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NA PAPIERZE R O T A C Y J N Y M 

Tygodniki 

"Chłopska Droga'~ 
Folks Sztyme" 

::samopomoc Chłopska" 
"Głos NauczYCielski" 
"Nowa Wieś" 
"Ogólnopolski Tygodnrk Gospodarczy" 
,,0 Trwały Pokój i Demokr. Ludową" 
"Przyjaciółka" 
"Pokolenie" 
"Przyjaciel Rzemieślnika" 
"Radio i świat" 
"Tygodnlk Powszechny" 
"Trybuna Wolności" 
"Wszechnica Radiowa" 
"Sygnały" 
"Za Kierownicą" 
"Zielony Sztandar" 
"Zwią7Jkowi.ec" 
Dziś i Jutro" 

',~tedziela" 
"Gość Niedzielny" 
"Tygodnik Katolicki" 
Dwutygodniki 
"Za Wolność i Lud" 

Górnik" 
::Inwallda" 
"Kobieta Wiejska" 
Miesięczniki 

Format 
36 X51 
31,5X47 
31,5X47 
42 X60 
27,5X37,5 
23,5X31,5 
42 X60 
27,5X37,5 
31,5X47 
23,5X31,5 
22,5 X30 
31,5X47 
36 X5l 
31,5X23,5 
36 X5l 
31,5X47 
31,5X47 
31,5X47 
31,5X47 
23,5X31,5 
23,5X31,5 
23,5X31,5 

27,5X37,5 
25 X35 
23;5X31,5 
31,5X47 

str. 
12 
12 
12 

4-6 
12 
32 

4 
12 
12 
12 
16 
10 
12 
40 
12 . 
8 

16 
16 
12 
8 
8 

10 

12 
16 
16 

8 

"Metalowiec" 31,5X47 8 
"Pracownik Finansowy" 31,5X47 12 
"Praeown1k Chemiczny" 25 X31,5 16 
"Wiadomości Graficzne" 23,5X31,5 16 
"życie Włókiennicze" 23,5X31,5 16 
"Pracownik Spółdzielczy" 31,5X23,5 16 

NA PAPIERZE R O T O G R A W I U R () W Y M 
Tygodniki Format str. 
"Gromada" rokładka) 28,5X42 4: 
"Ilustracja Życia Warszawy" 27,5X37,5 4 
I&kier~i" l7,5X25 16 
::Płomyk" 17,5X25 16 
Płomyczek" 17,5X25 16 

::przyj aciel" 17,5X25 16 
"Poprootu" 37,5X55 8 
"Przekrój" 25 X35 16 
"Przyj ilciółka" (okładka) 27,5X37,5 4 
"l'rzyjaźń" 32 X42 16 
"Skrzydła i Motor" 21 X31,5 12 
"Szpilki" 27,5 X37,5 12 
"świat Młodych" 31,5X47 12 
"świerszczyk" 18:5X27.5 18 
"Tygodni!k ' Ilustrowany" 27.5 X42 Hi 
"Wieś" 37,5X55 8 
,,2ołnierz Polski" 27,5X3'1,5 16 
"Nowa KultlH'a" 37,5 X55 12 
"Nowa Wieś" (okładka) 27,5X37,5 4 
"POlko lenie" (Okładka) 27,5X37,5 4 
"Sztandar Młodych" 30 X42 4 

Dekadowo 
"Moda i 2:ycie Praktyczne" 25 X35 16 

Dwutygodniki 
"Film" 31,5X24 16 
"Młody Technik" 3l) X21 24 
"Płomień" 25 X35 16 
"Sportowiec" 25 X35 16 
Radioamator" 23 X31,5 16 

;:Za Wolność 1 Lud" (okładka) 28 X37,5 4 
"Ilustracja Wojskowa" 31 X43 8 

Miesięczniki 

"Miesięcznik ZMP" 15,5X22 80 
"Morze i Marynarz Polski" 23,5X31,5 16 
"Wolne Narody" 50 X35 12 
"Wykroje i Woory" 27,5X37,5 8 
"Plon" 21 X30 32 

Kwartalniki 
"świat Mody" 25 X35 32 

2. Zarnądzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
31 grudnia l obowiązuje od ' dnia 1 liPCa. 1950 r. do dnia 

1950 r. 

