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SIC Narodowemu Bankowi Polskiemu w ciągu 90 dni 
od dnia wejścia VI życie niniejszego rozporządzenia po
siadane w tym dniu za granicą zagraniczne środki płat
nicze, złoto; platynę, klejnoty, zagraniczne i krajowe 
papiery procentowe i dywidendowe, opiewające na 
walutę zagraniczną . kupony od takich papierów, ksią
'żeczki oszczędnościowe i wkładowe, należności od za
granicy z \vszelklch tytułów (z tytułu praw spadkowych, 
udzielonych kredytów, umów o ubezpieczenie, rent 
i świadczeń okresowych itp.), bez względu na to, czy 
dowód istnienia należności znajduje się w kraju, czy 
za g-ranicą, posiadane za grani cą nieruchomości, udziały 
w przedsiębiorstwach, wszelkiego rodzaj u prawa mająt-

_ kowe oraz towary i inne ruchomości, z wyjątkiem 
przedm:otów osobist -cgo użytku właściciela. 

2. Zgłoszeniu podlegają: 

1) nieruchomości bez względu na ich wartość; 

2) pozostałe mienie (ust. 1), jeżeli łączna jego wartość 
przekracza zł 100.000. 

3. Dla repatr iantów i reemigrantów 90-dniowy 
termin, przewidziany w ust. 1, liczy się od dnia przy
jazdu do kraju. 

4. :Mienie, należności i prawa, o których mowa 
w ust. 1, uzyskane za granicą po dniu weJsc1a w życie 
niniejszego rozporządzenia, należy zgłosić w c i ągu 30 
dni od dnia objęcia w ,posiadanie mienia, powstania 
należności lub prawa. 

§ 2. W zgłoszeniu należy podać: 

1) rodzaj środków płatniczych (pieniądze, czeki, weksle 
itp.), ich walutę i kwotę; 

2) rodzaj złota nie przerobionego (monety, sztaby, 
odlewy), jego wagę i próbę; 

3) rodzaj i op' s przedmiotów ze złota 

oraz ich wagę i wartość; 

klejnotów 

4) rodzaj , nazwę i ilość papierów procentowych i dy
widendowych oraz kuponów od tych papierów, 
instytucję emitującą, walutę, na jaką te papiery 
opiewają, i ich wartość nominalną; 

5) rodzaj i nazwę książeczek wkładkowych lub 
oszczędnościowych, wysokość i walutę wkładu; 

6) rodzaj i tytuł należności, jej wysokość i termin 
wymagalności; 

7) rodzaj, m iejsce położenia, obszar, stopień zabudowy 

nieruchomości, stan jej budynków,. gatlmek gleby, 
jej wartość oraz ustanowione na niej obciążenia; 

8) rodzaj, ilość, miejsce przechowania towarów oraz 
opis, miejsce przechowania wartość innych ru-
chomości ; 

9) dokładne określenie innego prawa majątkowego 

(udziały w przedsiębiorstwach itp.). 

§ 3. W wykonaniu obowiązku zgłoszenia ; osoby 
wymienione w § 1 obowiązane są na żądanie Narodo
wego Banku Polskiego udziela~ mu wszelkich wyjaśnień 
i dostarczać wszelkich danych , dotyczących mienia 
podlegaj ącego zgłoszeniu. 

§ 4. Dowodem dopełn'enia obowiązków, przewidzia
nych w niniejszym rozporządzeniu, jest zaświadczenie 
Narodowego Banku P olskiego . 

§ 5. Dane, zgłoszone w myśl §§ 1 i 2 oraz dostar
czone Narodowemu Bankowi Polskiemu w myśl § 3, 
nie będą przez Narodowy Bank P olski udzielane wła
dzom skarbowym. 

