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bCH WAŁA PREZYDIUl\'I KOlUITETU EKONOMICZNEGO
RADY MINISTRÓW

z dnia i7 lutego 1950 r.
w sprawie ,maszyn statystyczno-biurowych systemu
Hollerith, Powers, International i BulI.
l. Urzędy, Instytucje i przedsiębiorstwa samorządowe,

et'az przedsiębiorstwa , państwowo-spółdzielcze, centrale
spółdzlelni, centrale spółdzielczo-państwowe i spółdziemie
obowiązane są sporządzić w terminie do dnia 1 kwietnia

1Q50 r. wylmzy posIadanych maszyn statystyczno-biuro...-ych systemu Hollerith,Powers, International lub BulI
zarówno czynnych jak i zdekompletowanych, oraz części
llrządzeń elektrycznych do tych maszyn i przesłać 'do
przedsiębiorstwa:
Polskie Towarzystwo Maszyn IUurowych sp. z agr. 'Odp. w Warszawie, przy ul. Szpitald"ej 8.
, 2. OboWiązek, przewidziany w pkt. 1, dotyczy również
użędów, instytucji 'Oraz przedsiębiorstw państwowych
i pod zarządem państwowym w oJniesieniu do maszyn
aystemu International lub Bull oraz maszyn systemu
Hollerith lub Powers, w których posiadaniu znalazły się
po terminie, ' przewidzianym na ich zgłoszenie w uchwale
K'Omitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 194fl r ,
3. Wykonywanie czynności, zlec'Onych powołaną uchwałl!. K'Omitetu
EkoncmicznegoRady Ministrów z dnia
12 kwietnia 1946 r. Centrali Eksploatacji Maszyn StatyItyczno-Biurowych, przechodzi na przedsiębiorstwo: Pol.;.
.kie Towarzystw'O Maszyn Biurowych sp. z ogr. odp. z siedzibą w W~-szawie, przy ul. Szpitalnej Nr 8. W przypad_-ku, gdy przedsiębiorstwo to ustali niewłaściwe użytkowa, nie lub niedostateczne wykorzystanie maszyn statystycz:,
Do-biurowYch przez jednostki gospodarki uspOłecznionej,
wymienione w punkcie l i 2, wystąpi o przekazanie
ebiektów do swojej dyspozycji.
,
4. Przekazanie nastąpi w trybie, ustalonym uchwałą
Xomitetu Ekonomicznego Rady MiniStrów z dnia 27 maj a
1949 r. w sprawie zasad wzajemnego przekazywania malZyn; urządzeil technicznych, środków transportowych
i innych przedm10tów majątku trwałe-go przez urzędy,
instytUCje i przedsiębiorstwa państwowe, oraz uchwałą
Ra(ly Państwa z dnia 7 września 1949 r. w sprawie przekazywania przedmiotów majątku trwałego pomiędzy urzę
.• ami, instytucjami i przedsiębiorstwami samorządowymi
.• raz pomiędzy nimi a. urzęds,mi, instytucjami i przedsię
biorstwami państwowymi. W przypadku, gdy przekazu' jącym jest centrala spółdzielni, ' centrala spółdzielczo
państw'Owa lub spółdzielnia, przekazahie następuje na
podstawie decyzji Centralnego Związku Spółdzielczego
. odpłatnie za cenę określoną wg zasad uS,t alonych w § 3
powołanej uchwały Ii""mitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 27 maja 1949 r.
.
5. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszeala W Monitorze POlskim.
.
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU EKONOMICZNEGO
RADY MINISTRóW
' H. Minc

380.
ZARZĄDZENIE

MINISTRA ADl\IINISTRt\CJI PUBLICZNEJ

z dnia 14 marca 1950 r.
utworzeniu prz eds i ębiorst'wa paiistwowego pod nazwą:
),Centrala Sprzętu Poż arnic7. ego, Ratunkowego i, Ochron.
nego".
Na ' podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 styc'z nhi 1947 r.
Ił tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P.
Nr 8, poz. 42) zarządza się w porozumieniu z Przewodniezacym Państwowej Komisji Planowania GOSipodarczego
i M:nistrem Skarbu,co następuje:
§ l. Tworzy się przedsiębiorst~o pańs.twowe, prowadZOne w ramach narodowych planów gospodarczych według
zasad rozrachunku gospodarczego pod nazwą: "Centrala
Sprzętu 'Pożarniczego, Ratunkowego i Ochronnego
.
przedsiębi'Orstwo państw'Owe wyodrębnione", zwane . dale]
'fi skrócie "Centrala".
ł 2. Centrala ma siedzibę w Warszawie.
ł 3. Przedmiotem działalności Centrali jest:
a.) planowailie pokrycia w zakresie zaopatrzenia wszyst. kich atr&Ż7 poiarnyeb, za.kładów przemYSłowych,
łI

f'