PREZES RADY MINISTRÓW lózef Cyrankiewicz 
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UCHWAŁA PREZYDIUM RZJ\,DU 
z dnia 24 czerwca 1950 r. 

w sprawie przekazywania przedsiębiorstw, żakładów lub 
ich części oraz przedmiotów majątltU trwałego pomiędzy 
państwowymi jednostkami gospodarczymi a jednostkami 

, spółdzielczymi. 

I. Postanowienia ogólne. 
§ 1. 1. Państwowymi jednostkami gospodarczymi w ro

zumieniu niniejszej uchwały są: przedsiębiorstwa, ' zakła
dy i instytucje państwowe, przedsiębiorstwa pallstwowo
spółdzielcze, centrale spółdzielczo-państwowe oraz spółki 
prawa cywilnego i handlowego, w których Skarb Państwa, 
przedsiębiorstwa państwowe albo osoby prawne prawa 
p~blicznego posiadają udział wynoszący ponad 50010 ka
pltału zakładowego. 

2. Jednostkami spółdzielczymi w rozumieniu niniejszej 
ucr..wały są: Centralny Związek Spółdzielczy, centrala 
spółdzielni i spółdzielnia. 

3. Przekazaniem w rozumieniu niniejszej uchwały jest 
przeniesienie prawa własności. 
II. Przekazywanie przedsiębiorstw, zakładów lub ich czę
ści oraz przedmiotów majątku trwałego przez państwo",e 
jednostki gospodarcze na rzecz spółdzielczych jednostek 

gospodarczych. 
§ 2. Przekazywanie przedsiębiorstw, zakładów lub ich 

części oraz przedmiotów majątku trwałego przez państwo
we jednostki gospodarcze na rzecz spółdzielczych jedno
stek gospodarczych następuje na podstawie decyzji wła
dzy n:lczelnej, która sprawuje nadzór nad przekazującą 
jednostką gospodarczą - w porozumieniu z. Przewodni
czącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
i Ministrem Finansów po zasięgnięciu opinii Centralnego 
Związku Spółdzielczego. 

§ 3. Przekazywanie, <> którym mowa w § 2, następuje 
odpłatnie . . . 

§ 4. Jeżeli przedmiotprzekaza.nia działa na podstawie 
-odrębnego rachunku gospOdarczego i samodzielnie bilan
suje, przejęciu podlegają wszystkie aktywa i pasywa, ob
jęte bilansem, sporządzonym na dzień przekazania. 

§ 5. Jeżeli przedmiot przekazania Obejmuje nierucho- . 
mość, stosuje się do tej nieruchomości przepisy dekretu 
z dnia 26 kwietnia 194~ r. o nabywaniu i przekazywaniu 
nier~chomości niezbędnych dla realizacji narodowych 
planow gospodarczych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 190 i Nr 55, 
poz. 438). 

§ 6. 1. W przypadku, gdy przedmiotem przekazania jest 
zakład, który samodzielnie nie bilansuje, lub dział takie
go zakładu, albo środki trwałe, przekazanie następuje we
dług spisu majątku z natury (inwentaryzacja na dzień 
przejęcia). ' 

2. Inwentaryzację przeprowadzają wspólnie przedsta
wiciele strony przekazującej i przejmującej . Spis inwen
tarza podpisują kierownicy i główni księgowi obu stron. 

