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Przy poprawieniu wyników w większym lub mni ejszym stopniu premia ta ulega proporcjonalnej zmia:1ie.
ustalone premie (pkt 2 lit aj bj Oj nie mogą przekroczyć IDO zł za jednego wyszkolonego. Indywidualne miesięczne wyniki i wynagrodzenie szkolonego przed rozpoc?ęciem szkolenia (bez dopłat za godziny nadliczbowe i innych dodatków stałych) zostały wymienione w załączonym wykazie. Premia wypłacona b ę dzie po ustaleniu miesięcznych wyników po zak0l1czeniu szkolenia .
.
Wyżej

Konsultant za pomoc w przeprowadzeniu szkole nia otrzyma następujące wynagrodzenie:
a) wynagrodzenie za pomoc w prowadzeniu calej szkoły przodownictwa pracy w kwocie .
. zł ,
b) premię za każdego przeszkolone go w wysokości .
. % premii obliczonej według zasad us ta lonych w § 4 pkt 2.
§ 5.
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PANSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 18 maja 1953 r:
w sprawie zagospodarowania
Na podstawie art. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt l dekretu
, z dnia 29 pażdziernika 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia
(D z, U: Nr 44,
poz. 301) zarządza się, co następuje:
§ l. Przez użyte w zarządzeniu okre ś lenia:
1) "maszyny biurowe" - należy rozumieć maszyny do
pisania, do liczenia, statystyczne, do fakturowania,
do adresowania. ksi ę gujące. powielacze, fotokopiarki,
kasy rejestracyjne, zegary kontrolne, dyktafony i inne maszyny s!uż<!ce do usprawn ien :a pracy biurowej,

zbędnych

milszyn biurowych.

2) "zbędne maszyny biurowe" - należy rozum.ec maszyny biurowe, uznane w tryb Ie określonym zarzą
dzeniem za niedost atecznie wykorzystane.
3) "zakłady pracy" - n a leży rozumieć urzędy, p.:-zedsi ębiors twa i inne jednostki państwowe oraz jednostki spółdz ie lcze.
§ 2. Zamiana, sprzedaż, przaóbka lub demontaż
maszyny biurowej przez zakład pra-::y mogą być dokonane wyłącznie za z"'od~ PoL';,k iE'f'o Towarzyshra Maszvn
BIurowych - Zarząd Pr:::edsiębiorstwa w Warszawie,
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zwanego dalej w skrócie PTMB. Zgoda PTMB powinna
być wyrażona na piśmie.

§ 3. 1. Kierownik zakładu pracy obowiązany jest
w dągu każdego półrocza kalendarzowego powołać komisję dla zbadania, czy wszystkie maszyny biurowe w
zakładzie pracy są dostatecznie wykorzystane.

2. Komisja powinna się składać przynajmniej z
trzech osób. W skład komisji wchodzą pracownicy wyznaczeni przez kierownika zakładu pracy oraz przedstawiciel czynnika społecznego.
I

§ 4.

1.

Zadaniem

komisji, o której mowa w § 3,
będących w dyspozycji zakładu pracy maszyn biurowych oraz przedstawienie kierownikowi zakładu pracy wniosków o uznanie
maszyny za niedostatecznie wykorzystaną (zbędną).

-

1'oz. 585

2) maszyny biurowe
moncie,
;ł) maszyny nadające
lub na złom.
2.

nadające
się

użytku

po re-

tylko do rozbiórki na

części

Oszacowanie maszyny
cennikiem.

się

do

następuje

zgodnie z obo-

wiązującym

3 . . Kwalifikację i oszacowanie zbędnych maszyn
specjalnych nie objętych cennikiem przeprowadzać należy komisyjnie przy udziale
przedstawiciela zakładu
pracy. W tym celu PTMB powiadamia zakład pracy o
m~ejscu i czasie kwalifika,c ji L oszacowania w ,terminie
umożliwiającym delegowanie przedstawiciela.
Nieprzybycie przedstawiciela zakładu pracy nie wstrzymuje dokonania kwalifikacji i oszacowania.

r jest zbadanie stopnia wykorzystania

2.

Z przebiegu prac komisji

w którym powinny

być również

sporządza się protokół,

§ 5. 1. W przypadku uznania maszyn biurowych
za zbędne zakład pracy obowiązany jest w terminie do
dnia 10 miesiąca następującego po upływie półrocza kalendarzowego zgłosić zbędne maszyny do' skupu PTMB.

2. Zgłoszenie do skupu powinno być dokonane w
formie pisemnej. Wzór zgłoszenia podany jest w załączniku do zarządzenia.

§ 6. 1. W ciągu 30 dp.i od dnia otrzymania zgło
szenia maszyny biurowej do skupu PTMB obowiązane
jest nadesłać zakładowi pracy dyspozycję wysyłkową,
określającą jednostkę, pod adresem której zakład pracy
powinien wysłać zbędną maszynę biurową.

pracy obowiązany jest wysłać maszynę
10 dni od dnia otrzymania dyspozycji
wysyłkowej, jeśli w dyspozycji wysyłkowej nie wskazano innego terminu.
2.

3.

Zakład

w

ciągu

Wysyłane

zabezpieczający

w którym należy podać przebieg
oraz wyniki zakwalifikowania i oszacowania.
Odpis protokołu PTMB przesyła niezwłocznie zakładowi
pracy.
czynności

wpisane opinie i wnio-

ski komisji.

biurową

4. Z zakwalifikowania i oszacowania maszyny sporządza się protokół,

maszyny należy opakować w sposób
przed uszkodzeniem w czasie trans-

§ 3. 1. W ciągu 10 dni od dnia oszacowania za:. walifikowania maszyny PTMB przekazuje zakhdowi
pracy należność za nabytą maszynę wraz z kosztami,
o których mową w § 6 ust. 4.