I
I

l '

górniczych i innych we wszelki sprzęt poza.rniczy,
ratunkowy i ochronny, jak np. gaśniczy, alarmowy,
burzący, sanitarny, oświetleniowy, uzbrojenie osobiste, narzędzia pożarnicze powszechnego zastosowania,
.
b) planowy zakup i planowa sprzedaż sprzętu pożarni
czego , ratunkoweg'O i ochronnego, wymienionego
w pkt. a).
§4. Nadzór państwowy nad Centralą sprawuje Minister truministracj i Publicznej.
,
§ 5. Przy Centrali powołana będzie Rada Nadzoru Spo- ,
łecznego, której zakres działania, sposób powoływania
i odwolywania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności ustali rozporządzenie
RaiCly Min·L3trów, wydane na P'Odstawieart. lO , dekretu ,"
z dnia 3 stycznia 191:7 r. (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42).
§ 6., Organem zarządzającym Centrali jest Dy1\lkcja,
po woływana i zwalniana przez Ministra Administracji
P ublicznej, składająca się z Dyrekto'r a Naezelnego. reprezeatuj q,cego Centralę samodzielnie oraz z podległego Dyrel~torowi Naczelnemu Dyrel{tora.
§ 7. Do ważności zobowiązań, zaciąganych przez Centralę, wymagane jest współdziałanie, zgodnie z uprawnieniami, przewidzianymi w statucie: ,
a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, aib'O '
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem
handlowym w granicach jego pełnom'Ocnictwa, albo
c)dwćch pełnomocników handlowych łąeżnie w granicach ich pełnomocnictw.
'
.
§ 8. Przekazaniu na rzecz Centrali ulega majątek.
Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Adminlstracii
Publicznej. MiniSter AdminiStracji Publicznej zarządzi
protokólarne przekazanie Centrali .majątku nieruchomego w zarzą.d i użytkowanie, a ruchomego na własność.
§ 9. Szczegółowe zasady organiZacji i zakres działania
Centrali ustali statut, nadany przez MiniStra AdminiStracji Publicznej w porozumieniu z Przewodnicz,ącym Pań
stwowej KomiSji Planowania Gospodarczego oraz Ministrem Skarbu, ogłoszony w M'Onitorze Polskim.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w , życie z dniem ogłoszenia
w Monitorze Polskim.
'
_
MINISTER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W.Wolski
PR4EWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ, KOMISJI
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
w/z E. SzyJ'
MINISTER SKARBU
K. Dąbrowsld ,

. 381.
ZARZĄDZENIEMI~ISTRA

FINANSÓW

z dnia 28 marca 1950 r .
w sprawie wprowadzenia planowania kasowego we wła- '
dzach i urzędach administracjI państwowej oraz w instytucjach i zakładach państwowych.
"
Na podstawie § 11 ust. 3 uchwały Rady Ministrów z dnia.
20 lipca 1949 r. w sprawie planowania kasowego (Monitor'
Polski Nr A-51, POZ. 710) zarządza się, CO następuje:
'
Zgodnie z ' uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 lipca
1949 r. (Monitor Polski Nr A-51, poz. 710) władze i urzę
dy administracji państwowej oraz instytucje i zakłady
państwowe, których gosp'Odarka finansowa jest W całości ,
objęta budżetem parlStW'Owym,
podlegają
obowiązkowi
planowania kasowego w ' ramach instrukcji, wydanej prze?
Nar'OdowyBank Polski "Plan Kasowy" , zatwierdzoJtej '
przez Ministra Finansów 1 Przewodnlczącegp Państwd'wej
KomiSji Planowania G(}3podarczego zarzadzlmiem z dni9'
17 lutego 1950 r. 'Oraz wydanych przez Narodowy Bank
Pols!{i uzupełnie6. i wyjaśnień do tej instrukcJi.
Wymienione jednostki biorą udział w planowaniu kasowym w charakterze uczestników planowania kasowego,
t.j. opracowują wniosek kasowy. składają go do właści~
wego banku oraz sporządz ają sprawozdania z wykonania
planu, jeże li posiadają w Narodowym Banku. Polskim lur
w innym banku (P. K. OJ rachunki, na których ,iest ob.
rót got ów[mwy i nie są zwolnione od obowiązku planowania. Natomiast jednostki, niepoliiad ające takich rachunków w b aiWtu , stosują się d,o wytycznych otrzymywanych
odiednostek, przez które są zasilane w gotówkę bezpośrednio b ą,dź w drodze ,czeku kasowego na bank.
W tym sta nie rzeczy np. Obroty gotówkowe władz i urzę
dów pańs t wowych, ObSługiwanych czasowo pr zez Ministerstwo Finansów (Centralna KsięgowośĆ), przez I;:;b3
Skarbowe i Urzędy Skarbowe pOdlegają planowaniu kaso:
wemu przez skarbowe organa kasowe,
Władze i urzędy administraeji pańs twowej występują 11
charakterze uczestnika planowania kasowego, jeżell pn siadają rachunki VI banku, otw.,arte im ~a zgodą Mini
sterstw~ Finansów

,

