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DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSI{IEJ 

Warszawa, dnia 17 września 1947 r. 

Nr 59 
T RE S c: 

DEKRETY: 

Poz.: 314 - z dnia 5 września 1947 r. o uchyleniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 15 lipca 1927 r. w sprawie wymiarów cegły, używanej przy budowie 

315 - z dnia 5 września 1947 r. o wycofaniu z obiegu niemieckiego bilonu metalowego 
316 -: z dnia 5 września 1947 r. o uregulowaniu polożen.ia prawnego Kościoła Ewallgelicko

Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Mariawickiego i Kościoła Sta
rokatolickiego 

317 - z dnia 5 września 1947 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Naukowego Leczniczych 

977 
978 

978 

Surowców Roślinnych 979 
318 - z dnia 5 września 1947 r. o przejściu r.a wl3sność Państwa mienia pozostałego po 

osobach przesiedlonych do Z: S. R. R. 980 
319 - z dnia 5 września 1947 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta ~zeczypospolitej z dnia 

24 pażdziernika 1934 r. o komunalnych kasach oszczędności 982 
320 - z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzk.iej w rolnictwię 982 

.(. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 

321 - Ministra Przemysłu i Handlu z dn ia 21 aerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Mi· 
nistrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Aprowizacji w sprawie ustalenia ceny 
zakupu wytworów gospoda rstwa rolnego, nabywanych bezpośrednio od rolnikó w 983 

322 - Ministra Odbudowy z dnia 5 sierpnia 1947 r. o odięciu uprawnień w zakresie nadzoru 
policyjno-budowlanego zarządowi gminy ' Zembrzyce w powiecie wadowickim, wojewódz
twie krakowskim i przekazaniu tych uprawnień Wydziałowi Powiatowemu ' w Wado· 
wicach 984 

323 - Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 sierpnia 1947 r. o warunkach funk-
cjonowania i organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) . 9t!4 

324 - Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1947 r. w sprawie zmi any roz
porządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1947 r. o re-
gulaminie wyborów do rady zakładJwej i. wyborów delegata 988 

325 - Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1947 r .. o obowiązku legalizacji no-
wych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów n 3 r~ędz i m:er-
niczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku 989 

326 - Ministra Zeglugi z dnia 10 września E147 r. wyctane w porozumieniu z Ministrami: 
Obrony Narodowej, Ziem Odzyskanych, ~; karbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji 
i Odbudowy w sprawie utw@rzema urzęd:.1 Pełnomocnika do rozbudowy zagospodaro-
wania portu w Szczecinie . 991 

DEKRET 

z dnia, 5 września 1947 r. 

o uchyleniu rozporz::dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia l \ lipca 1927 r. w sprawie wy
miarów cegły, używanej prży budowie. 

Na mocy art. 4 . Ustawy Konstytucyjnei Art. l . Uchyla się rozporządzenie Prezydenta 
z dnia. 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca T927 r, w spra
działania najwyższych organ6w Rzeczypospolitej wie wymiar6w cegły; używanej przy budowie 
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upo- (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 577). 
ważnieniu Rządu do wydawania dekret6w z mocą Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu po
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) - Ra~b. rucza się Mini~trom: Odbudowy, Administracji 
Ministr6w posta1Uwia, a Rada Państwa zatw~e.l'- I Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Sprawied1i.; 
dza, co następuje: . " wości. 

