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D IS ,K R E T 

z . dnia 5 lipca 1946 r. 

ej ut~o ... ńłu 016wn.,o Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji I WidowisIł. ' 

N. podstawie uatawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. otrybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy' (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1)- .Rada 
.Ministrów pOltanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady NarodoweJ ~atwierdza, co następuje : 

Art. 1. Tworzy się Główny Urzlld Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowiik, nazywanycIa w dal
szych przepiiach niniejszego dekretu Głównym 
Urz~deJD. ' . ' . ' 

Główny Urzlld podleła Prezesowi ~ady 
Mini.trów. ' 

Art. 2. Do zadań Głównego Urzędu naM I 
leiy: 

1) nadz6r nad pruli, publikacjami i wi~ 
do wiskami '!I zakresie przewidzianym 
w szczególnych przepisach prawnych, 

2) kontrola rOlpowszechniania wszelkiefo 
rodzaju utworów za pomocą druku, 
obrazu i żyw. go słowa; kontrola ta ma 

\ na celu zapobieżenie: . 

a) godzeniu w ustrój Państwa Polskie-go, 
b) ujawniania tajemnic pań.stwowych, ~ 

c) naruszaniu międzynarodowych stosun
ków Państwa Polskiego, 

d) naruszaniu. prawa lub dobrych oby
czajów, 

e) wprQwadzaniu w błąd opinii publicz
nej przez podaw.aoie wiadomości nle-
zgodnych z rzeczywistościll' -

Art. 3; Przewidziane w doŁycbcż.sowych 
przepisach _ prawnych kompetencje Ministra Spraw 
Wewnętrznych oraz władz administracji ogol
nej I i Ił instancji w zakresie, wskazanym 
wart. 2, przechodzą na Główny Urzlld i pod-
16iłe mu terenowe Urzędy Kontroli Prasy, Pu
blikacji -i Widowisk. . 

Art. 4. Na czele Głównego Urzędu stoi 
dyrektor mianowany, przez Radę Ministrów' na 
wniosek Prezesa Rady Ministrów. 

Art. S. Prezes Rady Mini.trów ustali or
ranizację i właśeiwość Głównego Urzędu oraz 
podległych mu terenowych' Urzędów Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk.' . 

, Art. G.Budżet GłówDłgo Urzędu stanowr . 
odrębny' dział w budżecie Prezydium ' Rady Mi· 
nistrów. • . 

Art. 7. ' Wykonanie niniejszero dekretu 'po
rucza się Prezesowi Rady Ministrów • 

Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z' dniem orłosienia. ' . 

Prezydent Kr~iowej Rady Narodowej: ' 
. , Bole$ław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
. Edward Oś6bka-Mortlfllslci 
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ROZPOR~ĄDZENIE PREZESA RADY MINI~TRÓW .. 

~ dnia 27' czerWca 1946 r. 

w .ppawl. ,zmiany rozpoPzlldz1'nia Prezesa Rad, Ministr6w II dnia 18 maja 1946 P. 
opl'Zemiale zb6i i opłatach przemiałowych. 

Na podstawie art. 3 · dekretu Polskieg. .1) § 5 otrzymułe - brzmienie: 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 25 paź
dziernika 1~44 r. o zwalczanhi spekulacji i lichwy 
wojennej (Dz. U.~. P. Nr 9, poz, 49),' zmie
nionero dekretem Polskiego Komitetu Wyzwo
lenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. 
(Dż- U. R. P. Nr 12, poz. 63), zarządzam. co 
. nast.puje : 

§ 1. Zno.i 'się pobieranie na .rzecz Państwa 
miarek za przemiał zbóż. . 

§ 2. ·W rozporządzeniu Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 10 mała 1946 r. o przemiale zbóż 
i opłatach przemiałowych (Dz, U. R. P; Nr 24, 

~ pOI. 156) wprowadza się następuilłce z~iany: 

. , 

' . .§ 5. Przedsiębiorstwa młynarskie pobie
raj" za ,przemiał (pnemiaJ zwykły) opłaty tylko 
w naturze (miarki) i w wysokości: ' 

od -100 kg 'przemielonego zboża - 10 kg 
zianla". ' 

2) § 9 otrzymuje brz,mienie: 
,,§ 9. 1. Przedsiębiorstwa młynarskie oboi. 

wi"zane Sil prowadzIć prawidłowe księgi han
dl owe , Graz specjalne księgi przemiału z lIwi .. 

. docznieniem': . 

a) nazwiska i adresu osób, które oddały 
zboże do przemiału, 



\ . 
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b) rodzajów' zbóż i procentów przemiafu, 
c) ilości zbożaprzyj~tego do zwykłogo 

-- . (§ 5) i urzędowego (§ 7) przemiału, 
d) ·ilości zboża przyj~tego do przemiału od 

wojska, 
e) kwoty pobranych opłat przemiałowych 

w ) gotówce (§ 7), 
f) rozkurzu; , 
gl ilości wytworzonych produktów głównych 

i ubocznych, stanowiących własność 
Państwa. 

