
Nr A-lU/poz. 1391-139::; MONITOR POLSKI str. 891 
Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 3 października 1950 r. (poz. 1391). 

WYKAZ 
przedsiębiorstw państwowych, wolnych od podatku doeho

dowego w roku podatkowym 1950. 

Lp. NazWa przedsiębiorstwa lub zakładu 

1. Przectsiębiorst-wo Poszukiwań Terenowych (w stanie 
likwidacji), . 

2. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 
3. Mennica Państwowa, 
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
5. Spółka Bracka w Tarnowskich Górach, 
6. Przedsiębiorstwa Państwowego Zakładu Higieny, 

. "l. Państwowe instytuty naukowo-badawcze, 
8. Państwowe szpitale kliniczne, wojewódzkie i specja

listyczne, 
9. Państwowe sanatoria przeciwgruźlicze, 

10. Lecznica MinistemtwaZdrowia, 
11. Państw9we szpitale psychiatryczne. 

1392. 

ZARZ",DZENIE MINISTRA FINANSóW 

z dnia 3 Października 1950 r. 
o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych, których 
świadczenia wolne są od podaiku obrotowego w roku 1950. 

Na ·podstawieart. 4 pkt. 2) dekretu z dnia 25 paździer
nika 1948 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. Nr 52, . 
poz. 413) zarządza się, co następuje: . 
. § 1. Ustala się wykaz tych przedsiębiorstw państwo
wych; określonych wart. 4 pkt. 2) dekretu z dnia 25 paź
dziernika 1948 r. o podatku obrotowym, których świadcze
nia łię wolne od podatku obrotowego w roku podatkowym I 

1950. Wykaz ten stanowi załącznik do niniejszego zarzą
dzenia. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wcłwdd w życie z dniem o
głuszenia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 1950 r. 

MINISTER FINANSóW wIz E. Dromiak 

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 3 października 1950 r. (poz. 1392). 

WYKAZ 
przedsiębiorstw państwowych, których świadczenia wolne 

są od podatku obrotowego w roku podatkowym 1950. 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa lub zakładu 

1. Przedsiębiorstwo' Poszukiwań Terenowych (w stanie 
likwidacji) , 

2. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 
3. Mennica Państwowa, 
4. . Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
5. Spółka Brncka w Tarnowskieh Górach, 
6. Przedsiębiorstwa Państwowego Zakładu Higieny, 
7. Państwowe szpitale kliniczne, WOjewódzkie i specja-

listyczne, . 
8. Lecznica Ministerstwa Zdrowia, 
9. Państwowe szpitale psychiatryczne. 

1393. 

ZARZ",DZENIE 
MINISTRA HANDLU WEWN},\:TRZNEGO 

z dnia 29 września 1950 r. 
w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod 
nazwą: "Centralny Zarząd Przemysłu Chłodniczego". 
Na podstawie art. 1 i 2 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. 

o tworzeniu przedSiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. 
Nr 8, poz. 42) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe, prowa-· 
dzone w ramach narodowych planów gospodarczych we
dług zasad rozrachunku gospodarczego pod nazwą: '"Cen
tralny Zarząd Przemysłu Chłodniczego", zwane dalej 
"C. Z. P. Chł." 

§ 2. C. Z. P. Chł. ma siedzibę w m. st. Warszawie. 

§ 3. 1. Przedmiotem działalności C. Z. P. Chł. je811 
koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie oraz ogól
ne kierownictwo działalności przedsiębiorstw państwo
wych, wymienionych w dołączonym do niniejszego zarzą
dzenia wykazie. 

2. Wykaz ten będzie uzupełniony w miarę tworzenia 
nowych tego rodzaju przedsiębiorstw. 

§ 4. Zarządzenia i wytyczne C. Z. P. Chl., wydane VI 
zakresie jego kompetencji, są wiążące dla przedsiębiorstw 
nadzorowanych. 

