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1. § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. utworzona na podstawie zarządzenia Ministra 
Przemysłu z dnia 24.II. 1945 r. Nr 24/B/D.45 w drodze 
okólników Generalnego Dyrektora Centralnego Za
rządu Przemysłu Węglowego Nr 24 z dnia 16.IV. 
1945 r. oraz Nr 27 z dnia 20.IV. 1945 r. "Centrala 
Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego" działać bę
dzie nadal w ramach narodowych planów gospodar
czych według zasad gospodarki handlowej i posta
nowień niniejszego zarządzenia pod nazwą "Centra
la Zbytu Węgla - przedsiębiorstwo państwo"łe wy
odrębnione", zwane dalej "Centrala Zbytu". 

2. § 4 otrzymuje brzmienie następujące: 
,,§ 4. Nadzór państwowy nad Centralą Zbytu spra
wuje Minister Górnictwa i Energetyki". 

3. § 5 skreśla się. 
4. dotychczasowy § 6 otrzymuje kolejną numerację ja

ko § 5. 
6. dotychczasowy § 7 otrzymuje kolejną numerację ja

ko § 6 o brzmieniu: 
,,§ 6. Organem zarządzającym Centrali Zbytu jest 
Dyrekcja, powoływana i zwalniana przez Ministra. 
Górnictwa i Energetyl~i i składająca się z Dyrektora 
Naczelnego, reprezentującego Dyrekcję samodzielnie, 
oraz z podległych Dyrektorowi Naczelnemu pięciu 
Dyrektorów. 

6. paragrafy następne otrzymują kolejną numerację. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 pażdziernika 
1949 r. 

MINISTER GÓRNICTWA I ENERGETYKI R. Nieszporek 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO Wiz. E. Szyr 
MINISTER SKARBU K. Dąbrowski 

976. 

ZARZ4DZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI 
z dnia 1 października 1949 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Han
dlu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego 

Zarządu Przemysłu Węglowego. 

Na podstawie art. art. 1 i 2 dekretu z dnia 3 stycznIa 
1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 
R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się w porozumieniu z Prze
wodnicz:'!,cymPaństwowej Komisji Planowania Gospodar
czego i Ministrem Skarbu, co następuje: 

§ 1. W wykazie przedsiębiorstw nadzorowanych przez 
Centralny Zarz!,!d Przemysłu Węglowego, stanowiącym za
łącznil~ do zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z 
dnia 20 kwietnia 1948 r ., wydanego w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowa
nia o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Węglo
wego (Monitor Polski Nr 47, poz. 236) skreśla się: 

pkt. 16. "Centrala Zbytu Produktów Przemysłu Węglo
wego - przedsiębiorstwo państwowe WYOdręb
nione" z siedzibą w Katowicach. 

pkt. 18. "Centrala Dostaw Drzewnych Przemysłu Wę
glowego - przedsiębiorstwo państwowe wyod
rębnione" z siedzibą w Katowicach. 

W związku z tym ulega odpowiedniej zmianie kolejna 
numeracja punktów wykazu. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą Obowiązującą od dni8. 1 października 
1949 r. 

MINISTER GóRNICTWA I ENERGETYKI R. Nieszporek 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w'z. E. Szyr 
MINISTER SKARBU K. Dąbrowski 

977. 

ZARZ4DZENIE MINISTRA 2EGLUGI 
z dnia 7 października 1949 r. 

w sprawie przekazania uprawnień do występowania z 
wnioskami o umarzanie niektórych prywatno-prawnych 

wierzytelności państwowych. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o 
umarzaniu prywatno-prawnych wierzytelności państwo
wych (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 228) w brzmieniu nadanym 
ustawą z dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr. 9. poz. 
49) zarządza sie. co następuje: . 

§ 1. Przekazuje się Gdańskiemu i Szczecińskiemu Urzę
dowi Morskiemu prawo przedstawiania właściwym tery
torialnie izbom ska:rbowym :vniosków o Ul?arzanie pry
watno-prawnych wIerzy teIn os ci Skarbu Panstwa, w gra
nicach uprawnień tych izb, określonych w zarzadzeniu 
Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1949 r . w sprawie 
przekazania izbom skarbowym oraz Prokuratorii General
nej Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do umarzania 
w niektórych przypadkach prywatno-prawnych wierzy
telności państwowych (Monitor Polski Nr, A--4, poz. 40). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
MINISTER ŻEGLUGI A. Rapacki 

978. 

ZARZ4DZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 
z dnia 22 września 1949 r. 

o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod na-
zwą "Stocznie Rzeczne". . 

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 
1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 
R. P. Nr. 8, poz. 42) l § 9 zarzadzenla Ministra Komunika
cji z dnia 30 czerwca 1949 r. o 'utworzeniu przedsiębiorstwa 
państwowego pod nazwą "Stocznie Rzeczne" (Monitor Pol
ski Nr. A--45, poz. 604) zarządza się w porozumieniu z 
Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego i Ministrem Skarbu, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą "stocz
nie Rzeczne" utworzonemu zarządzeniem Ministra Komu
nikacji z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzeniu przedsię
biorstwa państwowego pod nazwą "Stocznie Rzeczne" 
(Monitor POlski Nr. A--45, poz. 604) nadaje się statut 
stanowiąoy załącznik do niniejszego zarządzenia. ' 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem o
głoszenia w Monitorze Polskim. 

MINISTER KOMUNIKACJI wiz J. Ceglecki 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
wiz Sto Jędrychowski 

MINISTER SKARBU K. Dąbrowski 

Zał. do zarządzenia MinL~tra Komunikacji 
z dnia 22 września 1949 r. (poz. 978). 

STATUT 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Stocznie 

Rzeczne". 
R O z d z i a ł 1. 

Postanowienia ogólne. 
§ 1. Przedsiębiorstwo państwowe pod nazwa Stocznie 

Rzeczne - przedsiębiorstwo pal1stwowe wyodrębnione" u
tworzone zarządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 30 
czerwca 1949 r. (Monitor Polski Nr. A--45, poz. 604) jako 
przedsiębior~two wydzielone z ogólnej administracji pań
stwoweJ, dZIała na podstawie dekretu z dnia 3 stycznia 
1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 
R. P. Nr. 8, poz. 42) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. Przedsiębiorstwo posiada osobowość prawna pro
wadzone je:st w ramach narodowych planów gospodar
czych według zasad rozrachunku gospodarczego n'l pod
stawie planu finansowo-gospodarczego. 

§ 3. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w m. Wrocławiu. 
§ 4. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest 

przebudowa. odbudowa i naprawa zniszczonego lub uszko
dzol?ego taboru rzeczneg?, remont l naprawa jego urzą.
dzen, oraz budowa statkowo 

Roz d zlał 2. 
Władze przedsię·biorstwa. 

~ 5. Przedsiębiorstwo podlega Ministrowi Komunikacji 
ktory sprawuje nad nim nadzór i. kontrolę. ' 

§ 6. Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dy
rek~Ja, pow0!:ywana 1 zwalniana przez Ministra Komuni
k~CJI, składająca się z dyrektora, reprezentującego Dyrek
cJę samodzielnie oraz z podległego djrrektorowi wicedyrek
tora. 

§ 7. 1 .. Do ważności zobowiązań zacIąganych przez 
przedsiębIorstwo wymagane jest współdziałanie: 

1) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo 
2) jednego cżłonka Dyrekeji łącznie z pełnomocnikiem 

handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo 
3) dwóch pełnomocników handlowych łacznie w grani-

cach IcIl pt>łnomocnictw. . 