. 2. ~ Ptzedsi~biorst~a młynarskie obowiilzan~ 
są przechowywać dowody, uzasadniające księgo
wanie pozycji księgowych, wskazanych w ust.. 1-
lit. c." '" . 

3) ~§ 6, 8, 11, 12 i 15 .'- skreśla się. 

§ 3. Rozporzlldzenie-~ niniejsze , wchQdzi 
w zycie z dniem ógłoszenia; 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Ol1óbka - Mortilw$lci 
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'" 
z dnia 2f czerwca 1946 r. • o przyjmowaniu i wymianie uszkodzonych biletów Narodowego, B~nku Polskleło. 

Na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 43 de' 
kretu z dnia 15 stycznia 1945 r.o Narodowym 
Banku Polskim (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 14) 
zarządzam, co następui~: 

§ 1. Bilety bankowe podarte, sklejane, 
zabrudzone, lub w inny sposób uszkodzone 
w stopnłuuriiemożHwi'ającym rozr.óżnienie 

. szczegółów rysunku nie mają charakteru praw-
nego środka phtnićzego. . 

§ 2. UszkodZOne wskutek normalnego zu
życia , biletybankowc, jeżeli, nie wykazują braku 
więcej niż 40%' powierzchni biletu i pOSiadają: 

a) przy podwójnej numeracji biletu jeden 
numer, . oznaczenie serii oraz - przy 
biletach z pod pisa \ni , - jeden z pod
pisów, 

b) przy pojedyńczej numeracji biletu co 
najmniej trzy ey'fry numera, oznl'czenie 
serii i jeden podpis, albo . cztery c,yfry 
numeru oraz wszystkie podpis}';, 

jak również przyjmowane .przy wszelkich wpłak 

tach ·przez oddziały Narodowego Banku Pol
, skiego oraz wszystkie kasy państwowe. 

Bilety iklejanelJloglł byĆ wymieniane bądi 
pr~yjmowane przy wpłatach tylko wtedy, jeieli 
składają się z części stanowiących pierwotną 
całość i poza tym odpowiadają warunkom usła
lo~ym W · ustępie poprzednim niniejszego pa
rarrafu. 
. § 3. Bilety bankowe, nie odpowiadające 
warun it.omwyszczególnionymw paragrafie po
przednim, będą wymieniane jedynie za każdo
razową zgodązarząda Narodowego Banku Pol
skiego, o ile zwracający się o wy mianę uspra
'wiedliwi d()statecznie, że ulzkodzeDie nastąpiło 
li: przyczyn od ' niego niezależnych'. 

I Przy wYlJlianie tego rodzaju ' bilet6w prźy
sluruje Narodowemu Bankowi Polskiltmu prawo 
potrącenia kolztów porta, korespondencji i kosz
tów druk. biletu: 

. § 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
, VI życie z dniem ogłoszenia. 

są wymieniano bez iadnyck ograniczeń i potrą-
ceń przez oddziały Narodowego Banku Polskiego, Minister ' Skarbu: 
oraz kasy ur,żędów skarbowych i pocztowych, Konstanty Dqbroruski 
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z dnia 2 lipca 1946 r. 

. , 

I , \ 

o ustalaniu akład. KomisJj Rozjemczych, powołanych do rozsłPzyganla aporów 'indywidual
nych pomiędzy pracodawcami a pracewnikami ~olnymi. 

. Na podstawi~ art. 11 ust. 2 ustawy z dnia' -pracodawcami a pracownikami rolnymi, orzeka 
l sierpnia" 1919 r. ozałatwianin załargew zbio-w składzie trzech osób, a mianowicio: przewod
rowych pomiędzy pracodawcami a pracowni- niczl\cego, którym jest obwodowy inspektor 
kamirolnymi (Dz. U. R. P. z 1931 r. · Nr 90, pracy lub jego zastępca, i po l przedstawicielu 
poz. 709), zmienionego rozporządzeniem Pre- pracodawców i pracowników rolnych. 
:zydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września ' . § 2. Obwodowy inspektor pracy wzywa 
1932 r~ (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 713), zarzą- właściwy' wojł!wódzki urząd ziemsld, jako repre
dzam, co następuje: , z~ntanta Państwowego Funduszu Ziemi, wł.
,- § 1. ,Komisja Rozjemcza, powołana do śeiwy . Zarząd Okrę.gowy Państwowych NiC!ruo 

rozltrzyrania sporów indywidualnych mic;dzy chomości Ziemskich oraz właściwy ~arzlłd wo· 

'" , 




