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M.Onitor Polski Nr A-<i6 -586 ...:.. 

prieciwstawnym dla: Uyfi:hzapisó.w je"t konto 4. Z chw.ill'ł 
. ot,riymania odpowiednJ.egopotwier-dzenia. banku kwotę 
wpłaty przenosi się z konta 3 w ciężar konta 2. V{ zależ
ności ,od .przyję.tej zasady k.sięgowan.ia~ k.dn~iE;~ .3 od-

. bywać się mogą bądź bieżąco, !>ądż (eż ,tylko .w koncu 
okresu sprawozdawczego. \ < 

!<onto 4. 2;urzqdy centralne i jed1l1;Jstki równorzędne. 

Koilto 4 słuiy do ujęcia rozrachunków z tytułu kre
dytów udzielonych zarządom centralnym lub J~dno,stkom 
rówr:lOrzędnym. W ciężar · kunta 4, księguje się sumy 
udzielonych kredytów w korespondencji z kontem 2-
Spłatę kredytu księguje się na stronie Ma konta. 4 w ko-

, Tesponrlencji z kontem 2 lub 3. tJrządzenia analityczne 
prowadzone do konta 4 powinny zapewnić możnoŚć ąsta
lenia stanu należności z tytułu udzielonych kr.edytów od 
poszczególnych zarządów centralnych lub jednostek rów-
norzędnych. ' 

§ 25. Otwieranie i zamykanie kont, o których mowa 
w § 23; dokonywane być powinno wedfug zasad ogólnych 

przewidzianych. dł&ptGwadzenia kont bilanso·wych (kont! 
rejestrujących akty;wa t pas:ywa). ", .' 

§26. ';W zakresie dokumentów i techniki ksi.ęgowar 
}ci rozliczeń ministerstw i urZędów 'centralIiych z:bud2e
tern mają od,powieclnie zastoS0wanie przepisy ~§,. 11, 19, 
20, 21 i 22. 

VII. Przepisy końcowe. '--

§ 27. Traci moc zarządzenie Ministra ,Finansów I 
dnia 5 sierpnia 1953 r':w sprawie zasad prowadzenia-k.slę~ 
gowości p-rzei jednostki dokonujące r0zllczell z budżetem" l. 

centrałnym i budżetami terenowymi. z tytułu wpłat z zy
sku i pokrywania strat oraz z tytułu 'śr<łdków obrotowych 
(Monitor Polski Nr A-16,po'Z. 911). 

§ 28. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z ~{)cą od dnia 1 styc~ia 1954 r. 

Minister Finansów:. T.. Dietrich 
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ZARZĄDZENIE MINISTROW : HUTNICTWA, HANOLUWE~ĘTItZNEGO, PRZEMYSł.U DRO'BNEGO 
,- l RŻEMIOSŁA ORAZ KOLEI . . '\ 

~ z dnia 30 listop~da 1953 r. 

w sprawie zasad i sposobu payznawama oraz wysokości nagród dlił' praeowników za ujawnianIe w złOmie 
. pą;ediniotów wybuchewycb i nieber:pieezn yc!i. 

• Na: podstawie § 4 ust. 2 uchwały: nr 982 Prezydium 
R~ądu z.dnia" 15 listopada 1952 r. w sprawie eliminowania 
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych ze :;łomu 
metali (Monitor Polski Nr A-100,poz.; 1:526) zanądza, się, 
co następuje': 

§ 1. Za ujawnienie w złomie przedmiot6w wybn
chowych i niebezpiecznych, przez pracowników jednostek 
gospodarki uspołecznionej zajmujący'ch się w· jakiejkol
w{ek fonnie zbiórką, skupem, przerobem, eksploatacją 1 
wysyłką złomu "wypłacane będą nagrody pieniężne. 