§ 7. Wycena przekazywanych środków trwałych i obro
towych na dzień przejęcia powinna się opierać na nastę
pujących zasadach: 

1) środki trwałe należy wyceniać na podstawie księgo
wych wartości nabycia z uwzględnieniem odpisów na zu

, życie; wartości, wyrażone w złotych przedWOjennych, 
: przelicza się według ObOWiązującego mnożnika, 

2) inwestycje rozpoczęte - według nakładów efektyw
nie poniesionych, 

3) materiały i towary - według cen nabycia z uwzględ
nieniem kosztów związanych z nabyciem, jak przewóz, cło 
itp., jednak bez kQSztów magazynowania w magazynach 
wtasnych; jeżeli ceny nabycia są wyższe od aktualnych 
cen cenników państWOWYCh, obowiązują te ostatnie ceny, 

4) wyroby gotowe - według rzeCZYWistych kosztów wy
twarzania; jeżeli koszt wytwarzania jest wyższy od ceny 
ustalonej aktualnym cennikiem państwowym, obowiązuje 
cennik państwowy, 

5) wyroby pó'łgotowe i wyroby w toku - według kosztu 
własnego z uwzględnieniem ich przydatności do dalszej 
produkcji. 

§ 8. 1. Przekazanie przedsiębiorstwa, zakładu lub jego 
części oraz środków majątlw trwałego powinno nastąpić 
aktem zdawczo-odbiorczym, który podpisują kierownicy 1 
główni księgowi obu stron. Do aktu zdawczo-odbiorcze-

-
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go dołącza się spis inwentarza, sporządzanego na dzień 
przekaz\nia. 

2. Protokóły zdawczo-odbiorcze powinny być uzgodnio
ne z bankami finansującymi eksploatację lub inwestycje. 

§ 9. 1. Sumy przypadające" na środki trwałe przejmu
jący uiści w przeciągu lat 2. Właściwe nadrzędne orga
nizacje państwowe i spółdzielcze mogą .zmienić termin 
powyższy. 

2. Zapłaty należności ża przekazane ś;6dki obrotowe 
należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od dma przekazania. 

§ 10. Spłata sum przypadających z tytułu przekazania 
powinna być przewidziana w planie finansowym jednost
ki przejmującej. 

~ 11. Bilans i spis inwentarza powinny być sporządzo
ne na pierwszy dzień miesiąca. 
nI. Przekazywanie przedsiębiorstw, zakładów lub ich 
części oraz przedmiotów majątku trwałego przez sIWłdziel
cze jednostki gospodarcze na rzecz państwowych jedno-

stek gospodarczych. 
§ 12. Przekazywanie przedsiębiorstw; zakładów lub ich 

części oraz środków majątku trwałego przez spółdzielcze 
jednostki gospodarcze na rzecz pallstwowych jednostek 
gospodarczych następuje z zachowaniem prżepisów §§ 2, 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 z poniższymi zmianami i uzupełnie
niami. 

§ 13. Przekazywanie stanowiących własność jednostek 
spółdzielczych przedsiębiorstw lub ich części, zakładów i 
innych składników majątku jednostek spółdzielczych na 
rzecz państwowych jednostek gospodarczych oraz zwrot 
przedsiębiorstw, oddanych jednostkom. spółdzie~czym 
przez Państwo lub samorzad w zarząd, uzytkowame lub 
dzierżawę, następuje na podstawie decyzji ~inistra spra
wującego nadzór nad przejmującą państwową jednostką 
gospodarczą, wydanej w porozumieniu z Przewodniczą
cym Państwowej Komisji ' Planowania Gospodarczego i 
Ministrem Finansów po zasięgnięciu opinii Centralnego 
Zwi!lzku Spółdzielczego. 

§ 14. 1. OddanIe państwowym jednos,tkom gospodar
czym przez jednostki spółdzi,elcze przedsiębior:stw oraz 
przedmiotów majątlm trwałego, które przez P~ns~wo lub 
samorząd terytorialny zostały jednostkom .!'lpOłdzwlczym 
przekazane w zarząd i użytkowanie albo dzierżawę oraz 
przedmiotów majątku trwałego, ,które zostały nab~~e al~o 
wytworzone przez jednostlti społdzielcze z dotacJl pan
stwowych lub samorządowych - następuje nieodp~atnie. 

