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nie przez właściwy Związek Zawodowy, Związek Samopo
mocy Chłouski~i, s..;kl"e. jerlno<;tke woi~l{owa, Powszerhną 
Organizację "Służba Polsce", organizację społeczną, poli
tyczną i 'wychowawczą - bezyośredn.o u kiero\'.inictwa 
teatru śWietlnego, najpóŻlliej 24 godziny przed terminem 
seansu. 

§ 5. Zasady pOdziału teatrów świetlnych na kategorie 
oraz stosunek ilości biletów ulbowych do normalnych, 
sprzedawanych na dany seans ustali Minister Kultury i 
Sztuki na wniosek Generalnego Dyrektora P. P. "Film 
Polski". 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r. 

MINISTER KULTURY l SZTUKI W IZ W. Sokorski 

81. 
ZABZ4J)ZENIE MINISTRA 1;EGLUGI 

z dnia 1'1 stycznia 1950 r. 
w sprawie ustanowienia przymusowe,;o zarządu pań
stwo.~vego nad pnedsiębiorsłwem: "W. Barlosiak" -

Armator 117 Gdyni. 
Na podstawie art. I ust. 3 I art. 2 dekretu z dnia 16 

grudnia 1918 r. w przedmiocIe przymusowego zarządu 
państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67} w brzmieniu 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolite1 z dnia 25 
maja 192'1 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437), art. 14 rozpo
rz~dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnIa 
1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) oraz art. 1 dekretu 
z dnia 1 września 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 545) za
rządza się. co następuje: . 

§ 1. Ustanawia się z dniem 17 stycznia 1950 r. przy
musowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem: "W. 
Bartosiak" -Armator w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8. 

§ 2; Zarządca państwowym powyższego przedsiębior
stwa mianuję Zbigniewa Konesińskiego, zamieszkałego 
w Warszawie, ul Narbutta 45. 

ł 3. Przymusowy zarząd państwowy sprawowany bę
dzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 gru
dnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu pań
stwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) wraz z późniejSZY-
mi zmianami. ' 

§ 4. Zarządzenie jest natychmiast wykonalne. 
MINISTER n:GLUGI A. Bapaeki 

82. 

ZABZ4DZENIE MTN:ISTRA LESNlCTWA 
z dnia 30 grudnia 1949 r. 

o "t.woft1'!nłu CentralDego Zarządu Lasów Państwowych. 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 

11:'49 r. o państwowym gos~)Odarstwie leśnym (Dz. U. R. P. 
Nr 63, poz. 4P4) , i w zw~ku z § 3 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Leśnictwa z dnIa 27 grudnia 1949 r. w .sprawie 
organizacji i zal{resu dział.ania przeri~i~biorstw lasów pań
stwowych (Dz. U.R. P. Nr 63, poz. 510) zarzad'7a się w po
rozum'eniu z Przewodniczacym Państwowej Komis.ji Pla
Jtowania Gospodarczego i Ministrem Skarbu, co nastęouje: 

§ 1. Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe, prowadzone 
w ramach narodowych planów gosoodarczych według za
sad rC>'1:ra"huJ1lm P"osPoo"rl'ze~o nod J1<ł7.wą ,.r:el1trn.lny Z'l
r~d Lasów Państwowych", zwane dalej "Centralny Za~ 
rząd". 

ł 2. Centralny Zarząd ma siedzibę w Warszawie. 
§ 3. Centralny Zarząd może tworzyć za :zgodą Ministra 

Leśnietwa eks!)OZYtury terenowe i przekazywać im swój 
zakres działania w całości lub częściowo. 

ł 4. Przedmiotem działalności Centralnego Zarządu jest: 
1) koordvnowanle, n<ln7.orowlłnle l kontrolowanie oraz 

ogólne kierownictwo działalności gospodarczej rejonowych 
przedsiębiorstw lasów państwowych, 

2) bezpośrednie prowadzenie gospodarstwa leśnego w 
lIakresie urządzenia" lasów; czynności te Oentralny Zarza"d 
może przejściowo powierzyć rejonom lasów pal'lstwowych. 

§ 5. Wytyczne Centralnego Zarządu wydane w zakresie 
jee:o kompetencji są wiążące dla przedsiębiorstw nadzoro-
wanych. -

§ 6. Nadzór państwowy nad Centralnym Zarządem spra
wuje Minister Leśnictwa. 

§ 7. Organem zarządzającym Centralnego Zarządu jest 
dyrektor naczelny, powoływany i zwalniany Przez Mini
stra Leśnictwa; dyrektorowi naczelnemu podlegają trzej 
dyrektorzy, powoływani i zwalniani przez Ministra Le-
6n1etwa, których kompetencje określa statut. 

I 8. Do ważno8c1 ' zobowiązań zaciąganych przea Cen-

tralny Zarząd wymagane jest współdziałanie, zgodnie z 
uprawnieniami, przewidzianymi w statucie: 

aj dyrektora naczelnego oraz jednego z dyrektorów łącz
nie, albo dwóch dyrektorów łącznie, 

b) dyrektora naczelnego lub jednego z dyrektorów łącz
nie z pełnomocnikiem handlowym w . granicach jego peł
nomocnictwa, albo 

cJ dwóch pełnomocników handlowych łącznie w grani
cach ich pełnomocnictw. 

