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1643. 

ZARZ~DZENIE PREZF;SA RADY MINISTRóW 

z' dnia 16 grudnia 1950 r. 
w spra.wie spisu inżynierów i techników pełniących woj
skową służbę zawodową lub służbę bezpieczeństwa or33) za
trudnionych w zakładach pracy pozostających w zarządzie 
lub pod nadzorem l\linisti'a Obrony Narodowej i Ministra 

Bezpieczeilstwa Publicznego. 

Na pod8tawie art, 2 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. 
w sprawie rejestru inżynierów i techników (Dz. U. R. P. 
Nr 36, poz. 329) zarządza się, co następuje: 

§ 1. O&oby, określone wart. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
1950 r . w sprawie rejestru inżynierów i techników (Dz. U. 
R. P. Nr 36, poz. 329), pełniące wojskową służbę zawodową 
lub służbę bezpieczellstwa, obowiązane są zgłosić się do 
spisu i pOd.lĆ dane podlegające wpisowi do rejestru w Na
czelnej Org:mizacji Technicznej w terminie 30 dni od dnia 
zwolnienia t. wojskowej służby zawodowej, względnie słuz
by bezpiecz eństwa. 

§ 2. 1. Termin, sposób i tryb przeprowadzania spisu inży
nierów i techników, zatrudniO'l1ych w zakładach pracy po
zostających w zarządzie lub pod nadzorem Ministra Obro
ny Narodowej i Ministra Bezpieczel'!.stwa Publicznego, o
kreśli Minister Obrony Narodowej i Minister Bezpieczel'!.
stwa Publicznego, każdy w swoim zakreste działania . 

2. Rejestr osób, wymienionych w ust. 1. prowadzi władza 
naczelna, ki;órej podlega zarejestrowany, w sposób i na 
zasadach, uzgodnionych z Naczelną Organizacją Tech
niczną. 

3. Władza naczelna prowadząca rejestr przekaże dane 
z rejestru Naczelnej Organizacji Technicznej z dniem 
zwolnienia :tarejestrowanego z zakładu pracy, o którym 
mowa w ust. 1. 

PREZES łUDY MINISTRóW Józef Cyrankiewicz 

1644. 

ZARZ4DZENIE MIN!:3TRA FINANSóW 

z dnia 6 grudnia 1950 r. 
w sprawie księgowego ujęcia w rachunlmwości jcdnQstek 
budżetu Państwa przerachowań, wynikających ze zmjany 

systemu plep'j~żnego. 

W wykonaniu postanowień l'O'zdziału VII pkt 1 Utl1wały 
Rady Ministrów z c1nia 28 paźdz iernika 1950 r. w sprawie 
żmiany systemu pieniężnego lMonitor Polski Nr A-116, 
perz. 1446) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wszystkie jednostki budżetu Państwa prowadzące 
rachunkowość w zakresie gospodarki pieniężnej na pod
stawie ogólnych lub 5o"Pecjalnych prneip1Sów rachunkowo
kasowych dla: . 

a) władz i urzędów pal'!.stwowych, 
b) byłych związków samorządu terytorialnego, 
e) organów finansowych, 

'wyprowadzą na pos'zczególnych rachunkach "(kontach) 
ogólne sumy księgowal'!. VI złotych dotychczasowych, za 
okres od 1 stycznia 19&0 r . do 28 października 1950' r. 
włącznie. JednOstki budżetowe , dla których dziel'!. 29 paź
dziernika 1950 r. był dniem op·eracyjnym - (np. urzędy 
celne) ustalą sumy księgowań za okres od 1 stycznia 
1950 r. do dnia 29 paw.'z.iernika 1950 r: włą.cznie. 

§ 2. Ustalone sumy księgowań (§ 1), wyra:ilone w zło
tych dotychczasowych, należy po uprzednim uzgodnieniu 
podsumowal'!. pt'ZeUczyć' na złote nowe według stoounku 
100 złotych dotychczasowych równe 3' złotym, mnożąc każ
dą sumę wynikową przez 3/ 1011. Sumy uzyskane z przeli
czeń należy wprowa,c!:zić na poszczególne rachunki (konta) 
pod odpowiednimi sumami, wyrażonymi w złotycll do
tyc:hoza80wych - odmiennym atramentem. 

§ 3. Wierzytelności i zobowiąza.nia (salda kasowe, po
oostałości na rachunkach sum depozytowych, niewyrów
nane pozycje na rachunkach s>um obrotowych, prowadzo
nych przez organa finansowe i inne), które zgodnie z prze
pisami, wydanymi w sprawie zmiany systemu pieniężnego, 
podlegają przeliczeniu wed'lug stosunku 100 z!(i'tych do
tychC7Jaso'wych równe 1 złotemu, należy - w związku z ich 
przeliczeniem według stosunku Hl{) zlotych dotychcz:;.so
wych równe 3 zlotym (§ 2) - tiOipl'owadzić do wlaściwej 
wysokości p,rz·ez przeniesienie róźnic na rachunel{ pod 
nazw,i "Rómice z przerachowania" otwarty w sumach 
obrotowych. Jednostki 'budżetu prowadzące rachun.ko

. wość na poostawie pn~isów dla byfych związl{óW samo
rz~du terytorialnego - konto .,Różnice z przerachowania" 
otworzą na rachunku "Dłużnk:y i wier~cieleu. 

