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Poz. 67. Zarządzenie Ministra Przemysłu
i Handlu w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa
i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych
z dnia 19 lutego 1937 r. w sprawie opłat targowycht obrotu targowego zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem.

WYSZEDŁ Z DRUKU NR 14 DZIENNIKA
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POL'SKIEJ Z
DNIA 1 MARCA 1937 R" ZAWIERAJĄCY
T REśt NASTĘPUJĄCĄ:
ROZPORZĄDZENIA

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ:
Poz. 93 - z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie
tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień
podpisanej w Warszawie dnia 20 lutego 1937 r.
umowy między Rzeczypospolitą Polską a Rzeszą
Niemiecką w sprawie przedłużenia umowy !l.ospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą
Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Poz. 94 - z dnia 27 lulego 1937 r. w sprawie
tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień
podpisanego w Warszawie dnia 18 lulego 1937 r.
protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i
nawigacyinej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskoslowacką podpisanej w Pradze dnia
10 lutego 1934 r.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA:

Poz. 95 - Sprawiedliwości oraz Ministra
Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami:
Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform
Rolnych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 17 lulego
1937 r. o zmianie okręgu Sądu Pracy w Wilnie.

DZIAŁ URZĘDOWY.

Zarządzenia Władz

Naczelnych.
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ZARZĄDZENIE

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU

w porozumieniu
z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz
Spraw Wewnętrznych
z dnia 19 lutego 1937 r.
opłat targowych, obrotu targowego
zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz obro-

w sprawie

tu hurtowego

mięsem.

~a podstCllWie art. 5 ust. (3) i art. 7 rozporzą
dzema Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27
październ~ka 1933 r. w sprawie uregulowania
obrotu zwierzęiłami gospodarskimi i drobiem oraz
obrotu hurtowego mięsem (Dz. U. R. P. Nr 85,
poz. 6391) zarządza się co naJstępuje:

I.

Opłaty

(4) Jeżeli rolnik zgłasz.a do uboju własne
zwierzęta, z których mięso oddaje do komisowej
odsprzedaży lub przeznacza na potrzeby własne
gogospodarstwa, to uiszcza połowę opłaty ryczałtowej, a nawet może być od niej całkowicie

tar.gowiska lub hali, jak i nazewnątrz, oraz za
ze strony organów tarrgowych), jak równiet
na pokrycie kosztów nadzoru i notowania cen,
zarząd gminy powinien us,tanowić jedną ryczał
usługi

targowe.

§ 1. ()
1 Za korzys.tanie ze świadczeń ze strony targowiska (tj. za korzystanie z urządzeń targo'wiska lub hali m'lę sne)'. z wszyls'tk"uru urząd zeruam-i targowymi, leżącymi zarówno w obrębie

tową opłatę targową.
(2) Opłata ryczałtowa

dotyczy tych wszyStkich świadczeń, z których klienci targowiska Slł
zmuszeni korzystać.
(3) Pobieranie jakichkolwiek dodatkowych
9'płat za wyżej wymienione świa,dczenia jest niedopuszczalne z wyjątkiem przypadku przewidzianego w § 4 ust. (4).
(4) J.eżeli poza świadczeniami określonymi
w ust. (1) i (2) targowi\Sko jest przystosowane do
innych świadczeń, korzystanie z których jest pozostawione swobodnemu uznaniu klienta, za
świadczenia te mogą być pobierane oso!hno opła
ty targowe. Do takich opłat zali<:zyć należy: należność za paszę, jeżeliregulaJmin targowy nie
przewiduje karmienia zwierząt wyłącznie paszą
dostarczaną przez tar,gowisko (§ 14 ust. 1), opłaty
za okresowy wynajem i.atek w hurtowe; hali mię
snej oraz za korzystanie z chłodni. Ponadto moina do takich świadczeń zaliczyć dodatkowe ważenie towaru na żądanie właściciela.
§ 2. (1) Regulamin ta.rgowy powinien szczegółowo określać: a) świadczenia, do których targowisko jest przystosowane, b) które z tych
świa.dczeń są objęte opł, atą ryczałtową oraz 00winien zawierać taryfę opłat.
•
(2) Taryfa opłat powinna uwzględtniać opłaty
ryczałtowe o.raz stawki opłat wynikające z § 1
ust. (4), § 4wst. (2) i (4) oraz § 5.
.
(3) Pobieranie za świadczenia ze strony targOlWiska jakichkolwiek i1llIlych o,płat i nieuwidocz-I
nionych w regulaminie iest niedozwolone.
§ 3. (1) Opłatę targową uiszcza oddaj,ący
zwierzę do uboju, albo wyprowadzający zwierzę
z targowiska.
(2) W hurtowym obrocie mięsem opłatę
uiszcza sprzedawca mięsa.
(3) Uiszczenie opłaty powi,o no być potwierdzone kwitem ,
§ 4. (1J Uiszczenie opłaty ryczałtowejl upoważnia do korzystania ze świadczeń targo'w iska
w dniu targowym i następnym oraz, o ile towar
został dowieziony wcześniej
lub przetrzymany
z poprzedniego targu - w dniu be.z,pośrednio po.przedzającym targ.
(2) Za korzystanie ze świadczeń targowiska
w inne dni może być pobierana za każdy dzień:
a) w miejscowościach posiadających chłodnie w
rzeźni naiwyżej jedna czwarta opłaty targowej,
h) w innych miejscowościach ,na}wyżej jedna szósta opiaty targowej.
(3) Przy p~zywi,e ,zieniu towaru w inny dzień,
niż w przeddzieli tar!!u, opłatę za ten dzień ,p obiera się, o ile towar przywieziony został do godz.
18-ej. Przy wywiezieniu towaru w innym dniu,
niż następnym po dniu targowym, opłata za ten
dzień powinna być uisz,czona, jeżeli wywóz nastą
pi po godz. 8-ej.
(4) Od towaru dostarczonego na tar.gowisko
lub do hali po godzinach wyznaczonych do jego
przyjmowania lub w dniu świątecznym może być
pobierana opłata wyższa od przypadającej za ten
dzień opłaty, nie wyższa jednak niż o 20% od
normalnej opłaty ryczałtowej.
§ 5. (1) Rolnicy - właściciele zwierząt niesprzedanych, wyprowadzający je po skończonym
targu, po uzyskaniu na świadectwie pochodzenia
zwierzęcia adnotacji organów targowych, \Stwierdzającej, że zwierzę nie zostało sprzedane,
uiszczają nafwyiejl 1/4 opłaty ryczałtowej, a nawet mogą być od niej całkowicie zwolnieni.
(2) Za z:wierzęta nie przewa,czone do uboju
w miejls cowej rzeźni może być ,pobierana najwyie; połowa opłaty ryczałtowej. Uiszcza ją wyprowadzający zwierzę z targowiska.
(3) Za świadczenia ze strony targowiska dotyczące zwierząt, Ik tóre są przeznaczone przez
wprowadzaj.ących je na targowisko do uboju w
miej,s cowej rzeźni i które nie będą wystawione na
tym targowisku na sprzedaż, może być pobierana
I 0tP'l ata targowa w 'WYIsokości nie przekraczającej