~ 9. Przekazaniu na rzecz Centralnego Zarządu ulega 
majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez MinIstra Le
śnictwa. Minister Leśnictwa zarządzi protokólarne prze
kazanie Centralnemu Zarządowi majątku nieruchomego 
w zarząd l użytkowanie, a ruchomego na własność. 

§ 10. Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania 
Centralnego Zarządu ustali statut, nadany przez Ministra 
Leśnictwa w porozum;eniu z Przewodnicz'Icym Państwo
wej Komisji Planowa!1;a Gosnod<\t'czego i Mlnistrem Skar
bu. O<!łoszony VI Monitorze Polskim. 

§ 11. Zarządzenie niniejsze wchodzi w żYcie z dn1em 
ogłoszenia z moca obowi<łzującą od dnia I stycznia 1950 l". 

MINISTER LEśNICTWA B. Podedwemy 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ' KOMIS.JI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO wiz E. Sąr 
MINISTER SKARBU wiz W. Jasł.npskl 

83. 
ZARZ4DZENIE MINISTRA LEŚNICTWA 

z dnia 30 grudnia 1949 r. 
o utworzeniu rejonowych prz"dsiębiorstw lasów państwo

""eh. 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 

1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. R. P. 
Nr 63, poz. 494) i w zw1azku z § 3 ust. 1 rozporzadzenla 
Ministra Leśnictwa z dn!a 2'1 grudnia 1949 r. w sprawie' 
organizacji l zalcresu dzlała'lia przeri~iebiorstw lasów pań
stwowych (Dz. U. R. P. Nr 63. poz. 510) za~rł'7a się w no
rozumieniu z Przewodniczącym Państwowej KomlsH Pla
nowania Gos!)odarczej!o i Ministrem Skarbu. co nastęuuje: 

§ 1. Tworzy się przedsiębiorstwa państwowe prowadzone 
w ramach narodowych planów g()sPodarczych według za .. 
sad rozrachunku gospodarczego pod nazwą: " 

l) Reion Lasów Państwowych z siedzibą w Białymstoku 
2) Rejon Lasów Państwowy~h z siedzibą w Gdańsku 
3) Rejon Lasów Państwowych z siedzibą w Gorzowie 
4) Rejon Lasów Pa.ństwowyeh z siedzibą w Krakowie 
5) Rejon Lasów Państwowych z siedzibą w L\lbllnie 
6) RE'ion Lasów Państwowych z siedzibą w Łodzi 
7) Rejon Lasów Państwowyrh z sleoz'bą w OlsztynIe 
8> Rejon Lasów Państwowych z slecłzibą w Opolu 
9) Rejon Lasów Panstwow:vch z sled'l-lb1 w Poznaniu 

10l Rejon Lasów Państwowych z sledz5bą w Radomłu 
11) Relon Lasów Państwowych z sIedzIbą w Siedlcach 
12} Re.lon Lasów Państwowych z słedzfbą w Szczec.łnku 
13) Reion Lasów Państwowych z siedzIbą w TarnoWie 
14) Re.ion Lasów Państwowych z sIedzibą w Toruniu 
15) Reion Lasów Państwowych z s1erlzlbą we Wrocławłu 
16) Re.ion T·Mów PaństwowyCh z siedzibą w Zielonej GóMl\ 
- przedsiębiorstwa państwowe wyodrębnione - zwane da
lej ,.rejonami". 

§ 2. Przedmiotem działalności rejonów jest bezpośrednie 
prowadzpnie gospodarstwa leśnego w zakresie: 

a) hodowli l ochrony lasów, 
b) ścinki l wyrobu podstawowych sortymentów surowca 

drzewnego, " 
c) wywozu drewna z lasu do składów przy kolejaeh, dro

gach wodnych i kołowych, 'ak również do położonych prą 
lesIe zakładów obróbki drewna, . 

dl pozyskiwania nasion lflśnych, żywicowania drzew. po
zy~l~iwania kor" ~arb'l.rskjpi. 

e) prowadzenia gospodarki łowieckiej i rolnej, przy czym 
rolnej według zasad. ustalonych przez Ministra LE'śnlctwa 
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnvch, 

f) pozyskiwania innych użytków Iwsoodarki niedrzew
nej z wyj~tk!em spraw przekazanych do z<lkresu działa

Inla przedsiebiorstw. pl"Zewidzianych w .art. 6 ust. 2 lit. b) 
ustawy z dnia 20 g-rudnja l!WI r. o państ.'Vowym gospo
darstwie leśnym (Dz . U. R. P. Nr 63. poz. 494), 

g) melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg 
leśnych, zabudowy potoków górskich, budowy i utrzyma
nia budynków 1 budowli związanYCh z gospOdarstwem le
śnym. 

§ 3. Rejony pOdlegają nadzorowi Centralnego Zarz1l.d" 
Lasów PaństWOWYCh, którego wytyczne są. dla rejaIlÓw 
~ce. 