§ 5. Nadzór państwowy nad C. Z; P. Chł. sprawje Mi-
nister Handlu Wewnętrznego. \ 

§ 6. Przy C. Z. P. Chł. powołana będzie Rada Nadzoru 
Społec7lIlego, której zakres działania, sposób powoływania 
i odwoływania jej członków, organizację 1 sposÓb wyko
nywania powierzonych czynnOści określi rozporządzenie 
Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 10 dekretu z · 
dnia 3 stycznia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42). 

§ 7. 1.C. Z. P. Chł. prowadzi i reprezentuje dyrektor 
naczelny samodzielnie. . .. 

.2. Dyrektor naczeiny zarządza C. Z. P. Chł. przy pomo-
cy podległych mu trzech zastępców. -

3 . . Dyrektora naczelnego C. Z. P. Chł. i jego zastępców 
powołuje i zwalnia Minister Handlu Wewnętrznego. 

§ 8 . . 1. Do ważności zobowiązań, zaciąganych przez 
C. Z. P. Chł., wymagane jest współdziałanie: 

a) dyrektora naczelnego łącznie z zastępcą dyrektora 
lub pełnomocnikiem w granicach jego pełnomocnic
twa, albo 

b) dwóch zastępców dyrektora naczelnego łącznie w po-
wierzonym im zakresie pracy, albo . 

c) zastępcy dyrektora naczelnego łącznie z pełnomoc
nikiem w granicach jego pełnomocnictwa, albo 

d) dwóch pełnomocników łącznie w graniCach ićh peł-
nomocnictw. . 

2. Wszelkie dokumenty obrotu pieniężnego i materia
łowo-towarowego oraz dokumenty o charakterze rozlicze
niowym i . kredytowym, stanowiące podstawę do otrzyma
nia lub wydania środków pieniężnych i dóbr materiałowo- . . 
towarowych, powinny być podpisywane przez dyrektora 
naczelnego łą.cznie z głównym (starszym) księgowym lub . 
OSOby przez nich do tego upoważnione. 

§ 9. 1. Przekazaniu na rzecz C. Z. P . Chł. ulega majątek ._ 
Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Handlu We
wnętrznego. 

2. Minister -Handlu Wewnętrznego zarządzi protokólar~ · . 
ne przekazanieC. Z. F: Chł. przydzielonego-majątku ' n-ie- . 
ruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na wła
sność. 

§ 10. Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania 
C. Z. P . Chł. ustali statut, nadany przez Ministra Handlu 
Wewnętrznego w porozumieniu z Przewodniczącym Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego . i Ministrem _ 
Finansów, ogłoszony w Monitorze Polskim. 

I 11. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 0:
głoszenia w Monitorze Polskim z mocą Obowiązującą 00' 
dnia 1 październ1ka 1950 r. 

MINISTER HANDLU WEWN~TRZNEGO T. Dietrićh. 

Załącznik do zarządzenia Ministra Handlu 
Wewnętrznego z dnia ' 29 września 1950 r ,' 
(poz. 1393). 

WYKAZ PRZEDSI},\:BIORSTW 

nadzorowanych przez Centralny Zarząd Przemysłu 
Chłodniczego. 

1. Chłodnia Składowa w Bytomiu - przedsiębiorstwo 
państwowf! wyodrębnione z siedzibą w Bytomiu. 

2. Chłodnia Składowa w Krakowie - przedsiębiorstwo . 
państwowe wyodrębnione z sie(izibą VI Kra~owie. 

3. Chłodnia Składowa w Lublinie - przedsiębiorstwo 
pallstwowe wyodrębnione z .siedzibą w Lublinie. 
. 4. Chłodnia Składowa we Wrocławiu - przedsiębior
stwo państwowe wyodr"bnione z siedzibą we Wrócławiu. 

5. Chłodnia Skła~a w Poznaniu - przedsiębiorstwo 
państwowe wyodrębnione z siedzibą w Pożnaniu. 

6. Chłodnia Składowa w Gdyni - przedsiębiorstwo 
państwowe wyodrębnione z siedzibą w Gdyni. 

7. Chłodnia Składowa w Warszawie - przedsiębiorstwo 
państwowe wyodrębnione z siedzibą w Warszawie. 

8. Chłodnia Składowa w Łodzi - przedsiębiorstwo 
państwowe wyodrębnione z siedzibą w Łodzi. 