zwolniony w wypadkach ,przewidzianych w regulaxninie.
.
§ 6. Jeżeli targowisko nie zostało zaopatrzone przez posiadacza uprawnienia targowego we
własne jego urządzenie wagowe, to należność za
ważenie pobierana będzie na rzecz właściciela
urządzenia wagowego, jednak łącznie z opłatą
targową w ramach ustalonego ryczałtu.
§ 7. Pod pojęcie qpłaty tar,gowej w rozumieniti § 1 nie podpadają opłaty .z a świadczenia osób
luib instytucyj zajmującyoh się finansowaniem
obrotu lub pośrednictwem, jak: kasa ta.rgowa,
giełda lub ewent. zaprzysiężeni pośrednicy targOlWi.
§ 8. Ceny za paszę i śció~kę powinny być
wyznacz.one ,przez zarząd targowiska przynajmniej na kwa'rtał z góry według kosztów własny,ch.

D. Regulowanie obrotu na targowisku i w hali
mięsnej.

§ 9. Posiadacz uprawnienia targowego powinien:
al podać do ogólnej wiadomości godziny.. . w
których towar może być na targowisko
dootaTczany, oraz dni i godziny, w 'których
odbywa się targ,
b) określić prz.eznaczenie ta~gow~ska lub
hali mięsnej i poszczególnych ich oddzia-

I

normalnejryc.załtowej opła.ty.

łów,
określić

sposóh rozmieszczania, przeprowadzania i przewożenia tOlWaru w obrę
bie targowiska lub hali oraz do,starczania
go do wagi,
d) określić sposób kontroli przy wyprowadzaniu z targowiska zwierząt oraz wynoszeniu mięsa z hali,
e) podać do ogólnej wiadomości sposób ważenia zwierząt i mięsa,
f) ustalić porządek karmienia i pojenia zwierząt, dostarczać wody do pojenia,
oraz
ieżeli na danym targowisku używanie wła
snej paszy i ściółki jest zabroni cne - dostarczać za opłatą paszy i ściółki,
g) określić sposób znakowania zwierząt rzeź
nych przez nabywcę bezpośrednio po nabyciu.
§ 10. Kupujący mają prawo wstępu na targowisko wyłącznie w godzinach targowych,
§ 11. W tej części targowiska, która je\St
miejscem sprzedaży, maże w godzinach targowych
znajdować się tylko tow.ar przeznaczony na sprz.edaż i wprowadzony tam przed rozpoczęciem targu. Wprowadzanie zwierząt na tę część targowiska w ,g odzinach targowy,ch jest zabronione. To-·
w.ar nieprzeznaczony na sprzedaż powinien w godzinach targowych znaj.dować się w lej części
targowi's ka lub w pomieszczeniach, które są na ten
cel wyraźnie przewidziane. Kupującym dostęp
do tej części targowiska i do tych pomieszczeń
,j05t wzbroniony.
§ 12. (1) Odsprzedaż bydła, trzody, koni
i owiec oraz hurtowa odSJ)rzooaż mięsa z tych
zwierząt w tym samym dniu i na tym samym targowisku lub w tej samej hali między osobami handlującymi zawodowo jest zabroniona.
(2) Postanowienie UJSt. 1 nie dotyczyodsprze·
daży zwierz· ąt, które po nabyciu na danym targu
wskutek oIkaIeczenia lub ,choroby stały się niezdolnymi do transportu, oraz stwierdzonej przez
z. arząd targowirska odsprzedaży zwierząt na cele
eksportowe.
e)

m.

2ywienie zwierząt rzeźnych.

§ 13. (1) Zwierzęta pozostające pod nadzorem .zarz· ądu targowiska, a ,przeznaczone na
sprzedai na cele rzeźniane, nie mogą być karmione i ,Pojone 6 godzin przed rozpoczęciem targu.
Porcja paszy (bytowej, wegetacyjnej.) . dla tych
zwierząt w dniu poprzedzającym targ nie może

wynosić więce.j, aoiżeli:

2.