2. Jeżeli w przedmiotach, określonych w ustępie po
przednim, jednostki spółdzielree przeprowa.dziły roboty 
kapitalne (inwestycje i remonty kapitalne )z własnych 
środków, należy zw'rócić jednostkom spółdzielczym na~ 
kłady na te roboty kapitalne, wykazane ich księgami, po 
potrąceniu normalnych odpisów na zużycie. 

3. Jednostka spółdZielcza przekazuje odpłatnie ?ań
stwowej jednostce gos-podarc.z,.ej wszelkie surowce, mate
riały pomocnicze, opakowania itd., półfabrykaty i towary 
gotowe znajdujące się w oddanym przedsiębiorstwie a wy
kazane w sporządzonym na dzień przekazania inwentarzu 
wg wyceny dokonanej na podstav.ie § 7 niniejszej 
uchwały. 

4. Strony zainteresowane określą, które należności 
1 zobowiązania wobec osób trzecich figurujące w bilansie 
zamknięcia. mają być przejęte odpłatnie przez stronę 
przejmującą. Należności określone ja'ko wątpliwe nie pod
legają pmej~u i będą z rozliczenia wyłączone. ściąga
niem tych wątpliwych należności zajmuje się strona 
przejmująca na rachunek strony przekazującej. 

5. Bilans, na podstaWie któr€go następuje przejęcie 
przedsiębiors·twa, sporządza przejmująca jednostka gospo

<"- darcza w terminie określonym przez Ministra pełniącego 
',' nad nią nadzór. Jednostka przejmująca doręczy bilans 

ten jednostce spółdzielC2ej celem sprawOOe!lia. pr2eZ jej 
dział bilansowy. 

6 Udokumentowane wydatki okresu przyszłego będą 
zwrócone przez stronę przejmującą jednostce spół
dzielcuj. 

7. Gotówka w kasie przejętego przedsiębiorstwa i na 
kontach bankowych nie ulega przejęciu. 

§ 15. 1. W przypadku, gdy przedmiot przekazania. sta
nOWiący własność Państwa jest w posiadaniu jednostki 
spółdzielczej na podstawie umowy dzierżawy, zawartej 
z organem państwowym lub samorządowym, umowa ta 
ulega rozwiązaniu a przedmiot dzierżawy ulega przeka
zaniu państwowej jednostce gospodarczej zgodnie z obo
Wiązującymi przepisami. 

2. Jeżeli przedmiot przedtazariia stanowi mIenie opusz
czone w rozumieniu dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o ma
Jątkach opU6ZCZOllych 1 poniemieckich (Oz. U. R. P. Nr 

13, poz. 87) i znajduje się w posiadaniu jednostki spół
dzielczej na mocy umowy dzierżawnej, zawartej z urzę
dem likwidacyjnym, to umowa dzierżawna ulega rozwiaza
niu a jej przedmiot ulega oddaniu pai>.stwowej jednostce 
gOSIPodarczej w zarząd i użytkowanie. 

§ 16. Przekazanie na rzecz państwowej jednostk.i go
spodarczej przedsiębiorstwa stanowiącego własnośc jed
nostki spółdzielczej, które nie jest na odrębnym rachun
ku gOSipodarczym i nie posiada wydzielonego majątku 
1 odrębnej księgowości oraz przekazanie llUlych składni
ków majątku jednostki spółdzielczej następuje odpłatnie. 

§ 17. W przypadku, gdy przedmiotem przekazania jest 
przedsiębiorstwo SJpółdzielcze w całości lub · jego część, 
działająca na podstawie odrębnego rozrachunku gc.spo
darczego oraz posiadająca wydzielony majątek i odrębną 
księgowość, stosuje się przepis art, 45' ustawy o spółdziel
niach w brzmieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. (Dz. 
U, . R. P. Nr 55, poz. 524). . 

