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5. Podczas nieobecności głównego kSięgowego (delegacja. urlop. choroba) wszystkie jego uprawnienia 1 obowiązki przechodzą na j ego zastępcę. co powinno być podane do ogólnej wiadomości przez kierownika przedsię
biorstwa lub zakładu.
6. Główny księgowy podlega bezpośrednIo kierownikowi
przedsiębiorstwa lub zakładu; w sprawach dotyczących
rachunkowości oraz sprawozdawczości główny księ c;owy
podlega głównemu księgowemu jednostki nadrzędnej.
II. Przepisy szczegółowe.
A.OBOWIĄZKI

GŁóWNEGO

KSIĘGOWEGO.

\. Do obowiązków głównego księgowego należy:
a) zorganizowanie i prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej, zorganizowanie prawidłowego
obiegu dokumentów oraz przestrzeganie ust.alonych zasad ! wzorów dokumentacji księgowej;
b) prawidłowe ewidenejonowanie środków majątkowych.
stojących w dyspozycji przedsiębiorstwa lub zakładu;
c) bieżące i prawidłowe księgowanIe wszelkich operacji gospodarczych przedsiębiorstwa lub zakladu oraz ,;erminowe sporządzanie kalkulacji kosztów własnych wyrobów i świadczonych usług;
d) prawidłowe i terminowe obliczanie i odprowadzanie
podatków i opłat państwowych i samorządowych oraz innych wpłat z tytułów publiczno-prawnych;
e) inwentaryzacja środków majątkowych w termInach
ustalonych obowiązującymi ?rzepisaml oraz przy zmianach na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych;
.
f) terminowe i prawidłowe zestawIanie i analiza bilansów 1 sprawozdań !:sięgowości oraz przesyłanie ich w terminach ustalonych do jednostki nadrzędnej;
g) organizacja. kierownictwo i kontrola wszystkich zagadnień rachunkowości i sprawozdawczpści w podporząd
kowanych przedsiębiorstwach i zakładach pracy;
h) instruktaż i szkolenie personelu rachunkowości wła
snego przedsiębiorstwa lub zakładu oraz przedsiębiontw
1 zakładów podległych;
. 1) należyte przechowywanie ksiąg 1 dokumentów i zabeznieczenie łeh przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
zgubieniem.
2. Główny b1~goWJ' ' przedsiębiorstwa. lub zakładu winien zapewnić:
al Ścisłą kontrolo gospodarki materiałami 1 wyrobami
Oraz prowidłowość sporządzanych protokółów, dotyczą
cych spl.sa.nia wartości materiałów i wyrobów na skutek
stwierdzonych uszkodzeń. tłuczki, manka itp. lub zapi>,ywania stwierdzonych nadwyżek;
b) kontrolę prawidłowego rozchodr hlallla funduszu plac
przez przestrzeganie ustalonych etatów oraz Innych wydatków. ustalonych w 7:atwierdzonych planach finansowych W'Zgledni~ 'IV budżetach admlnlstntc"jnych:
CI kontrolę prrestrze1l'anla dvscvnllnv finansowe1;
d\ kontrolę terminowego ścIąganIa należności od dlutnlków i terminowego regulowania zobowiązań VI stosunku do wierzycieli.
3. Główny księgowy winien przedSięwziąć środki celem
zppobieżenla kradzieżom. sprzeniewierzeniom i sprzeczflemu z przepisami wydatkowaniu środków pieniężnych oraz
debr materialnych I innym nadużycIom pracowników Jednostek podległyCh.
4. Główny księgowy nie może pełnić w przedsl~bior
atwie lub zakładzie dodatkowych obowiązków, z którymi
ZWIązane jest wykonywanie dysnozycji w zakresIe środ
ków pienięmych I dóbr materialnych.
B . UPRAWNIENIA

GŁóWNEGO KSIĘGOWEGO.

1. W__ ~ pracownicy. zatrudnIeni w komórkach rachunkowości ł soraw0"'1awczości flnansbwef w przedsł~
blorstwach I zakładach pracy. pOdlegają głównemu kslę
gow('mu I nie mogą być zatrudnieni przy pracach, nie
związanych z rachunkowością I sprawozdawczością.
2, Główny księgowy ustal1 obowIa.zkl służbowe podporządkowanych sobie pracownIków rachunkowości I wyda
dla nich pisemne Instrukcje. w których ustali obowiązki
I odpowiedzialność każdego pracownika.
3. Zarządzenia ~łównego kSięgowego jednostki nadrzęd
nej, re,gulu,!ąee zagadnienie rachunkowości l S1>rawozdawczoścl. mają moc obowlązują,cą dla wszystkich podległych przedsiębiorstw i zakładów zarówno dla rachunkowości jak t dla innych działów (technicznych. administracyjnych 1 innych>'
Zarządzenia głównego ksIęgowego. dotyczące prawidłO