MONITOR POLSKI. a) 8 kg siana dla bydła rosłego,

b) 5 litrów pój'l a z zawartością ~ kg otracb
lub mąki dla cieląt,
c) 1 % kg paszy treściwej dla świń,
d) 1 kg siana dla owiec.
Jako napój dla bydła rosłego może być uży
wana tyI/k o woda bez domieszki sołi lu.'b środków
wzbudzających pragnienie.
(2) Bydło przetrzymywane w oborach spędo
wych i któ-rego jakość ma być poprawiona przez
intensywną karmę, może być na życzenie właści
cieb z,a specjalną dopłatą karmione według norm
pruszy kondycyjnej, przewidzianych w regulaminie
targowym, z tym, że w przeddz i eń wystawienia
tego, bydła na sprzedaż będą stosowane normy
przewidziane w ust. (1).
(3) Bezpośrednio po ostatnim przed targiem
nakarmieniu zwierząt pow inna być ze wszy,s tkich
stajen i stanowisk sprzątnięita res,zta niespożytej
paszy. Paszy tej nie wolno używać jako ściółki.
Równocześnie kOil'yta powinny być oprMnione
z ' wody oraz jej ' dopływ wz,gl ędnie dostęp do studni w celu pojenia zwierząt powinien być uniemożliw i ony.

§ 14. (1) Przepisy regul;vminu targowego, mo.gą
przewid z ieć, że w ' obrębie targowi~ka zwierzęta
mogą być karmione tylko p a s z ą d ostarczoną przez
zarz ~d

t argowiska.
.
(2) Pa'sza ta nie może być zepsuta lub z innych pow odów nienadająca si ę do użytku .
.
(3) Gdy właściciel zaniedba swych obowiąz
ków w zakresie karmieriia i pojenia zwierząt.,
wówczas zarząd targowiska zobowiązany jest karmić je i poić na koszt właściciela.
§ 15. Zwierzęta, co do których stwierdzono,
że były karmione Lub pojone wbrew ninietszym
przepisom, powinny być w danym dniu z targu
wykluczone.
'
,
§ 16. Zarząd targowiska może czynić wyjąt
ki od przepisów niniejszego zarządzenia w zakresie karmienia zwierząt w przypadkach, gdy tego
wyma,ga interes ochrony zwierząt.

IV. Postanowienia końcowe.
'Właściwa władza przemysłowa po wyopinii właściwych iZlb samorządu gos,podarczego i za zgodą Ministra Przemysłu i Handlu może zatwie,rdzić regulamin targowy, normu~
jący w odmienny sposób zagadnienia uregulowane
niniejlSzym zarządzeniem.
§ 18. Istniejące regulaminy targowe powinny
być dostO'sowane do przepisów niniejszych i przed6tawione do zatwierdzeni'a właściwej władzy przemysłowej do dnia 15 marca 1937 r. Dla targowisk
nie posiadających regulaminów należy je opracować i przedłożyć
do zatwierdzenia właściwej
władzy przemysłowej do wyżej wymienionego tecmitLu.
§ 19. Zarządzenie ninieisze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.

§ 17.

!Słuchaniu

Minister Przemysłu i Handlu:

(-) Anioni Roman.

1) za kolejne trzy . kupony, prezentowane do
oni, podobnie jak po's iadacz.e zagraniczni, otrzymać w gotó'M:e 35 procent wartości kUPO'nu, przy czym wypłata, jak dotychczas,
następO'wać będzie w ZlłO'tych,
2) w zamian za pełną wartość nominalną prezentowanych trzech kupO'IlóW mogą oni otrzymać
3-pTO'centO'we O'bligacje 2()-letnie w złotych na sumę nominalną, stanowiącą równowartość przedstawionych kupo-nów. Dawne obligacje dol rurowe
wr,ruzz następnymi kuponami posiadacze zachowaliby w tym wypadku w swoich rękach,
3) o ile z zagranicznymi pO'siadaczami nastąpi
układ co do definitywnei kO'nwersji polskich zagranicznych pożyczek dolarowych na nO'wą pożyc'zkę na zmienionych warunkach, kra40wi po~
siadacze będą dopuszczeni do tej konwersi i na
tych samych wa.runkach, cO' posiadacze zagraniczni (konwersja zagraniczna),
4) stosownie do zapowiedz.i posiadacze krajO'wi będą mogli również skorzystać z dO'browolnej wymiany polskich zag,r anicznych pożyczek
dolarowych na nowe obligacje, emitowane w złO'~
tych polski,ch, na warunkach, które zostaną ustalone w drodze ustawodawczej (konwersja kraj'o wa).
Komunikując powyższe, Ministerstwo Skarbu pragnie podkreślić, że posiadacze krajowych
polskich pożyczek zaj!ranicznych w interesie wła
snym powinni z. jak największą rozwagą wyb.rać
jedną z wymienionych 4-ch możliwości.
Nierozważne wyzhywanie się obligacyj dolarowych i rzucanie ich na giddę powoduje nieuniknione obniża
nie się kursów w miarę wzrastające1 podaży, narażając p olskich posiadaczy na zna·c zne straty,
nieuzasadnione objektyWną oceną wartO'ści tych
papierów.
zapłaty, mogą

•

•

•

W związku z objęciem przez p. Wiesława Domaniewskiego stanowiska dyrektora departamentu obrotu pieniężnegO' w Ministerstwie Skarbu P. Minister Skarbu mianowćlJł p. Domaniewskiego
komisarr~em Banku PolskiegO'.
--000--

Z Ministerstwa W,. R. i O. P.
Minis.terstwo W. R. i O. P. ogłosiło konku1'S
w sprawie przyjęcia na studia w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej. W roku 1937/38
przewiduje gję uruchomienie jednego działu, a mia-

-000-

Z Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
W dniu wczorajszym bawił w Warszawie prezydent Senatu gdańskiegO' p. Artur Greiser, powracający z pO'lowania w Białowieży. Prezydent
Greiser zatrzymał się w Wa.rszawie tylko kilka
godzin i w czasie swego pobytu był przy;ęty przez
P. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Szembeka.
--000--

