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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO z dnia 23 października 1944 r .

o wycofaniu z obiegu marki niemieckiej na obszarze województwa białostockiego.
Na padstawie ustawy Krajawej Rady Naradawej
z dnia 15 sierpnia 1944 r. a tymczasawym trybie
'.wydawania dekretów z macą ustawy (Dz. U. R. P.
Nr 1, paz. 3) - Palski Kamitet Wyzwalenia Naradawega pastana~ia a Prezydium Krajawej Rady
N aradawej zatwierdza, co. następuj e:
Art. 1. Z dniem 28 p'aździernika 1944 r. marka
niemiecka (Reichsmark, Rentemmark i inne radzaje
marek) przestaje _być abiegawym śradkiem płatni
czym na abszarach wyzwalanych, wchadzących
w skład wajewó~ztwa białastackiega.
Art. 2. NiemIecki bilan metalawy pazastawia się
da a<;iwałania w abiegu pa -kursie 1 fenig - 1 grasz.
, ' Art. 3. W terminie da dnia 20 listapada 1944 r.
urzędy skarbawe araz kamunalne kasy aszczędna
ści przeprawadzą wymianę marek niemieckich typu
Reichsmark na złatawe bilety. 'Skarbawe - emitawane na padstawie dekretu ~ Palskiego.· Kamitetu
WyzwaleniaNaradawego z dnia 24 sierpnia 1944 r. ,
a emitawaniu biletów skarbawych (Dz. U. R. P.
Nr 3, paz. 11) pa Imrsie- l marka = 1 .złaty.
Art. 4. § 1. Prawa da . wymiany służy asabom,
które w dniu zgłaszenia się da wymiany mają ukań.
czanych lat 18 i da dnia wyzwalenia spad akupacji
niemieckiej zamieszkiwały . mi abszarze wajew9dztwa białastackiega.
zgłaszające się da wymiany, udawadwinny tażsamaść i zamieszkanie abawiązuj ą
cym w czasie akupacji na tym terenie dawodem asa";bistym i zaświadczeniem a zamieszkaniu.

§ 2. Osaby,

nić

§ 3. Upaważnia _się wajewadę białastackiegO' da
udzielania w wypadkach wyjątkawych zezwaleń
na wymianę asabam, nie magącym ze względu na

Prżedkładać do wymiany i depazytu wolna tylko.
. pieniądze, stanowiące własnaść zgłaszającego. i ta
tylko. ' w jednej instytucji wymienna-depozytawej
(urzędach skarbowych względnie kamunalnych kasach aszczędnaści na ferehie wajewództwa biała
stackiega), wart. 3 niniejszego dekretu, pr~e widzianej .
'-

§ 2. Kto wbrew postanowieniom § 1 złoży da wymiany i ewentualnie do .depazytu ma-r ki ni-emieckie:
a) nie

stanowiące

jego

lub · -

b) w różnych instytucjach wymienn~-depozyto
wych,
podlega karze więzienia do ·lat pięciu. Ponadto
sąd orzeka przepadek kwot złożonych do wymiany i ewentualnie do depozytu, przy czym
w razie podjęcia już przez sprawcę kwot, podlegających przepadkowi, sąd nakaże ściągnię. cie ich" z ,maj ątku skazanego.
. ..
Art. 6.. Kierownik Resortu Gospodarki Narodo,,:
wej i Finansów może na warunkach przezeń, akreślonych zezwolić w drodze wyjątku ·instytucjom
samorządowym, społecznym i kulturalnym na wymianę marek na złotawe bilety skarbowe da pełnej
wysokości przedstawionej do wymiany. kwoty, o ile
. kwoty te stanowią ich własne fundusze.
Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu~' porucza
Kierownikowi Resortu Gospodarki Narodowej
i Finansów.
się

Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życfe z dniem
.

ogłoszenia.

Przewodniczący

'Krajawej
Rady N arodQwej: BoLesław

akalicznaści wajną wywałane, stwierdzić tażsamo

ści i zami€szkania wymienianym w § 2 dawadem
asabistym i zaświadczeniem.

własnoś_ci

Bierut

P~zewodniczący .Polskiego Komitetu
Wyzwalenia Narodowego:

Edward

Bolesław

-Osóbka-Morawski

Art. 5. § 1. Wymianie padlega kwata da wysa. kości 300 marek na jedną osabę, pazastała zaś kwata
Kierownik Resortu Gospodarki
. przyjęta będzie da depozytu, na co. wydany żastanie
N arodowej i Finansów :
kwit depazytowy. Do dep,azytu przyjmowane będą
marki typu Reichsmark Rentenmark.
.I
Jan Stefan Haneman