łać głównemu księgowemu wsżystkle niezbęcl:1e dla ra.
chunkowoścl 1 kontroli dokumenty. rozporządzenia. okólniki. jak równIeż wszelkiego rodzaju umowy. kosztorysy.

normatywy l inne materiały .
Osoby. nIe wykonujl],ce zarządzeń głównego ks i ęg owe
go w tym zakresie. powinny być pociągnięte co odpowiedzialności przez k;';l'Ownika prz e dsiębiorstwa lub zakłada.
4. Bilanse i snrawo7.dania finansowe orzedsiebiorstw
1 zakładów podpisują: ich kierownik i główny kSięgowy.
Wszystkie dokumenty obrotu pienip.żnego i materIało
wo-towarowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzyma·
nia lub wydania środków pieniężnych i dóbr ma t enało
wo-towarowych. winuy być podpisane przez kierownika.
i głównego księgov:e~o przedsiębio"stwa i zakładu '1racy
lub osoby przez nich do tego . upoważnione.
Wyżej wymienione dokumenty bez podpisu głównego
kSięgowego lub osoby przez niego upoważnionej są nieważne i nie mog ą być przyjmowane do wykonania.
5. Główny księgowy obowią~any jest z zastrzeżeniem,
wynikającym z pkt. 6, odmówić zatwierdzenia i przyjęcia
do wykonania dokumentów. dotyczących operacji sprzecznych z Obowiązującymi przepisami oraz naruszaj'l,cych
ustalony tryb przyjmowania, przychodowania. przechowywania I rozchodowania środków majątkowych, jak na.
przykład:

a)

łów

bezprawr~

1 towarów;

wydanIe

urządzeń.

.

inwentarza, materia-

b) rozchodowanie środków pieniężnych na utr:zymanl~
aparatu administracyjnego przekraczające etaty. stawkl
urzędowe i fundusze płac, dodatkowe wypłaty robotnikom i pracownikom za prace wchodzące w zakres ich 0bowiązków służbowych;

c) bezprawne premiowanie, nagrody. zapomogi - zarówno w gotówce jak 1 w naturze;
d) bezprawne wydatkowanie środków nie przewidzia.nych w planie przemysłowo - handowo - finansowym lub
przekraczających budżety administracyjne;
e) wydatkow:>r.ie środków plpnle~nvch nie według 'lf7,cznaczenia. dla którego zostałv podięte z banku.
6. W wypadku otrzymania polecenia s:>rzecznego z >bowlązującymi ustawami i zarządzeniami władz ZWiel"lChnich lub ustalonymi zasadami księgowania, główny księ
gowy zobowiąza :ly jest przed wykonaniem poleceni!),
zwrócić na to uwagę kierownikowi, który wydał polecenie. W razie pisemnego potwierdzenia przez kierownika
wydanego uprzednio polecenia, główny księgowy wykonuje je i niezwłoczn1e zawiadamia o tym kierownika
Jednostki nadrzędnej.
Jednostka nadrzędna. po otrzymaniu zawiadomienia od
g łównego
kslę gowegu
o przekrcczeniu obowiązu.lacych
przepisów. obov.i:l7,flna je: t óI ciągu 7 dni rozpatrzyć t{)
za w ia.dom , -'nie I przen f; iew7.laĆ srodki. zgodnie ' obo~lą
zUJą,cyml przeplsaml t trybem postepowania oraz zawiadomić l!łówn"'~O księgowego o decyzjI.
Główny
ks!.erwwy. który nie zawiadomi kierownika
jednostki nadrzędnej o bezpra"rnych zarzadzeniach swego ki2rownika, ponosi 'ldpowledzialność za ich wyk{'nanie na równi z kl e ro~rnlkiem, który wydał bezpraw'1e za.rzą.dzenle .
.
.
Kierownicy l główni księgowi nadrzędnych jednostek
organIzacyjnych. którzy nie poczynili odpowiednich kroków w wypadku otrzymtmla zawiadomienia o bezprawnych zarz:ldzenlach pOdległych im osób, ponoszą odpowiedzialność na · równi z kierownikiem jednootki. który
wydał bezprawne zarządzenie.
7, Głó ..nw k'''gowy przedsiębiorstwa lub zakładu praey
jest pr<,miow8.l1Y w ustalonym trybie przez kierownika
jednostki nadrzędnej.
m. Przepisy końcowe.
1. Upoważnia się PrzeWOdniczącego KomItetu Ekonomicznego Radv Ministrów do dokonania zmiany ~yste
mu premii dla glćwnych i sta.rszych księgowych W
zwlą r.ku ze zwięk~onym zakresem ich obowiązków.
2. Wyk'ona,nle uchwa.y pprucza się Przewodniczącemu
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
3, Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia
w Monitorze Polskim.
Józef Cyranldewłcs
PREZES RADY MINISTRÓW