Z Ministerstwa Skarbu.
Ministerstwo Skarbu wobec licznych zapyze strony krajowych posiadaczy polskich zagranicznych pożyczek do,larowych, komUIukute:
W związku z poro~eniem delegacji polskiej z reprezentacją amerykańskich wierzycieli,
którego warunki opublikowane zostały w prasie
w dniu 25 lutego r. b., dla krajowych posiadaczy
polskich pożyczek zagranicznych powstają nastę·
tań

pujące możHwości:

nowiciedziału przygotowującego do pracy wsmo"
łach dla dzieci umysłowo upośledzonych.
O przyj,ęcie do Instytutu mogą się ubiegać

czynni stali nauczyciele lub nauczycielki publicznych szkół powszechnych, posiadający pełne kwalifika'Cje nauczycielskie, najwyżej 35 lat wieku j
dobrą opinię o pracy.
Podania do Ministerstwa W. R. i O. P. o przyjęcie do Instytutu należy wnosić w drodze słiużbo
We9 naJjpóźniej do dn. 1 kwietnia r. b.
O ostatecznym przyjęciu do Instytutu zadecydułe kolokwium, które odbędzie się dn. 19 czerwca r. b. w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, polegajacce na pracy piśmiennej i ueferowaruu jeclnejze wskazanych książek.
Kandydaci dopuszczeni do egzaminu wstęp
nego poddani będą na miejscu badaniu lekarskiemu dla stwiel"d:zenia, czy stan ich zdrowia pozwo- .
li im na studia.
Oprócz urlopów płatnych przewiduie się dla
uczestników urlopy płatne za zwrotem kosztów
zastępstwa na raty~ względnie za zwrotem kosztów zastępstwa bez sp.łat ratalnych, oraz bezpłat
ne. Wobec znaczneg,o ograniczenia . liczby urlO'pów płatnych, kandydaci winni wyraźnie zaznaczyć, o jaki rodz~ urlopu proszą.
W Instytucie obowiązują opłaty, prze'widziane zarządzeniem Ministra W. R. i O. P . z 3.vU.
1934 r. W związku z powyższym opłatę za egzamin wstępny w wysokości 10 zł należy wpłaci~
na konto P. K. O. Nr 33306 Państwowego InstY'"
tutu Pedagogiki Specjalnej.
.
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.Z Ministerstwa
Przemysłu i Handlu.
W wyniku prowadzonych od dłuższego czasu
w Warszawie i Gdańsku rozmów w sprawie ukła
du pomiędzy Rzeczypospolitą Polsk!\ i Wolnym
Miastem Gdańskim o udziale W. M. Gdańska w
kontyngentach przywozowych z dn. 6 sierpnia
1934, nastąpiło w dn. 27 lutego w Ministerstwie
PrzeIIlysłu i Handlu podpisanie odnośnego protokółu, . który dotyczy Z81Tówrio kwestii, z~anych
z ustaleniem udziału Gdań-ska vi kontyngentach
przywozowych, jak również innych zagadnień, dotyczących układu kontyngentowegO' w sprawie
przywozu oraz haOOlu zagra,nicznegO'.
-000--

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Na czterdziestym szóstym posiedzeniu Sejmu
z dnia 24 lutego r. b. P. Minister Skarbu E. Kwiatkowski wygłosił następujące przemówienie:
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"Debaty budżetowe na tel"enie komios;i i plenum Sejmu dobiegają końca. Prrzy wielu okazjach
miałem mO'żność sformułowania pogla,dów i zasad,
'którymi kieTUje się Rząd w O'dniesieniu do wszysIt kich zasadniczych i aktualnych pwblematów gospodarczych i finansowych. Omawiałem w szczególności zagadnie.:nie podatkowe i prace nad ref()ll'mą, wskaz:yw.ałem, jak bardzo wzrósł nacisk śru
by podatkowej w stosUiIlku do wyższych dochodów, O'mawiałem, dlaczego nie można bez natychmiastowego po,głębienia k~u i spotęgowania
bezroooci.a wyegzekwować szybko zaległości podatkowych, wskazywałem i wyjaśniałem, dlaczego
jestem zdecydQIWanym przeciwnikiem eksperymentów walu:towych właśnie w Po.tsce, ust08unkowywał,em się wyrarźnie do sprawy równowagi
budżetu i do ewolucji, które przechodzi nasz 1»laos płatniczy. To zwalnia mnie od wygłaszania
dziś szczegółowego i zasadniczego przemówien.ila.
Pragnę natomiast krótko oświetlić niektóre
fragmenty prac i poozynatń rządoW)"ch, które budzą j,e szcze pewne wątpliwości. Tak więc zd:a.j'e my sobie wszyscy sprawę z tego, że po 'Okresie
dłu gotrwałego i bardzo ciężkiego kryzysu sytuacja Skarbu Pań'stwa przez dluszy ok res nie może
być ł.atwa. Gdyby nawe,t poprawiJrująca się zwolna sytuacj,a gospodarcza zezwalała na zwiększenie
wpływów skarbowych, to jednak dalecy będziemy
od tego, by tworzyć rezerwy skarbowe (jl8:k to
miało mie.js.c e w laJtach 1928 i 1929) lub by powa'ź
nie redulkować O'bciążenia na rzecz Państwa.
W budż.ecie bowiem pokrywamy chwilowo tylko
najkonieczniejsze potrzeby Państwa, a pomiiam'Y
lub redukujemy świadomie inne zobowiązania,
wyniIkające ze stosunków finansowych Skarbu w
okres1le kry-qsu.

