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Art. 7. Tryb i sposób wybierania delegatów na 
Kongres, ich liczbę oraz · terminy zwoływania Kongresu 
Związków Zawodowych określa statut Zrzeszenia 
Związków Zawodowych w Polsce. 

Art. 8. Centralna Rada Związków Zawodowych 
odpowiada za swoją działalność tylko przed Kongresem 
Związków Zawodowych. 

Art. 9. Centralna Rada Związków Zawodowych 
prowadzi rejestr związków zawodowych. 

2. Każdy związek zawodowy uzyskuje oso'Q.C!W.QŚć 
prawną z chwilą wpisania do rejestru. 

v. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KONCOWE. 

Art. 10. Uprawnienia Zrzeszenia Pracowniczych 

Art. 11. Uchyla się: 
1) dekret z dnia 8 lutego 1919 1". W przedmiDcie tym

czasowych przeplSOW - o pracowniczych związ~ 

kach zawodowych (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. :J09) ; 
2) art. 7 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta: 

Rzeczypospolitej z dnia 27 październilra 1932 r. 
Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. Nr 94, 
poz. 80B), a wart. 9 pkt c) tegoż rozporządzenia 

skreśla się wyrazy: "z wyjątkiem postanowień, za~ 
wartych wart. 11 ust. 2, art. 15, 17 i 59". 

Art. 12. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Prezesowi Rady. Ministrów i Ministrowi Prący i Opieki 
Społecznej. 

Art. 13. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem; 
ogłoszenia. 

Związków Zawodowych w Polsce i Komisji Centralnej . Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Związków Zawodowych, wynikające z obowiązują-
cych przepisów prawa, przechodzą odpowiednio. na Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Zrzeszenie Związków Zawodowych w Polsce i Central..,· 
ną Radę Związków Zawodowych.- Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 
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USTAWA 

z dnia 1 lipca 1949 r. 

o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym. 

Art. 1. 1. Obowiązkowi u czestniczenia w obrocie 
bezgotówko"l;vym podlegają: 

1) a) przedsiębiorstwa państwowe, pod zarządem 

państwowym, państwowo-spółdzielcze, przedsiębiorstwa 

samorządowe oraz pod zarządem związków samorządu 

terytorialnego lub międzykomunalnych, spółdzielnie, 

centrale spiJldzielni oraz centrale spółdzielczo-państwo
we, spółki prawa handlowego z udziałem . Państwa, 
związków samorządu terytorialnego, osób prawa pu
blicznego, spółdzielni, central spółdzielni i central spół
dzielczo-państwowych, przedsiębiorstwa będące włas
nością lub pod zarządem instytucyj, osób prawnych, 
związków, stowarzyszeń i zrzeszeń, wymienionydl 
W punkcie niniejszym pod lit. c); 

b) władze i urzędy administracji państwowej i sa
morządowej, instytucje oraz zakłady państwowe i samo
rządowe, których gospodarka finansowa jest w <lałości 

objęta budżetem państwowym lub samorządowym; 

c) instytucje prawno-publiczne, banki, spółdzielnie 
kredytowe, instytucje ubezpieczeniowe, samodzielne 
fundusze jak również inne osoby prawne z wyłącze

n iem spółek prawa handlowego oraz związki, stowarzy
szenia i zrzeszenia, nie posiadaj qce osobowości prawnej ; 

2) przedsiębiorstwa, zakłady i osoby, wykonujące 
zaj ęóa zawodowe, poza wymien ionymi w pkt 1, j 2żeli 
są obowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych bądź 
ksiąg uproszczonych, przewidzianych w dekrede z dnia 
16 maja 1946 r· o postępowaniu p ochtkowym (Dz. U. R. 
P. z 1945 r . Nr 27, p oz. 1'74 oraz z 19 :::3 l'. Nr 12, poz. 94 
i Nr 52, poz. 413). 