2. W przypadku gdy zakład pracy uznaje przekazaną
za nie wystarczającą, może wystąpić do pań
stwowej kornisji arbitrażowej.

należność

§ 9. Przepisy §§ 1 - 8 stosuje się odpowiednio do
metalowych ~zęści maszyn biurowych. Zbędne metalowe
części do maszyn biurowych należy zgłaszać do' s!~upu
do PTMB, podając ogólną wagę tych części oraz rodzaj
maszyn biurowych, z których części pochodzą.

§ 10.

1)

Zarządzenie nie dotyczy:

jednoste~ podległych

Ministrom Obrony Narodowej
PubI'cznego,
2) jednostek, Których przedmiotem działalności jest
obrót lub naprawa maszyn biurowych, w stosunku
do masztn biurowych będących przedmiotem obrotu
lub naprawy.
i

Bezpieczeństwa

portu.
ubezpieczenia

§ 11. Z~rządzenie nie narusza przepisów o rejestracji niektórych maszyn biurowych.

pracy przesyła równocześnie
zestawienie kosztów, o których mowa w
ust. 4, oraz podaje nazwę swego banku finansującego
i m~mer konta.

§ 12. W 1953 r. pierwsze zbadanie, czy maszyny
biurowe w z'akładach pracy są dostatecznie wykorzystane (§§ 3 i 4), powinno nastąpić w term:nie do dnia
30 czerwca 1953 r.

4. Koszty opakowania, transportu
maszyny w transporcie ponosi PTMB.
5.

Wysyłając maszynę, zakład

§ 7. 1. W ciągu 15 dni od dnia otrzymania maszyny biurowej podlegającej skupowi PTMB dokonuje OSl:acowania maszyny oraz zakwalifikowania jej do jednej z
nOlStępujących grup:

ll) maszyny biurowe
montu,

nadające się

do

użytku

bez re-

§ 13.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem oglo- .

szenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania
Gospodarczego: w z. E. SZyI
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Zalqcznik do zarzqdzenia Przewodniczqcego Panstwowej Komisji Pla- nowania Gospodarczego 1; dnia 18
maja 1953 r. (poz. 585).

WZOR ZGI:.OSZENIA ZBGDNEJ MASZYNY BIUROWEJ
I

..

(nazwa i adres zakladu rIaey)

....
(znak)

•
•

(data)

!

I

Polskie Towarzystwo Maszyn Biurowyeh
Zarzqd Przedsilibiorstwa
Warszawa
Gorskiego 9.
Sprawa: zgloszenie

zb~dnej

maszyny biurowei.

Na podstawie zarzqdzenia Przewodniezqeego PKPG z dnia 18 maja 1953 r. w sprawie zagospodarowania zblidnyeli
maszyn biurowyeh (Monitor Polski Nr A-52, poz. 585) zghlszamy zblidnq maszynli biurowq.
Rodzaj 1)
••
I
t
Marka i model
.nr maszyny
I
l!
Opis stanu maszyny2)
11
I!

•

• • •

Nazwa banku i nr konta, na ktore PTMB przekaze naleznosc za

maszyn~

!

I

I

II

(podpis)
Uwa gi:
1) Nalezy podac rodzaj maszyny: do pisania (dlugosc . w alka), do liezenia .(do dodawania z tasmq, czterodzialaniowa, arytmometr). ksie:gujqee, powielaeze (re:czne ezy elektryczne) itp.
') Nalezy okreslic krotko ewentualne braki iuszkodzenia maszyny oraz okreslic stopien zuzycia.
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ZARZl\DZENIE PRZEWODNICZJ\CEGO PANSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 20 maja 1953 r.

zmieniaj,!ee zarz'!dzenie z dnia 14 marea 1953 r. w spra wie rozdzialu sk6r twardych przeznaezonyeh na
obuwia.
Na podstawie art. 2 u st. 3 i 4 dekretu z dnia 29 pazdziernika 1952 r . 0 gospodarowaniu artykulami obrot u
towarowego i zaopatrzenia JDz. U. Nr 44, poz. 301) zarzqdza sie:, co nast ~p uje:
§ 1. W zarzqdzeniu Przewodniezqcego Panstwowej
Komisji Planowania Gospoda,rezego z .dnia 14 ~a r ca
1953 r . w sprawie ro zdzia lu skor twardyeh przeznaczon yeh na naprawE) obuwia (Monitor Polski Nr A-28,
p oz . 336) wprowadza sie: nast~pujqee zmiany:
1) w § 1 dodaje siE) ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Sp rzedaz skory twardej przeznaezonej na n apraWe obuwia d okonywana j est po eenaeh obowiqzujqcych w obrocie rynkowym.";

napraw~

2) w § 2:

a) w ust. 2 dodaje sie: pkt 4 w brzmieniu:
.. 4) przyza~ladowych warsztat6w. naprawy obuwia";
b) dodaje si E) ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Zapotrzebowania na skory dla przyzakladowyeh warsztat6w n a prawy obuwia, nie stanowi qcych punk tow uslugowyeh oddzia16w zaopatrzenia robotniezego, sklaclajq zaklady praey wlaseiwym ministerstwom, kt6re przesylajq zbiorcze
zapotrzebowania na sk6ry do MHW";
3) .w § 5 clodaje si~ pkl 5 w brzmieniu:
.. 5) przeznaezonyeh dla przyzakladowyeh :warszta~