§ 2. L Zasady i sposób prz.yznawania .oraz wyso
kość nagr:ód określą regulaminy nagradzania, opracowa
ne przez zakład pracy i zatwierdzone przez. jednpstkę 

nadrzędną danego zakładu. 
2. Termin opracowania regulaminów, o kt6rych mo

wa w ust. 1, ustala- się na dzień 15 czerwca 1954 r. 
§ 3. Wysokość nagród, o których mowa w § 1, nie 

może przekraczać: 

1) zł 3 ,za każdy przedmiot wybuchowy i niebezpieczny 
o dużych wymiarach,- jak pociski artyleryjskie" bom
by, naczynia zamknięte itp., 

2) zł 4,50 za każdy przedmiot wybuchowy i niebezpiecz
ny, który ze względu na wymiar i formę je3t trudniej 

. dostrzegalny i rozpoznawalny, jak miny, mniejsże 
pociski itp.,' 

3) zł 6 za każdy przedmiot wybuchowy i nieoezpieczny 
trudno rozpoznawalny, a mogący . ~tanowić niebez
pieczeństwo, jak miny nietypowe i inne przedmioty 
nietypowe, 

/4} zł 0,10 za każdą łuskę artyleryjską, karabinową oraz 
poci:sk karabinowy, 'l o ile wyslępująw skupiskach 
do 100 sztuk, . 

5) zł 25 ryczałtem za wskazanie skupiska o z.6wa.rtoścl 
ponad · 100 sztuk przedmiotów wybuchowych i ~de~ 

• bezpieczn:ych. . 

§ 4. 1. Podstawif' uprawniającą\ do, przy-znania na
grody jest protokół, sponądzonY . przez posiaclaaza. zło
mu, stwierdzający ujawnienie przedmiotów wybuchowych: 
i niebezpiec:mych; zgodny z zapisem w ewidenc.ji-•. o któ~ 
rej mowa w § 4 ust. r uchwały nr 982 Prezydium Rz.ądu 

z daia. 15'listopad& 1952" r. w sprawie eliminowd!lia przed~ 
miotów wybuchowych i niebezpie.cznych ze złomu metaU 
(Monitor Polski , Nr, A-lOO, poż. 1526). 

, 
2. Nagród nie przyznaj a się W " przypa\!ku ujawnie

nia ptiedmiotów wybuchowyc;:h i niebezpiecznych przy 
odbiorze przesyłki. przez organykonł(0lne. 

§ 5. 1. Zakład, któreg:o pracownicy ujawniii przed
mioty wybuchowe i nIebezpieczne w. złomie, wypłaca na- . 
grody ze swoich środków obrotowych, qbciążając wysYt' 
łającego złom ich wysokością. . 

2. Zakład wysyłający złom księguje ,kwoty, którymi 
został obciążony, przez odbiorcę złomu z tytułu ' wy,pła
canych przez niego nagród, jako kary: . , 

l) zakład przemysłowy - w ciężar kosztów ogólnozakła
dowych (ogólnofabrycznych) nieprodukcyjnych,. 

2) zakład handlowy - ' w ciężar konta .,Straty i zyski"~ 

3. · Odbiorca złomu, który dokonałoąbioru złomu 
bez zachowania wymag.ań przewidzianych w § 8 ust. l i 3 
uchwały powołanej w § 4, przez co nie ujawnił prz~dmio. 
rów wybuchowych i niebezpiecznych przy odbiorze i nie 
Jest w sŁanie w!kazaćzakładu wysyłającego' złotu, który 
mógłby obciąz~ć za wypłacone pracownikom nagrody, 
wypłaca nagrody z własnych środków obrOtOWYCh, księ-

. glijąc je jako karę za niedopatnenie w ciężar kosztów 
ogólnozakładowych (ogólnofabrycznych) nieprodukcyj-
n:ych. . 
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MonitorPolskj Nr.·A.46 · , 
' ~ .. :. - 587 Poz. 646,647, 648 i 649 

§6. Tra<;.ą moc dotychczas 'wydane przepisy w ,spra
wie przyznawania l , wypłacania nagród za ujawnienie 
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych wzłomi-e. 

§,, 7, Nad1lór nad wykonaniem niniejszegozarządze
nia powierza się resortowym pełnomocnikom do spraw 
lIurowców wtórnych żelaza i stali oraz metali nie'i.elaz
nych. 

§8. Zarządz.enie :wch,Odzi w.życie z dniem ogło.., 
· Izenia. 

Minister Hutnictwa: K. Zemaitis 
Minister Handlu Wewnętrznego: M. Minor 
Minister PrzemysluDrobnego i Rzemiosła: 

w Z. M. Olszewski 
Minister Kolei: R. Strzelecki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA HUTNICTW A 

z dnia 19 stycznia 1954 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obrołu opakowaniami stosowanym! przy dostawach towaru dokÓny
wanych przez jednostki podległe Min1strowi Hutnictw.!. 