2. Udział w obrocie bezgotówkowym władz, urzę'" 
dów, instytucyj i zakładów, wymienion.ych w ust. 1 
pkt 1 lit. b), określają wlaściwe dla nich przepisy ra ... 
chunkowo·-kasowe. 

3. Obowi.ązani do u czestniczenia w obrocie bezgo ... 
t ówkowym w myśl ust. 1 i 2 są uczestnikami obrotu 
bezgotówkowego w r ozumieniu niniejszej ustawy. 

Art. 2. 1. Uczestnicy obrotu bezgotówkowego, 
wymienieni wart· 1 ust. 1 pkt 1, są obowiązani: 

1) do posiadania rachunku oraz ześrodkowania: 
wszystkich obrotów w jednym z banków lub w jednej 
ze spółdzielni kredytowych, które określi Minister 
Skarbu w drodze zarządzenia, ogłoszonego w M{)nitorze 
Polskim;" 

2) do regulowania rozrachunków pieniężnycn 
w drodze przelewów bankowych lub czekami rozra~ 

chunkowymi; 

3) do lokowania w banku, bądź spółdzielni kredy~ 
towej, w której posiadają r achunek (art . 2 ust. 1 pkt 1 
lub art. 5), zasobów gotówkowych, przewyższających 

górną granicę pogotowia k asowego. 

2. P rzepisy u st. 1 pkt 1 i 3 nie dotyczą banków 
i spółdzielni kredytovvych. Obowiązki ich w zakresie 
zeJl'oc1kowania .obrotów pieniężnych oraz lokowania za 
SO;)ÓW gGt6wkovvych okre~li Minister Skarbu w drodze 
zarz~dze~(;j a. 

3. lVEnister Sk"rbu określi w drodze rozporządzenia, 
wydanego Vi. p orozurn.ien iu z Przewodniczącym Pali.., 
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stwowej Komisji Planowania Gospodarczego, górną gra
nicę pogotowia kasowego. 

Att. 3. Uczestnicy obrotu bezgotówkowego, wy
mienieni wart. 1 ust . 1 pkt 2, są obowiązani: 

1) do posiadania rachunku oraz ześrodkowania 
wszystkich obrotów, związanych z prowadzeniem przed
siębiorstwa lub zakładu albo wykonywaniem zajęcia 
zawodowego, w jednym z banków bądź w jednej ze 
spółdzielni kredytowych, które określi Minister Skarbu 
w drodze zarządz.enia, ogłoszonego w Monitorze Pol
skim; 

2) do regulowania r ozrachunków pien iężnych wy ... 
nikłych z obrotów, z"viązanych z prow a d:: 2niem. przed
siębiorstwa lub zakładu bądź wykonywani'2m zajęcia 
zawodowego, z uczestnikami obrotu b ezgotówkowego 
w drodze przelewów bankowych lab czekami rozrachun
kowymi; 

3) do lokowania na żądanie banku bądź spółdzielni 
kredytowej, w których korzystają z kredytu (art. 5), za
sobów gotówkowych przekraczających górną granicę 

pogotowia kasowego (art. 2 ust. 3). 

Art. 4. Regulowanie rozrachunków pieniężnych 

w rozumieniu mmeJszej ustawy obejmuje zarówno do
konywanie wypłat jak i przyjmowanie wpht. 

Art. 5. Uczestnicy obrotu bezgotówkowego, korzy
stający z kredytu w banku lub spółdzielni kredytowej 
bądź kontrolowani przez te instytuc:e, mogą posiadać 
rachunki tylko w instytucji, udzielającej kredytu lub 
sprawującej kontrolę, chyba że ze względów gospodar
czo uzasadnionych instytucja ta wyrazi zgodę na prowa
dzenie rachunku w innym banku lub spółdzielni kre
dytowej. 

Art. 6. 1. Uczestnicy obrotu bezgotówkowego mo
gą posiadać pomocniczy rachunek w Powszechnej Kasie 
Oszczędności. 