281.
ZARZ4D~

NUNISTRA HANDLU

~NĘTRZNEGO

z dnia 29 grudnia 1949r.
wego I t.erminowego udokumentowania operacji i dostarczenia rachunkowości żądanych dokument6w i informa- w sprawie udzielania zamówień Centrali Rolniczej Spół
Cji. mają moc Obowiązującą 11a wszystkich pracowników dzielni "Samopomoc Chłopska" i Centrali Spółdzielni Spodanego przCl1l!lf'!blorstwa. lub zakładu.
żywców "Społem".
Wszystkie komórki organizacyjne przedsiębiorstwa lub . Na podstawie § 8 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów '
s dru. ID l\itqo 1949 1'.... sprawie dostaw, robót t tlSluC :
r.a.kładu ~wtąza.ne
'71 ustalonych terminach pn:esy-

s,
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na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 73) zarzą
dza się w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej
Komisji Planowania Gospodarczego, co następuje :
§ 1. Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłop
.ka" 1 Centralę Spółdzielni Spo żywców "Społem" pod
względem udzielania im zamówień w zakresie ich statutowego przedmiotu działalno ści nale ży traktować na rów; ni z przedsięb i orstw ami, wymienionymi w § 8 ust. 1 rozpoI rządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r . <Dz. U.
. R. P. Nr 12, poz. 73) w sposób, określony w ł 13 ust. 2 tel\ &0 rozporządzenia.
.
ł 2. Zarządzenie wchodzI w tyele z dniem ogłoszenia.
MINISTER HANDLU WEWN1?TRŹNEGO
T. Dietrich
PRZEWODNICZĄCY PAlIISTWqWEJ KOMIS.TI
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
w/z E. Szyr

282.
.ZABZ.\DZENIE MINISTRA HANDLU ~RZNEGO
& dnia 7 stycznia 1950 r.
• utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:
,.,Biuro Projektów Inwestycy:'nych Handlu Wewnętrz
nego".
Na pOdstawie art. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r.
\ o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P.
Nr 8, poz. 42) zarządza się w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Pla nowania Gospodarczego
l Ministrem Skarbu, co następuje:
§ 1. Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych, według zasad rozrachunku gospodarczego pod nazw ą: "Biuro Projektów Inwestycyjnych Handlu Wewnętrzne go przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione", zwane dalej
.,przedsiębiorstwem".

2. . Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Warszawie.
I 3. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest sporządzanie dokumentacH
dla inwestycji, dokonywanych
przez inwestorów działających w dziedzinie h andlu we\I;nętrznego, oraz prowadzenie studiów wstępnych, zmierzających do ulepszenia i unowocześnienia metod technicznych w dziedzinie projektowania.
ł 4. Nadzór p ań s twowy n ad dzi a łalnością przeclsiębior
litwa sprawuje Minister Handlu Wewnętrznego.
I 5. Przy przedsięb!orstwie powołana będzie Rada
Nadzoru Społecznego, której zakres działania , sposób powoływania i odwoływania jej członkó w, or ganiz a cję i sposób wykonywania powierzonych czynności określi roznórzą
dzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 10 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) .
I 8. Organem zarządzającym przedsiębiorstwem jest
Dyrekcja, powoływana i zwalniana przez Ministra Handlu Wewnętrzne go, skła dalaca się z dyrektora naczelnego, reprezentującego Dyrekcję samodzielnie oraz z podległego dyrektorowi naczelnemu dyrektora technicznego.
§ 7. Do ważności zobowi3zań , zacia!!,anych przez przedatębiorstwo, wymagane jest współdzi ałanie, zgodnie z upraWl"'Qnlami, przewidzianymi w statucie:
1> dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
2) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnf1dem
handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
S) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
.
f 8. 1. Przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa ulega
maj!1tek Skarbu Państwa oznaczony przez Ministra HandIu Wewnętrznego.
2. Minister Handlu Wewnętrznego zarzadzi protokóIarne przekazanie przedsiebiorstwu m a jątku nieruchomego w zarząd i 'użytkowanie, a ruchomego na własność.
f 9. Szczeę-ółowe zasady organizac.i1 i zakres działania
· i t
przed s ięb lors t wa ustaI1 , sta t ut, na d any przez Mm s ra
Handlu Wewnętrzne go w porozumieniu z Prze wodnic zą cym Państwowej Komisji Planowania Gost)oda rczego i Mi: nistr em Skarbu, ogłoszony w Monitorze Polskim.
ł
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ZARZ4DZENIE MINISTRA KOMUNIKACn
z dnia 22 lutego 1950 r.
o uzupełnieniu wykazu wyodrębnionych przedsiębiorstw
państwowy c h nadzorowanych przez
"Centralny Zarząd
Przedsiębiorstw Robót Komunikacyjnych"•.
Na podstawie art. l i 2 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r.
o tworzeniu prz e dsiębiors tw państwowych (Dz. U. R. P.
Nr 8, poz. 42) zarządza si ę w porozumieniu z . Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego
1 Ministrem Skarbu, co następuje:
§ 1. W wykazie wyodrębnionych przedsiębiorstw pań
stwowych, n a dzorowanych przez "Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Robót Komunikacyjnych",
stanowiącym
zał ą cznik do zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 17
lutego 194il r. o utworzeniu "Centralnego Zarządu Przedsiębiorstw Robót Komunikacyjnych"
(Monitor Polski
Nr A-12, poz. 141) wprowadza się ·nowy pkt f) o brzmieniu:
"f) P aństwowe Przedsiębiorstwo Robót KomunIkacyjnych Nr 6 - Zakłady Naprawczo-Wytwórcze".
I 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłQszenia .
MINISTER KOMUNIKACJI
l. Rabanowskl
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
w/z E. Szyr
WNISTER SKARBU
K. Dąbrowski

