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lenie na prowadzenie pojazdów mechania:nych II kat~o-
ni bez dOOa1lkowego egzam'nu. . 

K :erowcy Ci mają pierwszeństwo do objęc ia stanowisk 
kierowców w instytucjach państwowych. spółdzie'czyoh i 
prywatnych 

§ 8. Szkolenie zawodowych k ierowców samochodowych, 
prowady,me poza P. O. "Słuwa Polsce", winno być uzgod
nione w duchu n'n:ejszej uchwały mlędzy Min 'slerstwem 
Komunikacji, Ministerstwe m Oświaty, :Ministerstwem Obro-
ny Narodowej i Zw. Zaw. TraTl9lpOrtowców R P. . 
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU EKONOMICZNEGO 

RADY M1NISTROW H. Minc 
799. 

UCHWAŁA , 
KOMITETU EKONOMICZNEGO RADY MINISTRÓW 

·z dnia 13 maja 1949 l'. 

W sprawie Podkomitetów i Komisii powołanych pnez Komitet 
Ekonomiczny Rady Miruatl'uw. 

Wobec uchwalenia przez Radę M :n ;strów w dniu 22 IV. 
l!l49 r. nowego regulam 'nu Kom:tetu Ekonomicznego Rady 
M .n 'slrów i w zw,ą~u ze Zlll'anami organizacjj władz na
cze'nych gospodarki narodowej ol'az w wy·konaniu uohwalo
nych przez Radę Mn 'strów zadań oszczędnośc iowych, Komi-
tet Ekor,!omiczny Rady M :n istrów u c h wal a: , 

I , 1. ZlHlsi się wszys i;kie istn iejące obecnie Podkom lety 
Komitetu Ekonomicznego Rady M ·nistrów jako n ieprzewi
dz ia~ nowym. regul-am inem Komitetu Ekonom'cznego Rady 
Min:strów, a w szczególności: 

a) Podkomitet Międzynarodowych Spraw G<lspodarc:zych. 
b) Podkomitet Cen, 
c) Podkomitet Aprowizacyjny. 
dl Podkomitet Inwestycyjny, 
e) Podkomitet Zatrudnien ia i Płac, 
f) Podkomitet· Motoryzacyjny, 

Jak 'l"ówn:eż Kom:sje i Podkom'sje utW()t"zone uchwałami wy
m 'enionych Podkomit{'tów 

2. FunkCje Podkom' tetu Międzynarodowych Spraw Gospo
darczych przeimuj~ Ministerstwo Handlu Zagranicme.go, 
a Podkomitel.ów: Inwestycyjnego, Zatrudn·oo·'a i Płac oraz 
Motor'yzacj'j'!le~o - Państwowa Kom 'sja Planowania Gospo
darczego . 

Postanowien ie powyższe dotyczy równ ież Kom'sH i Podko
m: ~; i utworzQnych IJ'I"zez w,~mn' ane Podkom'tety. 

II. 1. Znosi się następujące Kom 's je, powołane uoowałami 
Komitetu Ekonomicznego Rady M n iscrów : 

a) Komisję Koordynacyjną dla spraw kontroli materiałów 
zw :ązanych z problemami z zakresu stosunków gospo
darczych z zag!"an:C'ą (uchwała z dn. 28 czerwca 1947 r .l, 

b) Komisję do Spraw Aktyw·zacj i Szczec 'na (uchwała z dn' 
18 lipca 1947 r.l . 

ej Kom'sję " B" rozdzieln 'ctwa ariykułów przemysłowych 
z dostaw UNRRA. reparacJi, rewindykacji i demobiJu 
(uchwała z dn, 12,IV 1946 r) 

d l Kom:sję "C" - do usta'aniacen artykułów przemysło
wych z dostaw UNRRA. reparacj i, !I"ew'ndykacH i demo
blu (uchwała z dn 12,IV 1946 r) 

e) Komisję do waLki ze skubkam' biolog'a:nego wyniszcze
nia ludooŚC'i (uchwała z dn. lO,V, 1946 r l, 

f) Komisję Koordynacj i Obrotu Maszynami (uchwała z dn 
3,r. 1947 r), 

g) Kom;sję Planowania Gospodarki Wod,nej (uchwała z dn . 
1 LVI, 1948 r). 

h) Polski Komitet Doradczy Wspólpracy z FAO (li'Chwała 
z dn 31 X . 1947 1'.). 
maz od dnia l VI. 1949 1'. 