§ 4.. Sprawa prz.elicwń księ~w:ad na Ita.rta.ch konto
wych podatkowych i w księgaCh bierczych zostanie ure
gulowana odrębnie. 

§ 5. Księgowania obrotów, dokonanych w dniach 30 
i . 3·1 października 1950 r., należy włą~zya do księgowa.R, za. 
miesiąc lis topad 1950 r. 

Sumami początkowymi dra utrzymania chj,gIośCi w księ
gowaniu będą, pocz:;ywszy od dnia 30 paźjzjerni,ka 1950 r'r 
sumy z okres u i;,przed 30 października IS50 r ., przeliczone 
na nowe złote. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenia 
z mocą obowiązującą od dnia 30 października 1!J50 r ', 

MINISTER FINANSÓW w/z E. Drożniak 

1645.. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIK1tt.:II 

z dnia 30 listopada 1900 r. 
w sprawie wyodrębnienia Z'ald'adów obsługlljących, slTorf 
lotniczy i przeka.zania ich stowarzyszeniu "Li'ga Lotnicza"~ 

Na podstawie uchwały Prezydium Rządu z dnia 29· lip-' 
ca 1950 r. oraz w zwi:l ZkU z § 3 rozporząd:zen ia Rady Mi
nistrów z dnia 21 sierpnia 1947 r. o uznaniu "E,ts1. Lotni,.. 
czej" za stowarzyszenie wyższej użytecznoś·ci i o rozwią
zaniu stowarzysz.enia "Liga Obrony Powietrznej i Prze
ciwgazowej" (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 333) zarządza się: 

§ 1. L Podległe Mi!listerstwu Komunikacji okręgowe 
warsztaty szybowcowe w Bialej Kl'akovJlSkiej, BydgosZCllY, 
Gdańsku, Jeżowie k. Jeleniej Góry, Krośnie i Pozn.aniu 
oraz Szybowcowy Zakład Doświadczalny w Biefsku wy
odrębnia się z dniem 31 grudnia 1950 r. z a,dminis'tracji 
pai);stwowej - dział lct·nictwa · cywilnego - i przekazuje 
się z dni,em 1 stycznia· 1951 r. w za·rząd i użytkowailie g·to" 
warzyszeniu wyższej użytecmości "Liga Lotnicza". 

2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokółów zdaw
czo-odbiorczych. 

§ 2. W celu właściwej gospodarki zakładami, wymie
nionymi w § l, Zarząd Głó',vny "Ligi Lot.niczej" powoła 
Dyrekcję Zaldadów Remont.owych Lotnictwa Sj}J,rtowego 
w Warszawie, zwaną dalej w skróceniu "Dyrekcj ą". 

§ 3. Zadaniem Dyrekcji będzie prowadzenie warszta
tów naprawczo-wyt wórczych sprzętu lotniczego i. szy
bO'~lcowego oraz produkcji prototy:pów i mr.Jych s·erii do
świadczalnych tegoż sprzętu celem zaspoko; enia potrzeb 
lntnictwa sportowe::;o, jak również provlad-zenie zakładów 
doświadczalno-szJmieniowych w za.kresie szybownictwa i 
motoszybownictwa, 

§ 4. ZaI'z~d Główny "Ligi Lotniczej" o~racuje projekty 
organiza.cji wewnętrznej Dyrekcj i i podległych jej zakła
dów, projekty regulaminów i spolsób wewnę trznego rozli
czania się poszczególnych zakładów z Dyrekcją i innymi 
jednostkami organizacy jnymi "Ligi Lotniczej" i przedsJta.
wi je w terminie do dnia 15 grudnia 1950 r. Ministrowi 
Komunikacji do zatwierdzenia. 

§ 5.. Zarządzenie wchodzi w życie' z dniem Qgłoszenta 
z mocą obowiąe;ującą od dnia 30 listopada 1950 r. 

MINISTER KOMUNIKACJI ' J. Ra:banowslti 

ZARZ4DZENIE MINISTRA LEśNl€TWA . 

z dnia 20 listopada 1950 r. 
w sprawie zakresu czynności k.onserwatm:a. przyrody,. nad.
leśniczego państwowego, kierownika puku narodo.we~ 
i dyrektora parku nallOOOwegil w dziedlLinie ocMony. pl'zl'-

1!9dYr 

Na pods-tawie art. 5 ust. 4 ustawy z-dnia 7 kwietnia 1.949'1". 
(1) ochronie przyrody (Dz. U. R. P: Nr 25', poz. 180) zarzą"" ' 
dza się, co na:stępuje: 

§ 1. Powolane w niniejszym zarządz<cnlu artykuły bez 
bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnla. 7. 
kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. R. P. Nr 25, 
poz. 180). 

§ 2. Konserwator przyrody jest pracownikiem prezy
diumwojewódzkiej rady narodowej w oddziale leśnictwa 
wydziału rolnictwa i leśnictwa. 

§ 3. Terytorialny zakres dzialania konserwatora przy
rOdy obejmuje obszar województwa. 

Konserwator przyrody Prezydium Woj ewódzkiej Rady 
Narodowej w Warszawie pełni swoje' obowi:;,~zl{ i również na 
obszarze m. sto Warszawy, a mnserwa-tar przyrody Prezy-

'. 