Skarb przyjął na siebie w latach ubiegłych bo prawdopodobnie przyjąć musiał - szereg cię
żarów, licząc się ra.czej z nieodpartymi koniecznościami wewnętrzno-politycznymi i społecznymi,
niż z realnymi możliwo'ściami własnymi. Gdyby
sanacj'a Skarbu i budżetu nie nastąpiła przed pół
tora rokiem i gdyby ni,e dopis,ała nam cz,ęściowo
pomyślna zmiana koniunktury tO' były by powstały nowe trudno, ści o dalekim zasięgu gospodarczym i społecznym. Dziś możemy stwierdl:lJić,
że opanowalismy część trudności. Waluta uległa
poważnemu wzmocnieniu, a po,l ityka walutow a jest
ustabilizowana na dziś i na jutro. Zakręt, wynikaj qcy z wprowadzenia pnepisów dewizowych
i O'graniczenia transferu, przebyliśmy wz,glęcfn ie
dobrze. Instytucja emisyjna jest dziś znacznie silniejsza, niż przed rokiem. Budżet konsumcyjny
nie powodował drenażu ryn.ku pi'eniężnego.
Zagadnienie zadłużenia Państwa jest poważ
ne, ale trzeba pamiętać, że w dziedzinie długów
zagranicznych zostało ono zł.agodzone ze względu
na dewalu.ację walut 'z agranicz nych. Było tu rzucone wczoraj pytanie, jak przedstawia się suma
wszystkkh długów Państwa Polskiego. Oczywiście na to pytanie jest trudno odpow~edzieć, jeżeli
idzie o okireślenie łącznego zadłużenia na obecny
moment. Długi te ulegaj,ą przy swej wielkiej kwocie pewnym zmianom. N8.Jtomiast z korektYW'l
dat można oczywiście w każdej chwili długi te
ustalić. Na dzioeń 1 paź,dzierni;ka 1936 r. długi zagraniczne, O'bjęte księgą dłrugów, wynosiły 2.921
milionów
zł, długi wewnętrz.ne, w edług stanu na
,
ten sam dzileń i to długi zorganizowane, objęte
księgą długów, wynoszą 1.741 milionów zł, długi
przedsiębiorstw na dzień 1 stycznia 1936 r. wynoszą 133 milionów zł (wszystkie cyfry w zwkrągle
niu). Długi niezorgamiwwane zarówno Państwa,
jak i przedsiębiorst~ państwowych, wynoszą,
600 milionów zł. Mierząc tę kwotę stosunkiem do
majątku Państwa i prze.dsiębiorstw państwowych.
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należy stw'ilerdzić, że długi te są ni,e wielkie. ~k
cje zlecone i Qddłużeniowe, które wprOost Qbclą
żają Skarb Państwa, wynos:zą mn.i!ej więcej na
l stycznia 1937 r. 476 miliOonów zł. Razem
wszystkie długi wynoszą 5.871.507.368 zł. Oprócz
tego. istniej'ą gwarancje Skarbu Państwa na dQŚĆ
poważną sumę, jednakże gwarancje te, powiedzmy
np., -z,a akcję długQterminOową, prowadzoną przez
B. G. K., prz,eważnie nie pOociągają za SQbą Qbaw
s'tr,at ze strony Skarbu Państwa. Wszystkie gwarancje Skarbu Pań,stwa, udzielane Qd pOoczątku i
aJktualne OobeCD'ie, wynoszą Qgółem 1.733.881.351
złotych.
Zadłu:henie zewnętrzne Państwa zmalało. bardzo zna'cznie, zadłużenia wewnętrzne wzrOlSły stosunkowo bardzo nieznia:cznie, jeżeli nie zaliczać na
ciężar r. 1936 formalnie w tym roku za,pisanej PQżyczki Inwes'Łycyjnej, uruchQmilO1lej już wcześniej,
bo w r. 1935.
Ożywione tempo. inwestycji uh'waliłG i wzmocniło nieco ko.niunkturę, pobudzoną ,również przez
oddziaływanie czynników zewnęŁrzn)'ICh. BiJans
handlowy - dając nam zniko.me tylko. saldo. d'Odatnie - wykazał jednak 'Obustronnie dodatni
rozwó,j zarówno ilościowy, jak i j:aik'Oścllowy. Ceny ekspo'rtowe poczęły wzrastać, dając podstawy
do przywrócenia rent'OwnQści w oper,acjach handlo.wych. Rentowność prywatno. - go.spodarczej
działalności w widu, choć nie we wszystkich dziedzmach wZTosła wyraźni!e, 00 można. z całą ści
słQścią ustalić zarówno. na podstawie no.wych napływających zeznań podatkowych, ja,k też i przy
ukŁadach finansowych z państwami, posiadający
mi ujemne saldo bilansu płatniczego. z POllską. W
ro.zrachunkach tych Qkazuje się prawie bez wyjąt
ku, że filrmy prywatne, oparte G obcy kapitał, wypracGwywują zyski i pragną je w części przeJka.zywać sWQim a'~cj'Onariuszo.m zagranicznym.
Oczywi, ście, iż ilstniej,e i druga uj;e mna strona
tego bilansu: nie zabiegam nigdy o tO., by upięk
szać pasywa naszego. bidansu gospodarczego. Ni'eusprawiedliwiony optymizm nie raz już w PO'lsce
kIer OWiał pieniądze publiczne i prywatne na niewłaściwe to.ry, a błędy przeszłO'ści winny być
trwałą nauką na przyszłOość. OstrO'ż;na ocena koniunktury i zmysł o.szczędnO'ści muszą być zasadami pr.zestruganymi pl'lzez wszystkie instyŁucj'e,
operujące grO'szem publicznym, a również i przez
prywatne życie gosp,odarcze. Dlatego. decyzj'a
parlamentu - wyrażO'na izawaJl'ta w fakcie p'r,zekazania Rządo.wi na no.wy ro.k gospooal'lczy
1937/38 budżetu fo.rmalnie zrówno.ważonego pO'siada wielką prCllktyczną do.niosłoŚć. Wszys'c y
zda}emy sobie sprawę z tego, że budżet ten nie
jest do.sko.nały. Zaw~era on niedO'ciągni'ęda zarówno fO'rmalne, j,ak .i meryto~czne. Tym ni:e mniej
budżet zamknięty równowagą wzmaga poczucie
odpowiedzialnOości Rządu, skłania gOo dOo ustawicznej czujn'Ości i ustawicznej walki c realizac,ję rzeczywistej równowagi. W fakde tym jest więc zawarta pozytywna wa'rtość pra,cy dokonanej w Se,jmie. Ale za,g adnienie budżetu nie jest jedną, ani:
nawet dominującą troską nrujbliżs:zej przyszłO'ści
gospodalrczej Polski.
Ruch zwytkOowy cen - stanO'wiący w O'kresie dodatniej koniunktury zjawiskO' raczej nOormalne i zrozumiałe - przybiera u nas w kilku waż
nych działach produkcji i handlu ewO'lucję niezd~o
wą lub szkodliwą dla cało.ści gospodarstwa społecznego.