1) Komisję "I" Importu Inwestycyjnego (uchwala z dn , 
18.YU 1947 r), 

jak równ ież w szelkie Podkom'sje i Se kcJe utworzone uchwa
łami wymienionych wyżej Kom isji, 

2, Funkcje Komis ji, w ymienionych w ust l lit a) cl. d) , 
g) - i) przejmuje Państwowa Komisja Planowan'aGospo
darczego, a dalsze wykonywanie funkcji Komisyj b), e) i f) 
uznaje się za bezprzedm'o towe, 

!LI. Wykonując fUllikcje , przejęte od Podkomitetów i Ko
misji (pkt. I i II), Min isterstwo Handlu Zagran icznego działać 
będz'e w porozumien'iu z Państwową Kom'sją p ' anowania 
Gospodarczego i zainteresowanymi resortam i, a Państwowa 
Komisja Planowani a Gospodarczego w poro~umieniu z wła
ściwymi resortalni i - w zakresie zatrudn:en'a i płac - także 
z Komisj ią Centralną Związków Zawooowych, 

Sekreta riat.y Podkomite tów i Komisji n !ezwlocznie przekażą 
akta właściwym departamentom (biuToml M inis terstwa Han
dlu Zagranicznego i PaJ'lstwowej Komisji Planowania Gospo
darczego w skazanym przez Min istra Handlu Zagranicznego 
względn ie Przewodn'iczącego Państwowej Komisji Planowa
ma Gosipodarczego, 

IV. Upoważn i a Się Przewodniczącego Komitetu Ekonom{cz
nego Rady M inistrów do prz)'lstosowania organ'izacj1 pozosta-

Iych komis,ii, powołanych przez: KOlłl,ite l Ekonomiczny Rady 
l'kn is trów przed dn 'e m 22,IV .1 949 'r. do d'J!conanych w 1949 r . 
zrn'an organ:zacji naczebnych w!a·dl. gospod;H'ki narodowe j, 
PRZEWODNICZ.,\CY KOMlTETU EKONOMICZNEGO 

RADY MfNISTROW II. Mioc 

800. 

UCHWAŁA 

KOMITETU EKONOMICZNE(".o RADY !\tINISTItOW 

z dnia 27 maia 1949 l', 
W sprawie zasad wzajemneco przekazywani. maszyn, arą
dzeó technicznych, środków transportowych i innYM pet:ed
m o(;ów majątku trwałego przez urz«:dy. instytucie i pn:ed-

si~biorstwa państwowe. 

§ l , p j"zekazywan 'e maszyn ' urlćądl:eil techn'c7.oych , 91'00-
ków transpOI1"towych i ' nnych przedmiotow majątku t rwałego 
p rzez urzędy , instytucje i pr'Zed5ięb '{)rs ~\va państwowe innym 
urZędom, instytucjom i przedsięb 'orstwom państwowym na
stępuje n i eodpłatnie na I:oostaw:e decYl:.i"i władzy nadr:r.ędnej 
strony przekazującej Zasada ta n 'e ma l,as tosowan'ą dQ 
przeds!ęb 'arstw wytwarzających maszyny i urządzen · a lech
n:czne oraz przeds'ięb 'orstw handlowych pownłanych do ich 
dystrybucji. 