2. Powszechna Kasa Oszczędności może dokonywać 
przelewów i wypłat z rachunku pomocniczego tylko za 
zgodą banku lub spółdzielni kredytowej, w której ucze
stnik obrotu bezgotówkowego posiada rachunek. 

3. Nadwyżki ponad sumę, potrzebną do dokonania 
koniecznych przelewów i wypłat, winny być. codziennie 
przelewane przez Powszechną Kasę Oszczędności do 
właściwego banku lub spółdzielni kredytowej na rachu
nek uczestnika obrotu bezgotówkowego. 

4. Przepisy niniejszego artykułu nie do~yczą przy
padku, gdy uczestnik obrotu bezgotówkowego posiada 
rachunek (art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 3 pkt 1) tylko w P ow
szechnej 'Kasie Oszczędności. 

5. Do czasu rozpoczęcia działalności przez Powszech
ną Kasę Oszczędności przepisy mme:szego artykułu 
obowiązują Pocztową Kasę Oszczędności. 

Art. 7. 1. Uczestnicy obrotu bezgotówkowego, po
siadający oddziały swych prz8dsiębiorstw w różnych 
miejscowościach, mogą dla każdego z tych oddziałów 

posiadać osobne r achunki we właściwych t erenowo od
działach banków, w których posiadają rachunki centra
le ich przedsiębiorstw (arj. 2 ust· l pkt 1, art. 3 pkt 1 
lub art. 5). \. 
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2. Jeżeli w siedzibie oddziału przedsiębiorstwa nie 
ma oddziału banku, w którym centrala przedsiębior

stwa posiada rachunek, oddział przedsiębiorstwa może 

posiadać rachunek w innym banku, w skazanym przez 
centralę przedsiębiorstwa w porozumieniu z bankiem, 
prowadzącym jej rachunek. 

Art. S. 1. Uczestnicy obrotu bezgotówkowego, wy
mienieni wart. 1 ust. 1 pkt 1, z\volńieni są od obowiąz
ków wynikających z art· 2 ust. 1 pkt 2 w przypadkach: 

1) drobnych wpłat i wypłat gotówkowych; 

2) wypłaty wszelkiego rodzaju wynagrodzeń za pra
cę; nie dotyczy to przypadków, gdy osoba wykonująca 
pracę jest uczestnikiem obrotu bezgotówkowegó; 

3) zakupu wyłvvorów gospodarstwa rolnego, hodo
wlanego bądź r ybnego, dokonywanego bezpośrednio 

u producentów, nie będących uczestnikami obrotu bez
gotówkowego; 

4) \'l;"płaty należności za usługi połączone ze świad
czeniem rzeczy ze strony rzemieślników, nie będących 
uczestnikami obrotu bezgotówko'wego; 

5) przyjmowanie wpłat od osób, nie będących ucze
stnikami obrotu bezgotówkowego; 

6) nie objętych pkt 1 - 5 za zezwoleniem banku lub 
spółdzielni kredytowej (art. 2 ust. 1 pkt 1 lub art. 5) 
w zakresie ustalonym przez Ministra Skarbu. 

2. 1) Wypłaty, wymienione w ust. l pkt 2 - 4 i 6, 
nie mogą . być dokonywane z wpływów gotówkowych 
i pogotowia kasowego uczestnika obrotu bezgotówko
wego, lecz jedynie ze środków, otrzymanych na ten cel 
z banku bądź spółdzielni kredytowej (art. 2 ust. 1 pkt 1 
lub art. 5); 

2) bank lub spółdzielnia kredytowa (art. 2 ust. 1 
pkt 1 lub art. 5) może zwolnić uczestnika obrotu bezgo
tówkowego od obowiązków, wymienionych w pkt 1, jak 
również może rozciągnąć przepis pkt 1 na drobne wy
płaty gotówkowe (ust. 1 pkt 1). 