Nikt więc nie mO'że się dziwić, że Rząd zastOosuje w tych wypadkach coraz ostrzejsze środ
ki. Szczególnie niedopuszczalne byłoby p'araliżOo
wanie dO'brze zapowiadającej się kOoniunktury budOowl'a nej przez nieusprawiedliwioną spekulację na
cenach materiałów budowlanych. Reakcja spekulacji na pOoprawiającą się kOoniunkturę istnieje
wszędzie na świecie,ale u nas przybiera ona formy jaskrawe i szkQdliwe, a tym bardziej nieumotywowane rzeczowo, że Polska Qszczędziła swemu społeczeństwu dodatkowego kryzysu na tle
dewaluacjt Rozwój prac inwestycyjnych, rozwój
konsumc,ji i eksPO'rtu wzmocni niewątpliwie rentowność gospodarstwa, szczególnie w dziedzinie
produktów przemysłowych. Będzie to 'Objaw cał
kowicie pomyślny i pO'żądany. Ale inwestycje nie
mogą się stać dodatkQwym .bodźcem dla nieusprawiedliwionych spekulacyjnych ruchów cen, gdyż
w ten sposób sami sparaliżujemy i skrócimy okres
PO'myślne; kO'niunktury. DlategO' w walce Q S,po.,k o;ny rOozwój cen, w walce przeciwko. wszelkim
Qbjawom spekulacji winno. przyjąć udział całe
społeczeństwOo. Swój współudział w tej akcji mogą ujawnić z prawdziwą korzyścią dla gOospodar~twa naszego również o.rganizacje gospodarcze,
Jak Izby przemysłowo - handlo.we, Iz:by rolnicze
łub Iz-b y rzemieślnicze.
Drugą wielką troską Rządu i całego. społe
czeństwa musi być sprawa zatrudnienia bezrobOotnych pra~owników fizycznych i umysłowych. Nie
sądzę, by l t~ środkami czystO' mechanicznymi moż
n~ było ~sl.ągnąć pozytywne rezuIt,aty. KtokolwIekgłębie) rOozważy tOo najdonioślejsze zagadnie!lie - bOo zagadnienie człowieka pracy-ten uzna,
lŻ przede wszystkim musimy się wysilać, by mnOożyć. ilość warsztatów pracy i inicjatywy gospodarcze} w POolsce, by podnosić j~kość procesów przetworczych, by przez zorgamzO'waną pracę prze-
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twarzać do najdoskonalszych fOorm własne i Oobce
surowce oraz by przez politykę cen i zarobków
zdążać stOopniOowo do wzmągania własnej konsumcji. Nikt O'dpowiedzialny za lOosy Pażstwa i los milio.nów o.bywateli ,nie mógłby realnie propagować
innegO' programu.
Tym celom ma służyć m. in. i niedawno
uchwalony i tak szczegółowo omówiony w O'bu
izbach i w prasie - nQwy plan inwestycyjny.
MimO' to muszę stwierdzić, iż jeszcze i O'becnie
istnieją pewne nieporO'zumienia i błędne opinie w
tej sprawie. Podstawowym celem tych prac - w
perspeiktywieszeregu lat - jest zagadnienie wyzwolenia, zaktywizowania i pomnożenia sił gospodarczych samegOo społeczeństwa. Dlatego ten prO'Igram materialny łączy się tak ściśle z kO'ncentracją, i mobilizacją sił PQlitycznych naszego. społe
czeństwa, z taką atmosferą,psychicz.ną, która te siły w maksymalnym stopniu uruchO'mić i zO'rganiz.O'-

3.