§ 18. 1. Przekazanie przedsiębiorstw stanowiących 
własność jednostki spółdzielczej lub składni'ków mająt
ku tejże jednostki, powołanych w § 15, dokonuj~ się na 
podstawie aktu zdawczo-odblorczego, do którego dołącza 
się wykaz przekazywanYCh przedmiotów (inwentarz) opar
ty na spisie z natury. 

2. Jeżeli przekazanie nastl!!piło już przed wydaniem tej 
uchwały bez sporządzenia formalnego protokółu zdawczo
odbiorczego odpowiadającego przepIsom nini€jszej uchwa
ły, podstawę przekazania stanowi inwentarz, sporządzony 
na dzień przekazania. 

§ 19. W przypadkach, określonych w § 16 tej uchwały, 
nie podlegają przekazaniu.-należności i zobowiązania prze
kazanego przedsiębiorstwa, a likwidację ich przeprowadza 
przekazująca jednostka spółdzielcza, chyba że władze nad
rzędne jednostki przekazującej i jednostki przejmU:i ącej 
wyrażą zgodę na odmienne postępowanie. 

§ 20. Przy uzgadnianiu protOkółÓW zdawczo-odbi(,r
czych z ba.nkami finansującymi eksploatację lub inwe
stycje należy termin płatności pożyczek otrzymanych przez 
jednostki SJpółdzielcze na roboty kapitalne dostosować do 
ustalonych w tej uchwale terminów płatności za prze
kaz.any maj ą,tek. 

IV. Postanowienia końcowe. 
§ 21. Spory mogące wyniknąć między przejmującym 

a przekazującym w związku z wykonaniem niniejszej 
uchwały rozstrzygają państwowe komisje arbitrażowe . 

§ 22. PostanowIenia uchwały nUlleJszej stosuje się 
również do przypadków, w których przekazanie przedsię
biorstw, zakładów lub ich części oraz przedmiotów mająt
ku trwałego prztn państwowe jednostki gospodarcze na 
r-L.eCZ jednostek spółdzielczych lub odwrotnie już faktycz
nie nastąpiło lecz rozrachunek z tego tytułu między stro
nami nie został jeszcrze zakończony. 

§. 23. Uchwała niniejsza nie stosuje się do rolniczych 
spółdzielni prOdukcyjnych. 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Monitorze Polskim. 

PREZES RADY MINISTRóW Józef Cyrankiewicz 
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UCHWAŁA PREZYDIUM RZ4DU 
z dnia 28 czerwca 1950 r. 

o utworzeniu Biura do Spraw Papieru. 
§ 1. Powołuje się przy Prezesie Rady Ministrów Biuro 

do Spraw Papieru, zwane w dalszym ciągu ,,Biurem". 
§ 2. Biuru powierza się: 
a) wydawanie zarządzeń 1 poleceń oraz sprawowanie 

kontroli w zakresie racjonalnego zużywania vortwor6w 
oraz przetworów papierniczych w stosunku do wszystkich 
jednostek organizacyjnych, 

b) współpracę z Państwową Komisją Planowania Gospo. 
darczego w ustalaniu planu produkcji przemysłu papierni. 
czego 1 rozdziału tej produkcji w stosunku do potrzeb za
opatrzenia 1 spożycia oraz celowości zużycia surowców 1 
wytworów. . 

§ 3. Do zakresu działania Biura w szczególności na-
leży: • 

a) sporządzanie globalnych planów zaopatrzenia w za
kresie zużycia papieru do druku, 

b) zatwierdzanie gatunków, klas 1 gramatur papieru 
przeznaczonego na określone cele, 

c) analizowanie . ilości i jakości planowanego zużycia pa
pieru dla innych potrzeb produkcyjnych i spożycia, 

d) opiniowanie wobec Państwowej Komisji Planowarua 