284.
ZARZ4DZENIE MINISTRA GóRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 9 lutego 1950 r.
o upoważnienIu Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych
,,Elektromontaż" do udzielania zamówień osobom niewymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 lutego 19ł9 r. w sprawie dostaw, robót i u sług na rzeca
Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii
osób prawnych.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 listopada
1948 r. o dostawach, . robotach i usługach na rzecz Skarbu
Pań s twa, s a morz ą du or::> z niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 494) oraz § 12 rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. o dostawach,
robotach I u słu g ach na rzecz Skarbu Pańs twa, samorzadu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. R. P.
Nr 12, poz. 73) zarz ądza się. co następuje:
I 1. Upoważnia się przedSiębiorstwo państwowe pod
nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "Elektromontaż" w Warszawie do udzielania zamówień osobom,
niewymienionym w § 8 ust. 1 rozporzsdzenla Rady Mip.istrów z dnia 19 lutego 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 73)
bez potrzeby uzyskania odmowy przyjęcia zamówienia
przez osoby, wymienione w § 8 tegoż rozporządzenia, w
okresie do 31 grudnia 1950 r. w zakresie robót i usług proJektodawstwa inwestycyjnego do wysokości 3.000.000 zł.
I 2. Zarządzenie wchodZi w życie z dniem ogłoszenia.
MINISTER GORNICTWA I ENERGETYKI B. Nieazpwd

285.
ZARZĄDZENI'E

HINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z·dnia 14 stycznia 1950 r.
w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu paii!ltwtnremu pod nazwą: "Polcargo"- Rzeczoznaws.two I Kontrola
Ładunków.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 3 stycznia
1947 r . o tworzeniu przedsiębiorstw pa.ństwowych (Dz. U.
R. P . Nr 8, poz. 42) 1 w zwiazku z § 9 zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 stycznia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:
Polcar<:T o"-Rzeczoznawstwo 1 Kontrola Ladunków (Moni't'or Pols"kl Nr A-7, poz. 73) _ zarz3...dza się w porozumieniu z Przewodniczacym Państwowej Komisji Planowan"
Gospod arczego i Ministrem Skarbu, co następuje:
§ 1. Przeds iębiorstwu państwowemu pod nazwą~ "Pol§ 10. Zarz?dzenie ninle.isze wchodzi w życie z dniem 0cargo" _ RzecZ8!!nawstwo i Kontrola Ladunkow , głoszenia w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od
Przedsi ębiorstwo ' P?ństwoweWyodrębnione, utworzonednia 15 listopada 1949 r.
mu zarządzeniem Ministra Przemysłu i Ha.ndlu z dn!a
MINISTER HANDLU ~ZNEGO
T. Dietrich
13 stycznia 1949 r. o utworzeniu przedsięblOrstwa panstwowego pod nazwą : "Polcargo" - Rzeczoznawstwo J.
PRZEWODNICZĄCY P.ĄŃSTW(}\VEJ KOMISJI
Kont rola Ladunków (Monitor Polski Nr A-7, poz. 78) PLANOWANIA GOSPO:QARCZEGO
w/z E. Ssyr
nadaje siO statut, ,tanow1ą,cy załlłCzu1k n1n1ejszego zaWNISTER .SKARBU
Jt. DabroWlld_ u.a,dzen1a. .