wizm posiada jeszcze jakąkolwiek wlartość. Nie
bez znaczenia dla oceny tego zagadnienia jest też
fakt, że wokresie 4-lecia 1932-35 nasza instytucja
emisyjna utraciła lOk 400 miL zł ze swegOo pOodkła·
du złota. Obecnie zaś wzmocniła swe zapasy zło
t'a i dewiz 'hardz·o powa~nie. Czyż więc W tyel,
realnych warunkac:h mniejszy nacisk kredytOowy
Państwa na rynek może być uważany jako pogorszenie sytuacji? Sądzę, że jestem wolny O'd obowiązku ~ormułowania odpowiedzi.
Wreszcie spór 00 pokrzywdzenie lub uprzywilejow,anie oddzielnych okręgów. Rozmi'eszczenie
teryt.orialne wydatków inwestycy;nych, zawartych
w budżecie, nie uległo żadnej zmianie. Z wydatków
poza'budżetowych dosięgających w transzy gotówkowej kwO'ty 450 mil. zł, tj. 325 mil. zł z rynku
wewnętrznego. i o.k. 130 mil. zł z pożyczki francuskiej, w pierwszym ro.ku realizacji, mniej niż pQło
w.a sko.ncentrowana zostanie w o.kręgu centralnym, a więc zwyż 220 mil. zużyte będzie w innych
wać zdoła.
Gdyby bowiem czeka'nO' na to, co. zrobi sam Qkręgach, gdy w okresie Qstatniego 4-lecia na catylko. Rząd, przy PQmo.cy środków finansowycn łą PQlskę przypadło. z tej mobilizacji rocznie pO'
publicznych, tO' choćby nawet Państwo. zd'Obyło 140 miln. zł. Czyż więc istnieje jakikQlwiek objeksię na największy wysiłek, rezU'ltat byłhy stosun- tywny tytuł do. mOobilizowania o.bro.ny pried tenkowo skro.mny. Rząd uważa za swoje zadanie dencją pokrzywdz.erua innych dzielnic 1 Przecież
z jednej strony wykGnanie ścisłego. planu, związa obecnie wydane będzie gotówką w resu:iJe Po.lski
więcej, niż w latach ubiegłych w całej Po.lsce
nego. bezPO'średnio. z obro.ną Państwa, z drugiej ,stwOorzenie PQdstawQwych warunków komunika- łącznlle z oIkł'ęg:iem centralnym. A ponadto. znaczcy;jnych, energetycznych i częścio.Wo. surowe 0.- na część inwestycji wyko.nywanych w okręgu cen~ych dla pracy i ekspansji gQspodarczej oałegQ tralnym spowoduje poważne zamówienia na żela,
społeczeństwa.
Wszystkie czynniki gospodaroze Zo., sŁal, ceme.nt, wapno, dr,zewo itd. w innych
pOolskie zarówno państwOowe, jak społeczne, muszą dzielniloa,c h Polski. One w pierwszej fazie zarQbią,
kroczyć ramię przy ramieniu ku realizacji wspól- na tym planie więc,ej, niż okręg centralny. Ale
nych celów, j,eżeli chcemy naprawdę Oosiągnąć Po.- oczywiście nie mQżna równocześnie i rQzpraszać
i koncent'l"O'Wlać wysiłku, gdy pieniędzy mamy tak
ważne rezultaty.
mało, a żąda.me ma cha'l'akter tak specjalny. Tak
Również szereg Qcen samego planu inwestycyjnego. Qpiera się na przesła,nkach najczęś,ciej nie- Samo. nie można tworzyć kilku okręgów przemydO'statecznie ścisłych. MO'że następujące zestawie- słowych równoc,ześnie i tO' O'kręgów o tak specjlwlnie rzuci właściwy snop świ'atła na całe zagadnie- nym charakterze. Zarazem sądzę, że nie bez znac~enia dla Wysokiej Izby będzie info.rma,cja, iż
nie:
w
r. ub. w Qkres.ie do końca marca wydaliśmy
:W 4-leciu 1932/33 - 1935/36 wydatkowaliśmy
na inwestycje i remonty z sum budżetowych ca PQza budżetem na cele inwest)'lcY'ine zaledwie
760 miiliO'nów zł, w czym w latach 'Ostatnich zawar- 13 miln. zl Część tej sumy zużyta jeooa'k zo.state były również sumy przeznaczone na inwestycje ł,a na spłatę najpilniejsizych długów z r. 1935.
z Funduszu Pracy. Oznacza to, iż z te.gQ źródła W r. b. pierwszy rozdział sum gotówkowych pod
koniec bież. mies. wyni'es,ie o.k. 45 miln. zł, przy
wydatko.waliśmy rOocznie średnio 190 milionów zł
na inwestycje i remonty. Ta sama grupa pOozycyj cz,ym cała suma mOŻ1e być zużyta wyłąc.znie na
w nowym budżecie na r. 1937/38 łącznie z Fundu- nOowe prace. Należy wi'ęc spodziewać się, że resorty gospodarc~e podejmą pl'ace znacznie wczeszem Pracy wynO'si okrągło 200 milionów zł, tj. tyle,
niż w latach ubi.egłych i w zna,cznie sz,er..
co. i w latach ubiegłych. Jeżeli więc nawet jakąś śniej,
szym rozmia'r ze.
pozycję remo.ntu przeniesiO'no. poza budżet, to
Jeżeli wysiłek ten zostam.iJe w sposób należy
oczywiście inna no.wa pozycja Q analQgicznym
ty
zro.lZumiany
przez społeazeńlstwo, jeżeli ujawcharakterze weszła na jej mie,jsce. Na tym odcinku nie zaszły więc żadne poważniejsze ani dodat- ni'ona zostanli,e chęć wz~'emneji rozumnej ko.laboracj~ między pracą, przemy:słem i handlem, a nie
nie, ani uj'emne zmiany.
przeciwdziałania,
to z faktu Po.wyżs.zego mOogą Po.Z sum poz,a,budżetowych w ciągu wymienionego. 4-lecia wydano. na inwestycje i remOonty (w tym wstać znaczne korzyści materialne.
Ze akcj,a inwestycyjna w naszych szcz,ególnych
oczywiście i na remonty dróg i na budownictwo