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały, nr 16 Prezydium 
Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad cbrotu 
opakowaniami lMonitor Polski . Nr A-9, poz. 82) zarządza 

~ " . 
aię, co mistępu]e: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Hutnictwa z dnia 31 
maja 1953 'r. W sprawie zasad obrotu opakowania:mi sto

' sowanymi przy dostawach towaru dokonywanych pr2;ez 
jednostki podlegle Ministrow~ Hutnictwa (Monitor Pol
ski Nr A-80, poz. 953) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § 1 pkt-2 po lit. k) dodaje się lit. l) w brzmieniu: 
.,1) zabezpieczenia drewI'lianepo wyładunku ~,zyn"; 

2) po § 14 dodaj~ się § 14a w brzmieni1,l: 
,,§ ~4a. 1. Upoważnia się Centralny Zarząd Zbytu 

Stali ~ Biuro Zbytu Wyrobów Bfaszanych 
do kontroli wykonania przepisów niniej
szego zarządzenia w zakresie gospoda'rki 

opakowaniami wyszczególnionymi w § 1 
pkt 2 lit. !l) i b). 

2. Jednostki gospodarki uspołecznionej obję
te obowiązkiemzwrdtu lub odsprzedaży 
opakowań obowiązane są udostępnić 
przedstawicielom centralnego zarządu wy
mienionego w ust. 1" zaopat~zonym w od
powiednie upoważnienia, przeprowadzanie 
kontroli, a w szczególności zezwolić im 
na wstęp do magazynów i innych pomiesz
czeń oraz udzielić im informacji i wy ja

, śnień". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia .. 

Minil:ter Hutnictwa: K. Żemaitis 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSłU CHEMICZNEGO 

-
" 
z dnia 10 maja 1954 t. 

w sprawie ustalenia jednostek uprawnionych du skupu blachy z bębnów po sodzie kaustycznej. 

Na podst?wie , § 3 zarządzenia Przewodniczącego 

,Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
9 marca 1954r. w sprawie gospo.darowania blaehą z bęb
nów po sodzie kaustycznej, lepiku, żywicy kumaronowej, 
paku kumaronowym i asfalcie (Monitor Polski Nr A-46, 
poz. 644) zarządza się, co następuje: 

, ' 

§ 1. Ustala się nas.,tępujące jednostki uprawnione do 
skupu blachy z bębnów po sodzie kaustycznej o pojem
ności powyżej 200 kg: 

1) Krakowskie Zakłady Sodowe w Krako,wie, Borek Fa
łęcki, ul. Główna 90 (skrót telegraficzny "Soda" 
Kraków); , 

2) Inowrocławskie Zakład.y Sodowe w Mątwach k. Ino-
wrocławia,ul. Fabryczna 4 (skrót telegraficzny 
"Mątwsoda" Inowrocław) . 

§ 2. Zarządzenie wehodzi w życie z dniem oyłosze-
nia. 

Minister Prżemysłu Chemicznego: w z. B. Taban 
... \ 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU DROBNEGO I RZEMIOSłA 

'z dnia 30 kwietnia 1954 r. 

w sprawi~' ustalen;a jednostek uprawnionych do skupu blachy z bębnów po sodzie kaustycznej. lepiku, ~ywicy 
kumaronowej, paku kumaronowym i asjalcie. 

Na podstawie § 3 zarządzenia Przewopniczącego Pali
siwowej Komisji Planowani,:! Gospodarc.zego z dnia 9 mar
ca 1954 r. w , sprawie gospodarowania blachą z bębnów 

" po sodzie kaustycznej, lepiku, żywicy kumaronowej, paku 
, kumaronowym .i asfalCie ' (Monitor Polski Nr A-46, poz. 
644) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Jednostką uprawnioną do skupu blachy z bęb
nów po sodzie kaustycznej o po)emności do 200 kg,bla-

chy z bębnów po lepiku, żywicy kumaronowej. paku ku
maronowym i asfalcie ustala się Pabi.anickie Zakłady 

! Metalowe Przemysłu Terenowego w Pabianicach, ul. No
wotki 79. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. " ' 

Minister Przemysłu Drobnego i Rzemiosła: A. Zebrow,kl 
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