3. Uczestnicy obrotu bezgotówkowego, wymienieni 
wart. 1 ust. 1 pkt 2, zwolnieni są od obowiązków, wyni
kających z art. 3 pkt 2, w przypadkach drobnych wpłat 
i wypłat gotówkowych. 

4. Przedsiębiorstwa detalicznej sprzedaży, będące 

uczestnikami obrotu bezgotówkowego, zwolnione są od 
obowiązku przyjmowania w drodze bezgotówkowej na
leżności za sprzedane towary, chyba że nabywca, będą
cy uczestnikiem obrotu bezgotówkowego, wymienionym 
wart. 1 ust. 1 pkt 1, zaofiarował zapłatę w drodze zlece
nia przelewu, skierowanego do banku bądź spółdzielni 

kredytowej lub czekiem rozrachunkowym, wystawio
nym na bank bądź spółdzielnię kredytową, które maj ą 

siedzibę w tej sarr.ej miejscowości , gdzie znajduje się 

przeds iębiorstwo detalicznej sprzedaży. 

5. Minister Skarbu określi w drodze rozporządzenia, 

w ydanego w porozumieniu z Przewodniczącym Pań. 

stwow ej K om.isji Planow ania Gospodarczego, górną 

granicę drobnych wpłat i wypłat gotóvvkow ych (u st. 1 
pkt 1 i ust. 3). 

Art. 9· Minister Skarbu władny jest zwalnia·:': po
szczególne kategorie uczestników obrot u 0-2zgot6wko
wegood wszystkich lub niektór;ych obowiązków, wyni-
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kających z niniejszej ustawy, co do wszystkich lub nie
których rodzajów transakcji, w całym Państwie lub na 
poszczególnych jego obszarach. 

Art. 10. Termin wykonania zobowiązania w obro
cie bezgotówkowym uważa się za zachowany, jeżeli 
w ostatnim dniu tego terminu dłużnik udzielił zlecenia 
dokonania przelewu bądź wręczył czek rozrachunkowy. 

Art. 11. 1. Banki i spółdzielnie kredytowe obo
wiązane są do przestrzegania, aby obroty na rachunkach 
u czestników obrotu bezgotówkowego odbywały się 
zgodnie z przepisami niniejszej ustawy oraz wydanych 
na jej podstawie przepisów wykonawczych. 

2 . . Banki i spółdzielnie kredytowe (art. 2 ust. 1 
pkt. 1, art. 3 pkt 1 lub art. 5) uprawnione są do przepro
wadzania kontroli w przedmiocie stosowania przez 
uczestników obrotu bezgotówkowego przepisów niniej
szej ustawy oraz przepisów wykonawczych. 

3. Uczestnicy obrotu bezgotówkowego obowiązani 

są n a żądanie banku bądź spółdzielni kredytowej (art. 2 
u st. 1 pkt 1, art. 3 pkt l lub art. 5) do składania wyja
śnień co do wypełniania obowiązków wynikających 

z l'UllleJszej ustawy oraz przedkładania niezbędnych 

w tym celu dowodów i dokumentów. 

Art. 12. Jeżeli dokonan ie przelewu (art: 2 ust. 1 
pkt 2 i art. 3 pkt 2) nie nastąpiło, ponieważ daj ący zle
cenie nie miał w banku lub spółdzielni kredytowej po
trzebnego funduszu do rozporządzenia lub wskutek tego, 
że po daniu zlecenia rozporządził pokryciem , dający zle
cenie odpowiada wobec wierzyciela za wszelką szkodę, 
co najmniej zaś powinien mu zapłacić odsetki w wyso
kości ustawowej od sumy niepokrytej . Roszczenia po
wyższe ulegają przedawn ieniu z upływem lat trzech od 
dnia, w którym instytucja kredytowa odmówiła wyko
nania zlecenia. 