§ 2. PrzCikazywan ie odbywa s:ę na podstaw 'e pt'otokóki 
zdawczo-odb'orczego. ktÓl'y w ·n'en być podp'sany rrzez upo
ważnionych przedstawic;eli s tron: przekazującej i przejmu j ą
cej . Jeżel i obrót przekazywanym ·przedm'otem maiąl,lm 
trwałego należy do zakres·u działalrlości Cen::i'a ·nc~o B;lll'a 
Obrotu Maszyna.mi, przekazanie winno być dokonane s tronie 
-przejmuj.ącej za pośrednictwem Centralnego B 'u ra Obrotu 
Maszynami. . 

li 3, l. W przypadkiu. gdy przekazywan.y przedmiot ma
jątku trwałego ujęty jest wartośc 'owo w inwentarzu strony 
prrekaru;ącej, wówc-zas do proto!(ółtU zdawczo-odbiorczego 

.. należy wn 'eść tę wartość biłans9wą oraz wskazać równocze
ŚIn.ie stan dotychczasowych odp 'sów na umonenie 

2 Jeżeli przekazywane przedm'oly m~jątku trwałego ni~ 
są ujęte wartościowo w inwentarzu jed·no'stki · przeka 7. uj;ąceJ; 
lub są ujęte w cenach przedwojennych', wówczas stronll 
przejmująca wprowadza do swego· inwental'za przejęte r,rzed
m 'oty wycen ione na poz iom ·e b ' eżącej ceny nabyc'a lun 
kosztów wytworzen'a Jednocześn' e celem obl 'czen 'a rzeczy
w 's iej wartośc i użytkowej należy usta· ić procentowo w slo
sunku do wartości p ' erwotnej stop' eń zużyc:a przejętych 
P'!'zedm'otów, 

3. SJ)roslowania war\.ośc ' należy dokonać metod<1 pośi·edn ' ą 
przez wykazanie w inwentarzu sum wyrażających to sprosto
wanie w stan'e b 'emym. jako .. odp'sy na skutek zużyc·a" . 

4. Protokół zdawczo-odh'orczy s~now ' podstawę zap ·sów 
w inwentarzu st1'On przekazującej i przejmuj'acej 

§ 4 Prowizja przypadaj-ąca na rzecz Centralnego Biura 
Obrotu Maszynami w r~'zY'padku przekazan ia przedm iotów 
majątoku trwałego za pośredn 'ctwe m lego B iura w zakresie 
zleconej mu dzi ałalności, jak równ'eż koszty zw · ązane z 
t.ransportem oraz i nstalacją maszyn i ur7.ądzeń olrzymanych 
w trybie. nin'ejszej uchwaly obc:ążają stronę przejmującą· 

§ 5. Ce:em wykonania uchwały Przewodniczący Palist wo
wej Kom·sji Planowan 'a Gospodarczego wyda w porozum ·e· 
n'u z Min istrem Skarbu szczegółową instrukcję, 

§ 6. Komilet Ekonomiczny Rady M ' n istrów posth'1awia 
zwróc'ć s 'ę do Rady Pań·slwa o rozc' ąg.n·ęcie powyższych za
sad na pl'zekazywan 'e przedmiotów majątku In'wałego pom ';>
dzy urzędami instytucjami i przeds ' ębiorstwam; samorządo
wymi oraz pom' ędzy n'mi a urzędami , instytucjami i przed
s:ębiorstwami państwowymi. 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU EKONOMICZNEGO 
RADY MINISTROW H. l\finc 

801. 

DECYZJA MINISTRA SKARBU 
z dnia 13 sierpn ia 1949 r , 

w sprawie uznania przedsiębiorstw bankowych w likwida
cji za zlikw:dowane. 

Na podstawie art, 13 ust. 1 i 2 d ekretu z dn ia 25 pażdz ' er
nika 1943 r. o zasadach i trybie likwidacj i n iek tórych przeĆ:· 
s : ęb 'orstw b a,nkowych (Dz, U , R P. Nr 52, poz. 4101 uznaj,~ 
za zlikwidowane następujące przedsiębiorstwa bankowe 'oN 

l ikwidacjti : 
l) Dom Bankowy Romuald Tyl ' cki w B ialymstokll w li

kw'dacji, 
2) Wileński Prywatny Bank Handlowy S, A. , Oddziały , . 

w Warszaw ie i w Suwałkach w lLkw id acji. . . . 
MINISTER SKARBU w/z W. '1'1'ąmpcz,vńskl 


