
Monitor Polski Nr A -6r tt4t Poz. 932 933 

932 

ZARZĄDZE.1~IE NACZELNEGO DYREKTORA Gl.ÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ 
I WIDOWISK 

z dnia 2 lipca 1952 r. 

o pozbawieniu debitu komll.oikacyjnerro. 

Na podstawie § 2 ust. t lit. b) rozporządzenia Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie 
organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych 
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i zakazuję 
rozpowszechn iania następujących pism: r~ 

2) "Bottroper Volkszeitung", wychodzącego w j ęzyku 
niemieckim w Bottrop, Nierncy zachodnie; 

3) "Ti:ilzer Kurier", wychodzącego w j ęzyku niemieckim ' 
w Monachium, Niemcy zachodnie; 

4) "Deutsches Rotes Kreu'Z", wychodzącego w j ęzyku . 
n iemieckim w Bonn. Niemcy zachodnie. ' 

1) "Notre Chemin", wychodzącego w j ~zyku hebraj
skim w Paryżu, Francja; 

Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy. 
Publikacyj i Widowisk: p. o. M. jI'1łkołajczyk 
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INSTRUKCJA MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 27 maja 1952 r. 

w sprawie biurowości i prowu~zenia akt rejestru przedsiębiorstw państwowych. 

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 stycznia 1952 r . w sprawie urządzenia i prowa
dzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 
R. P. Nr 3, poz. 22) zarządza się, co następuje: 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Powołane w niniejszej instrukcji: 
1) paragrafy rozporządzenia bez bliższego określenia 

oznaczają paragrafy rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie urządzenia i p ro
v.'adzenia rejestru przedsiębiorstw pailstwowych (Dz. 
U. R. P. Nr 3, poz. 22); 

2) paragrafy bez bliższego określenia - oznaczają pa
ragrafy n iniejszej instrukcji. 
2. Ilekroć w niniejsżej instrukcji jest mowa bez 

bliższego określenia o "organach rejestrowych" - rozu
mieć należy organa rejestrowe określone w § 15 rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w 
sprawie urządzenia i prowadzenia rejestru przedsię
biorstw paI1stwowych (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 22). 

§ 2. Rejestr przedsiębiorstw paIlstwowych prowa
d zą: 

1) w Ministe rstwie Finansów - Biuro Rej estracji Pi"zed
si~;biorstw , zwane w dalszym ciągu w skrócie 
"B. R. P."; 

2) VI prezydiach wojewódzkich rad n arodowych oraz 
Rad Narodov .. 'ych m. st. Vvarszawy i m. Łodzi - od
działy dochodów państwowych wyd'iiałóvl finanso
wych (referaty rejestru przedsiębiorstw pmistwo
wych) ; 

3) Polska Izba H andlu Zagranicznego. 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwa państwowe. które nie do
pełn iły obowiązku zgłoszenia wpisu do rejestru. n ie będą 
finansowane przez banki państwowe. 

2. Rygory wymienione w ust. 1 n ie dotyczą ~ przed
siębiorstw, o których mowa w § 31 ust. 1 rozporządzenia . 

pod warunkiem dokonania zgłoszenia wpisu w określo-
nym terminie. . 

§ 4. Dost<~p do rejestru, kartoteki i alet rejestro
wych mają tylko ci pracownicy, którzy zatrudnieni są w 
komórkac!1 organizacyjnych rejestru przedsiębiorstw 
państwowych, . 

§ 5. B. R. P. prowadzi wykaz przedsiębiorstw, wska
zanych przez Ministra Finansów (§ 5 ust. 1 pkt 3 rozpo
rządzenia). które wpisuje się do działu C rejestru. 

§ 6. Omyłki itp. oczywiste błędy we wpisach, doku
mentach i pismach powinny być przekreślone czerwo
nym atramentem tak, aby można było odczytać tekst 
pierwotny. oraz sprostowane w tej samej rubryce . 

§ 7. Kontrolę przestrzegania przepisów o rejestrze 
przedsiębiorstw państwowych wykonują organa rejestro
we. 

§ 8. Kontrola organów rejestrowych polega na: 
l) sprawdzeniu, czy przedsic:biorstwo jest wpisane do re

jestru ; 
2) kontroli w bankach pallstwowych co do przestrzega

.nia przepisów § 3 instrukcji. 

Postępowanie w sprawach rejestrowych. 

§ 9. 1. Wydania decyzji wymagają: wpis do reje
s tru, odmowa wpisu. zmiany i uzupełnienid. wpisu oraz 
wykreślenie wpisu. 

2. W sprawach zaświadczeń o dokonaniu wpisu do 
rejestru oraz w sprawach wyciągów lub odpisów z reje
stru podj ęcie decyzji uwidacznia się w formie dyspozy
cji na wniesionym piśmie. 

3. O wydaniu dokumentów. o .których mowa w 
u st. 2. organ rejestrowy spo rządza notalkę slużbowi! na 
złożonym piśmie. 

§ 10. Wyciągi i odpisy organa rejestrowe spo rzą

dzaj ą na drukach .. arkusz re jestrowy" umieszczając na 
tytu łowej stronie wymienionych druków słowa: "odpis" 
lub "wyciqg" , sporządzone odrE;cznie, sposobem maszyno
wym lub przy pomocy piecz~; ci. 

§ 11. Vl wyciągach lub odpisacll ,vydu:lych przez 
organa rejes trowe wolne rubryki i części rubryki należy 
przekreślać. 

§ 12. Odpisy decyzji o odmowie wpisu. zmian i uzu
pdnień bądź o wykreśleniu wpisu z rejestru doręcza si~ 
zainteresowanemu przedsi ębiorst'i.'iu. 

§ 13. I. Decyzje w sprawach wpi"ów do rejestru, 
zmian i uzupełnieó wpisów oraz wykrC!~ tct1 wpi sów po
winny być' wydawane według wzoru podanego v.; załącz

niku Nr 1. 