2. Jeżeli sprawca naruszył inne przepisy niniejszej 
ustawy lub rozporządzeń na jej podstawie wydanych
podlega kan;e grzywny do 100.000 :M. 

Art. 14. 1. Uczestnik obrotu bezgqtówkowego, wy-o 
mieniony wart. 1 ust. 1 pkt 2, oraz zarządca jego przed ... 
siębiorstwa lub pracownik, który nie dopełnił obowiąz
ku przewidzianego wart. 3 - podlega karze grzywny 
od 1.000 do 1.000·000 zł. 

2. Jeżeli sprawca naruszył inne przepisy niniejszej 
ustawy lub rozporządzeń na jej podstawie wydanych--, 
podlega karze grzywny do 100.000 zł. 

Art. 15. JIf\inister Skarbu może zlecić Narodowe
mu Bankowi Polskiemu w określonym zakresie bezpo
średni nadzór nad realizowaniem i rozwijaniem obrotu 
bezgotów kowego. 

Art. 16. 1. Z dniem weJscla w życie mmeJszej 
ustawy traci moc obowiązującą dekret z dnia 3 lutego 
1947 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotów
kowym (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 61) w brzmieniu, usta
lonym dekretem z dnia 25 października 1948 r. o podat
ku obrotowym (Dz. U. R P. Nr 52, poz. 413). 

2. Jeżeli jednak przed wejściem w życie niniejszej 
ustawy miały miejsce przypadki, przewidziane wart. 8 
dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz. U. R. p. Nr 16, poz. 
61), zmienionym art. 33 dekretu z dnia 25 października 
1948 r. (Dz. U. R P. Nr 52, poz. 413) - władza podatko
w a dokonuje w trybie tego dekretu wymiaru, poboru 
i ściągnięcia podwyżek podatku obrotowego. 

Art. 17. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Min istrowi Skarbu. 

Art. 18. Ustawa niniejsza wchodzi w życie po upły
wie miesiąca od dnia ogłoszenia. 

Art. 13. 1. ' Pracownik wymienionego wart. 1 ust. 1 Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
pkt 1 uczestnika obrotu bezgotówkowego, który nie do-
pełnił obowiązku, przewIdzianego wart. 2 - podlega Prezes Rady Ministró;w: J. Cyrankiewicz 
karze więzienia do lat dwóch i grzywny lub jednej 
2: tych kar. Minister Skarbu: K. Dqbrowski 
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USTAWA 

z dnia 1 lipca 1949 r. 

o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 18 marca 19,,5 r. o izbach morskich". 

Art. 1. W ustawie z dnia 18 marca 1925 r. o izbach 
morskich (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 36, poz. 243, z 1930 r. 
Nr 17, poz. 126 i Nr 76, poz. 600, z 1933 r. Nr 18, poz. 117 
i z 1934 r. Nr 110, poz. 976) wprowadza się następujące 

- i art. 1 otrzymuje brzmienie: "Art. 1. Przy sądach 
grodzkich w Gdyni i Szczecinie ustanawia się izby mor
sk ie. Zadaniem izb morskich jest przeprowadzenie do
chodzeń i wydawanie orzeczeń w sprawach wypadków 
morskich, którym ulegają statki handlowe.", 

2) art. 5 otrzymuje brzmienie: "Art. 5. Prowadzenie 
dochodżeń w sprawach wypadków morskich, przewi
dzianych wart. 2, w obrębie porto w oraz wód terytorial
nych; położonych na obszarze okręgów sądów grodzkich 
w: Braniewie, Elblągu, Gdallsku, Gdyni, Lęborku, Puc
ku i Sopocie należy do kompetencji izby morskiej ' 
w Gdyni; prowadzenie dochodzeI1 w sprawach wypad
ków morskich w obrębie portów oraz wód terytorial
n ych, położonych na obszarze sądów grodzkich w: Gry
ficach, Kamieniu, Kołobrzegu, :&oszalinie, Sławnie, Słup-

.. 


