Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 30

PEŁNOMOCNIKA RZ*BU BO SPRAW ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI 0BLICZENI01JEJ
s dni®. 2

grudnia 1968 r.

w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod naswą8
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej we Wrocławiu*
Na podstawie art« 4 list* 1 dekretu z dnia 26 października 1.950 r.
0 przedfcięblcrstwaoh państwowych /©z«??. Nr T8 z 1966 r*g poz.
111/ oraz w oparciu o § 12 Tymczasowego Statutu działalności
Pełnomocnika Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Oblicze«*
niowej & wprowadzonego zarząd«©niem Nr k9 Prezesa liady Ministrów
z dnia 30 czerwca Í96h r* «* po uzgodnieniu z Mini.mitrem Finansów
1 po porozumieniu z Prezydium Rady Narokowej w, Wrocławia —
zarządza się» co następujefi

§

1.

Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą* Nakład
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej we Wrocławiue zwany
dalej "przedsiębiorstwem*•
§ 2»

Przedsiębiorstwo ma siedzibę we Wrocławiu.
§3*
Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest wykon^rwanie obli«
czeń na maszynaoh matematycznych w zakresie przetwarzania
danych i obliczeń numerycznych« projektowanie i wdrażanie w
jednostkach gospodarki uspołecznionej systemów przetwarzania
danych oraz świadczenie innych u«ług owiązanych ze stosowaniem
nowej techniki obliczeniowej*
§ 4.
sfioadU' ’
Przedsiębiorstwo działa według,rozrachunku .gospodarczego i
rozlicza się z budżetem centralnym«

2
§

5*

Nadalór nad działalnością przedsiębiorstwa sprawuje Pełnomocnik
Rządu do Spraw Slektrenioanaej Techniki Obliczeniowej*
§ 6«

Przedsiębiorstwo może tworzyć za zgodą Pełnomocnika Rządu
oddziały poza swoją siedzibą«

§ 7.
1t Przedsiębiorstwu przydziela się majątek Zakładu Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej we Wrocławiu, stanowiącego terenowy
oddział Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej•
2o Przekazanie majątku, o którym mowa w ust* 1» nastąpi nie«»
odpłatnie według stanu na dzień 3* grudnia 1968 r* w trybie
.i na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia k października 1958 r» w sprawie zasad i trybu prze»
kazywania w ramach administraojl państwowej przedsiębiorstw*
instytucji craz zakładów« nieruchomo^ci 1 innych obiektów
majątkowych /Dz«U» Kr 67 » pez. 332/«

§ 8«
1• przedsiębiorstwem zarządza dyrektor« który reprezentuje je
na zewnątrz.
2« Dyrektor jso&e zarządzać przedsiębiorstwem przy pomocy za«*
stępców«

§ 9*
1• $e składania w imieniu przedsiębiorstwa oświadczeń w za«
kresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch upoważnionych osób*
20 Osobami upoważnionymi sąf dyrektor przedsiębiorstwa# jego
zastępcy oraz pełnomocnioy v przypadku ich ustanowienia»

3» V sprawach wynikającyeh ze stosunku pracy, przedsiębiorstwo
dniała przez jedną z osób wymianionych w u«t« 2 »
k* Jednostka nadrzędna aoże upoważniać dyr©które. do samodziel

ne go skradania oświadczeń w s b c »ogólnym sakrosio«.
5» Przedsiębiorstwo soio, w sposób przewidziany dla składania
oówladczeń w Zakresie praw i obowiązków majątkowych» ustana-»
wiaó pełnomocników upoważnionych do dokonywania czynnoóci
w jego imieniu*
6 » Pełnomocnicy działają łącznie lub oddzielnie w granicach
ich umocowania» ustalonym w pełnomocnictwie sporządzonym
na piśmie*
§ 10
Zasady systemu finansowego przedsiębiorstwa określają przepisy
obowiązujące przedsiębiorstwa przemysłowe« rozliczające się z
budżetem centralnym«
§ 11
Traci aoe narządzenie Nr 6 Pełnomocnika Rządu do Spraw Elektro«
nicznej feehniki Obliczeniowej z dnia 1 grudnia 19ofc r« w sprawie
utworzenia Zakładu Obliczeniowego to Wrocławiu«
§ 12

Zarządzenie wchodzi w iyeie z dnie*a podpisania z mocą obowią
zującą od dnia 1 stycznia 1969 r*
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