
Dziennik Ustaw Nr 9 .. ....... 98 ....... ' ' Poz. 5'1 i 58 

51 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 31 stycznia 1949 r. 

'W s''1'~wie zmiany rozporządzenia o czynnościach bankowych , na obszarach wyzwolonych spod okupaćj1. 

Na . podstawie art. 97 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie ban
kowym (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 321 i z 1946 r. Nr 2; 
poz. 10) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Kierownika Resortu Gos
podarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 
1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wy
zwolonych spod okupacji (Dz. U. R. P. z 1944 r. Nr 7, 
póz. 38 i z 1945 r. Nr 1, poz. 4) dodaje się po § 3a 
nowy ł 3b w brzmieniu: 

,,§ 3b. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie ma
' ą zastosow ania : 
l) do przedsiębiorstw bankowych i instytucyj kredy- ' 

tu dłu'góterminowego postawionych w stan likwi
dacj i i podl.egających przepisom dekretów z dnia 
25 października 1948 r.: o zasadach i trybie likwi
d acji niektórych przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. 
R. P. Nr 52, poz. 410) oraz o zasadach i trybie 
likwidacji niektórych ins~ytucyj kredytu długo

terminowego (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 411); 
2) do ins tytucyj bankowych, wymienionych wart. 28 

. us t. 1 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o r e
for mie bankowej (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 412), 
w zakresie likwidacji rachunków "starych" i "oku
pacyjnych" - począwszy od daty, którą ustali 
Minister Skarbu dla przejścia tych instytucyj 
w stan likwidacji, obejmującej rachunki "stare" 

, i , "okupacyjne"; 

3) do spółdzielni kredytowych, ulegających likwidacji 
w myśl art. 36 ust. 5 dekretu z dnia 25 październi~ 
ka 1948 r. o reformie bankowej" (Dz. U. R. P. 
Nr 52,poz . . 412) - od daty decyzji Ministra Skarbu 
o ich likwidacji; 

4) do spółdzielni kredytowych, określonych wart. 36 
ust. 4 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o r~ , 
formie bankowej (Dz. U. R. P . Nr 52, poz. 412). 
w zakresie likwidacji rachunków "starych" i "oku ... 
pacyjnych" - począwszy od daty, którą ustali 
Minister Skarbu na podstawie art. 36 ust. 2 tegoż 
dekretu; 

5) do oddziałów lub ' majątku przedsiębiorstw banko
wych oraz instytucyj kredytu długoterminowego, 

postawionych przez Ministra Skarbu w stan likwi ... 
dacji na podstawie art. 37 dekretu z dnia 25 .paź
dziernika 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji 
niektórych przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. 
R. P. Nr 52, poz. 410) lub na podstawie art. 38 
dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach 
i trybie likwidacji niektóryćh instytucyj kredytu 
długoterminowego (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 411) -
począwszy od daty zarządzenia Ministra Skarbu 
o likwida<;ji". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze w chodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: K. Dqbrowski 

. , 
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OBWIESZCZ.ENIE MINISTRA PRZEIUYSŁU I HANDLU 

z dnia 26 stycznia 1949 r . 

\v sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie 
listy rzemiosł. 

. Na podstawie art. 5 ust. f pkt 4 dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wy
dav"aniu Dzi~nnika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P . z 1935 r. Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. 
Nr 55, poz. 305) prostuje się następujący błąd: 

w rozporzządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie listy rzemiosł 

(Dz. U. R. P . z 1948 r. ' Nr 9, poz. 61) w § l pkt 2 
w ustępie zaczynaj ącym się od słów: "zamiast "ślusar
stwo samochodowe" - wyraz "tłoków" należy zastąpić 
wyrazem "bloków". 

Minister Przemysłu i Handlu: H. Min.c 

Prenumerata kwartalna normalna wynosi 800 zl, ulgowa 400 zł. Z prenumeraty ulgowej korzystają wladze, urzędy. 

zakłady i instytucje państwowe, z wyjątkiem banków, monopoli i przedsiębiorstw państwowych. 

Prenumeratę nałeży wpłacać z góry na piętnaście dni przed rozpoczęciem kwartału lcałendarzowego na konto Adminł· 

stracH Dziennika Ustaw R. p. w P.K.O. w Warszawie Nr 1-1999. . 
Zg ł osze nia na prenumeratę przyjmują ponadto Biura Spr'zedaży Dziennika Ustaw R. P. w Warszawie. ' ul. Leszno 53/55 

i Al. 6 Sierpnia 6 oraz w Łodzi. Gmach Sądów, Plac Dąbrowskiego 5. 
Pojedyncze numery są do nabycia Vf biurach sprzedaży i kasach wszystkich sądów okręgowych. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych . nie .. 
zwłocznie po otrzymaniu następnego kole jnego numeru. Reldamacyj spóźhionych łub wniesionych niewIaściwie 

nie uwzględnia się. 

Adres Redakcji I Administracji: Warszawa. ul. Leszno 53/55. 

rTloczonó z polecenia -Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedl. w Warszawie, ul. G-go Sierpn!a 6. 

36QOO t" Cena 32 zL 