. , 



Dz-iennik' Ustaw Nr r,59 - 978 Poz. 314, 315 i 3.16 
~~~~~--~----------------~---------------------------

Art. 3. Dek'ret niniejszy wchodzi w życie J. 
z dn iem ogłoszenia. l ł 

w/z Mini5ter Administracji Publicznej: 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef Cwankiewicz 

wiz Minister Odbudowy: 
Juliusz Żakowski 

Wład~sław Wolski 

Minis.ter Ziem Odzyskanych: 

Wład~sław Gomułka 

Minister Sprawiedliwości: 

Henr~k Swiąthowshi 

315 

DEKRET 

z dnia 5 września 1947 r. 

o wycofaniu z' obiegu niemie ckiego bilonu metalowego. 

Na mocy art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. ' o ustroju i zakresie 
dz i ałania najwyższych organ6wRzeczypbspolitej 
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upo
ważnieniu RZłdu do wydawania ch;kret6w z mocą 
mUwy (Dz. 1). R,. P" Ni' 49, poz. 252) - Rade;.. 
Ministr6w postanąwia, a Rada Państwa .zatwier-
dza, co następuje: -

Art. I. Niemiecki bilon metalowy, pozosta
wiony w obiegu aż do odwołania na podstawie 
art. 2 dekretu Polskiego Kominetu Wyzwolenia 
Na'rodowego z dnia 23 października 1944 r. 
o wy~ofaniu z obiegu marki niemieckiej na oh
szarze wojew6dztwa białostockiego (Dz. U. R. P. 
Nr 9, po,ż , 43) i art. ' 3 dekretu z dnia 5 lutego 
1945 r. o deponowaniu i wymianie marek nie
mieckichna terenach Rzeczypospolitej Polskiej, 
wyzwolonych spod okupa<:ji po dniu 6 styania 
1945 r. (Dz. U. R. P. Nr f, poz. 17), przestaje 
być z dniem ogłoszenia dekretu ninie~lego 
środkiem płatniczym na obszarze Państwa Pol
skiego. 

Art. ' 2. I. Wszystkie urzędy skarbowe 
, oddziały Narodowego Banku Polskiego 
wymieni ały wycofany z obiegu niemiecki 
metaIowy na walutę pol~ką w stosunku 2 
równ,e I groszowi. 

oraz 
będą 
bilon 
fenigi 

2_ Kwoty poniżej 1 marki niemieckiej nie 
ulegają wymianie. 

3. W ymiana niemieckiego bilonu metalo
wego rozpo<cznie się w 3 -cim dniu, aukoń<czona. 
z?s:a~ie w 3o-tym dniu po ogłoszeniu dekretu 
DlD!e)Szego. 

Art. 3. Wykonanie dekretu niniejszego po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministr6w: 
Józef C~rankiewicz 

wiz Minister Skarbu: 
Tadeusz Dietrich 

lł6 

D 'E K R. E .T 

z dnia 5 września 1947 r. . 

o uregulowaniu położenia prawnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, Kościoła Mariawickiego i Kościcła StarokatoHckiego. 

Na po.dlStaw:e art_ 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia !9 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie 
działania najwyższych organ6w Ruczypospolitej 
PolSlkiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r; o upo
ważnieniu Rządu do wydawania dekret6w z moC:} 
us:tawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) - Rada 
Ministrów postanawia, a R:taa ' Państwa zatwier
dza, co następuje: 

Art. lo Związki religijne, istniejące na tere
nie Rzeczypospolitej, których byt prawny opiera 
się na przepisach obowiązujących tylko na cz.ęści 
ob5JZaru Państwa, a mianowicie: I) Koociół Ewan

. gelicko - Reformowany w Rzeczypospolitej Pol-

skie;, 2) Kości6ł Mariawicki i 3) Kości6ł St<\ro' 
katolicki uzyskują cha..rakter związków religij
nych prawnie uznanych na obszarze cale~o Pań
stwa. 

Art. 2. Stosunki wewnętrzne 
ligijnych wym:en:onych wart. 
prawa wewnętrzne, podlegające 
przez Radę Ministrów. 

związków re
I , okrdlą ich 
zatwierdzeniu 

Art. 3. Uchyla m~ moc obowiązującą prze
pisów praWlI1ych wydanych przed dniem II li
stopada 1918 r., dotyczących f wyżej wymienio
nych związków religijnych oraz spraw między~ 