gmachów państwowych) sumę 568 milionów zł, tj. warunk,a ch pok1J"Zysowych wpływa ba'l'Clzo po142 mil. zł średniO' rocznie. Ten stan ulega obecnie ważnie na sytuację gOospodarczą w całym Pań
zmianie o() tyle, że na analogiczne ce1e, ściśle inwe- stwie, stwierdziliśmy to. s:zczególnie wyr.aźnie w
stycyjne i częściowo na pewne remonty, stanowią styczniu i w lutym br. Przerwa w pra,cach inwece jednak nie więcej jak 10 proc. sumy wydatków stycyjnych przyczyniła się do. o.słabienila szeregu
- bez sum znajdujących się w planie funduszu z.j'aw,isk, które uprzednio ks~tałtowały się tak PQpracy, które dla przejrzystOości porównania zali~ myślnie. Tak np. wpływy skarbowe w styczniu
czyłem dO' budżetu - łącznie zato z rOozbudową i w lutym były słabsz,e i zaważą niekorzystnie na
kOolei Śląsk - Gdynia wydamy w r. 1937 gotówką wyniku tych miesIęcy. D},atego też nie mogHśmy
450 mil. zł, a łącznie z kredytami towarowymi przyjść; z nowymi wnioskami co. do. dopłat clio akcji
i operaci'ami ,bezgotówkowymi prawie 600 miL zł. konsolidowania długów rolniczych pl"lze.z Bank
W ten sposób suma 200 miL zł plus cała ta kwota Akceptacyjny pOomimo. wezwań Izb Ustawodaw600 mil. zł w tej puli pozabudżetOowej daje 800 mil. czych. Sądz·ę jednak, że no.wy ro.k budżetQwy przyzł, Q której mówiłem. Oznacza tOo, że o.gólnie tem- czyni się do. dalszego wzmocnienia Skarbu Pań
po prac inwesty.cyjnych i remQntowych z sum po- stwa i gospodail"stwa społecznego. A wówcz.a s
zahudżetowych będzie conajmniej 3 razy silniej- pr.zyjdzie czas na daIsze reformy, idące w kierunsze, niż średnio. w latach ubiegłych. MQżna ocenić, ku takie.j poprawy uposażenia szczególnie niż
że i to. jest niewystarczające. Będzie to zarzut, któ- szych kategorii płac urzędników państwowych,
ry można przYrąć i potwierdzić ,b ez dyskusji, ale by z jedń,ej strony wzmocnić kO'nsumcję i utrwajuż całkowitą przesadą i nieusprawiedliwionym lić ruch kGniunkturalny, a z drugiej zabezp'ileczyć
pesymizmem hyłOoby twierdzenie, że plan ten nie i nada~ postula,t równOow.agi budżetowej.
wnosi nOowych elementów progmmowych i finanMożna oczywiście głOosić różne teorie i zasasowych, a więc że w niczym nie zmieni naszej obec- dy. Ale faktem jest, iż we wsz)'Istkich pańsŁwa,ch,
nej sytuacji e,kOonomicznej.
nawet w państwach o rządach radykalnie lewicoTrzecie zagadnienie. W tym samym 4-leciu wych, każda akcj,a zrównQważeni'a budżetu spao.peracje kredytowe Skarbu na rynku wewnętrz dała głównie na barki pra'c owników pań,stwowych.
nym - poza operacjami przedsiębiOorstw państwOo
Jeżeli się dOostrzega uczciWie ten faJkt, to dą
wych na własne cele - wyniosły okrągło 1.600 żeniem Rządu, który wczuwa się w sytuację rzesz
mil. zł, a więc średnio. rocznie 400 mil. zł. Pokry- praco.wniczych, musi być, by przeprowadzić równowały Qne bowiem nie tylko inwestycije p Oozabud- wagę budżetu - cho.ćby w spO'sób do.t'kliwy, aJ.,e,
ż(;:oowe, ale i znaczne deficyty budżetowe i różne definitywny. Największe o.fiary ponosi świat prao.peracje zlecone. Były to lata najdężs'ze - pod cy, t.am, gdzie się wielQkrQtnie bez rezultatu powzględem gQspodarczym i finansowym. Możemy
dejmuj'e hasło. równQważenia budżetu i dO'paso,wr
się Slpierać o rozmiar obecnej poprawy koniunktu- wania waluty.
ry, ale nie Q sam fakt poprawy. PłynnO'ść banków
W wysiłku polskim tego przede ws'z ystkim
zwiększyła się. Dopływ pieniędzy dO' instytucyj
pragniemy
obecnie uniknąć (Oklaski}. Idziemy d'rQlt. zw. "rynku pieniężnego. sztywnego" wzmaga się.
Poza pozycjami budżetO'wymi i poza własnymi gą może nie nrujła,twkjszą i nie najpopularruej,szą
wpływami Funduszu Pracy wszystkie operacje dla Rządu, ale gwarantującą trwalsze rezultaty i
kredytowe krótko i długoterminOowe - wymagane dla Państwa i dla rzes:z naszego społeczeństwClIo
dla realizae;ji obecnej koncepcji planu inwestycyj- Wyrazem tej poHtyki fest budżet przepracowany
nego - na rynku wewnętrznym wyniosą w r. 1937 przez Komisje sejmowe. DLatego proszę Wysok"
O'k. 325 miL zł, tj. 80 prO'c. sum wydrenowanych Izbę o jego pr.zyjęcie w brzmieniu ustalOonym prz.ez
średnio w ostatnim, najgorszym finansowo 4-leciu. KOoniilS·ję BudżetQwą, łącznie z poprawkami, zgło.
A więc i na tym odcirtku sytuacja Polski nie po- szO'nymi przez Rząd do drugiego czytania. (Okla..
k ')"
gOorszy się, ale niewątpliwie polepszy się. Można SI.
oczywiście nie uznać tego polepszenia za wystarc.zaj~c~, ~le uznać trzeba, .że .ta pop>:"awa mObili-l
ZaC)l pleD1ędzy na rynku plemężnym dla celów
--0'00----inicJatywy prywatnej się wzmo.że, jeżeli Oobjekty-

