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DEKRET 

z dnia 11 kwietnia 1947 r. 

o wypuszczeniu biletów skarbowych w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Na postawie art. 4 Ustawy Konstytucyj
nej z --dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju w za
kresie działania najwyższych organów Rze
czypospolitej Polskiej i u stawy z dnia 22 lute
go 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wyda
wania &~kretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. 
Nr 20, poz. 79) Rada Ministrów postanawia, 
a Rada Państwa zatwierdza , co następuje: 

Art. 1. Upoważnia się Ministra Skarbu do 
wypuszczenia imiennych biletów skarbowych 
w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki 
według wagi i próby obowiązującej dnia 1 
lipca 1944 r. O gólna suma każdorazowo znaj
dujących się w obiegu biletów skarbowych 
nie może przekraczać 70 milionów dolarów. 

Art. 2. Wysokość emisji, opwceiltowania 
i odcinków biletów skarbowych, terminy ich 
wypuszczania i płatności oraz inne warunki 

emisyj , ustala Minister Skarbu w drodze roz· 
porządzeń. J 

Art. 3. Obowiązek spłaty biletu skarbowe
go wygasa z upływem 5 lat od dnia jego płat
ności. 

,Art. 4. Bilety skarbowe, odsetki o,d nich 
oraz uzyskane z nich wpływy wolne są od _ 
wS'zelkichpoda~ków i opłat państwowych i sa· 
morządowych. 

Art. 5. Wykonanie dekretu niniejszego 
porucza s ię Ministrowi Skarbu. 

Art. 6. Dekret niIfiejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent RzeczyposDolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef Cwankiewicz 

Minister Skarbu: 
Konslant~ Dąbrowski 

DEKRET 

z dnia 11 kwietnia 1947 r. 

o zniesieniu urzędu Ministra Infonnacji i Pro!> agandy oraz urzędów informacji i propagandy • . 
Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyj

nej z dnia 19 lutego 194~ r. o ustroju i za
kresie działania najwyższych organów Rze
czypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 22 lu
tego 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wyda
wania dekretów z mocą ustawy (gz. U. R. P. 
Nr 20, poz. 79) Ra?a Ministów postana.wia, 
a Rada Pa!lstwa zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. 1. Znosi się urząd Ministra Infor
ma~ji i Propagandy. 

2. Sprawy należące według dotychczaso
wych przepisów prawnych do właściwości 
Ministra Informacji i Propagandy przechodzą 
do zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki, 
jeżeli przepisy niniejszego dekretu nie stano
wią inaczej. 

Art. 2. 1. Sprawy informacji i prasy kra
jowej należą do zakresu działania ' Prezesa 
Rady Ministrów, a do właściwych ministrów 

należą sprawy informacji krajowej dotycząc:: ' 
zakresu ich działania. 

2. Sprawy informacji zagraniczej n 'lleżą 
do zakresu działania Ministra Spraw Zagra
n~cznych. 

Art. 3. Sprawy nadzoru nad przedsiębior
stwami państwowymi: "Polskie Radio" i "Pol
ska Agencja Prasowa PAP", zastrzeżone w do
tychczasowych przepi'Sach właściwości Mini
stra Informac ji i Propagandy, przechodzą do · 
zakresu działania. Prezesa Rady Ministrów bez 
naruszenia właściwości , jaka w stosunku do 
tych przedsiębiorstw przysługuje innym mini
strom. 

Art. 4 . . 1. Znosi się urzędy i oddziały in
formacji i propagandy. Ich likwidację przepro
wadzi ·Minister Kultury i Sztuki. 

2. Sprawy należące do zakresu działania 
urzędów i oddziałów informacji i propagandy 