§ 6. Od obow:ązków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu są wolne: 

1) osoby posiadające za granicą towary objęte pozwo
leniem przywozu lub pozwoleniem wywozu, wy
danym przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego 
lub instytucję upoważnioną do wystawiania takich 
pozwoleń; 

2) osoby posiadające za granicą należności z tytułu 

usług świadczonych w wykonaniu międzynarodo

wych umów gospodarczych; 

3) mający miejsce zamieszkan:a w Polsce obywatele 
tych państw, .które w zakresie spraw uregulowa
nych w niniejszym rozporządzeniu obowiązków ta
kich nie wprowadziły bądź nie wymagają od oby
wateli Państwa Polsk: ego dopełnienia takich obo
wiązków; 

4) państwowe przedsięb iorstwa, banki, zakłady i in
stytucje, przedsiębiorstwa pod zarządem państwo
wym, przedsiębiorstwa państwowo - ~półdzielcze, 

centrale spółdzielni orn spółki prawa cywilnego 
i handlo\vego, w których Skarb Państwa, przed
siębiorstwa państwowe lub osoby prawne prawa 
publicznego posiadaj ą udział wynoszący ponad 
50% kapitału zakładowego. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
siedmil.l dni od dnia ogłoszenia. 
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z dnia 24 maja 1950 r. 

w sprawie zgłas:zania zQbowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców. 

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwiet
nia 1950 r. o zgłaSL.aU1U zobow'iązań wobec zagranicy 

oraz znajdującego się w kraju m ienia cudzoziemców 
(Dz. U.R. P. Nr 21, poz. 1U2) zarządza się, co. następuje: 
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§ l. Za cudzozie.n:ców uważa się osoby fizyczne 
i prawne mające mIeJsce zamieszkarua lub siedzibę 
za granicą nie wyłączając zagranicznych oddziałów 
(filii, agentur, przedstawicielstw) przedsiębiorstw i in
stytucji krajowych. 

§ 2. Osoby fizyczne i prawne, mające miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w kraju, obowiązane są zgło
sić na piśmie lub ustnie Narodowemu Bankowi Pol
skiemu w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia: 

1) zobowiązania własne lub osób przez nie reprezen
towanych, a zamieszkałych bądż posiadających sie
dzibę w kraju, wobec cudzoziemców; 

2) znajdujące się w dniu wejścia w życie niniejsze
go rozporządzenia w ich posiadaniu lub dzierżeniu, 
a stanowiące własność cudzoziemców, zagraniczne 
i krajowe środki płatnicze, klejnoty, platynę, złoto 
we wszelkiej postaci, zagraniczne i krajowe papiery 
wartościowe i kupony od takich papierów, ksią
żeczki oszczędnośCiowe i wkładkowe bez względu 
na ich wartość oraz inne ruchomości, jeżeli war
tość ich przekracza zł 100.000; 

3) prawa do nieruchomości, znajdujących się w ich 
posiadaniu lub zarządzie, przysługujące w dniu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia cudzo
ziemcom, jeżeli wartość tych praw przekracza 
zł 100.000; 

4) przysługujące w dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia cudzoziemcom prawa do udziałów 
w przedsiębiorstwach, mających siedzibg w kraju, 
nie wyłąc4ając filii lub oddziałów przedsiębiorstw 
zagranicznych;. do wykonania tego zgłoszenia obo
wiązany jest zarząd spółki handlowej albo kierow
nictwo filii lub oddziału, a w spółce cywilnej wspól
nicy, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzi
bę w kraju. 

§ 3. 1. ZobowiązanIa oraz prawa, o których mowa 
w § 2 pkt 1, 3 i 4, powstałe po dniu wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, należy zgłosić w terminie 
30 dni od daty powstania prawa lub zobowiązania. 

2. Mienie, o którym mowa w § 2 pkt 2, objęte 

w posiadanie lub dzierżenie po dniu wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, należy zgłosić w terminie 
30 dni od daty objęcia w posiadanie lub dzierżenie. 

§ 4. W zgłoszeniu należy podać: 

1) tytuł i wysokość zobowiązania, walutę, w jakiej 
jest wyrażone, termin wymagalności, sposób i wa
lutę spłaty, nazwisko (nazwę, firmę) i adres wie
rzyciela oraz rodzaj zabezpieczenia; 

2) rOd!zaj środków płatniczych (pieniądze, czeki, weksle 
itp.), ich walutę i kwotę; 

3) rodzaj złota nie .przerobionego (monety, sztaby, od
lewy itp.), jego wag E\. i próbę; 

4) rodzaj i opis przedmiotów ze złota i klejnotów oraz 
ich wagę i wartość; 

5) rodzaj, 'nazwę i ilość papierów procentowych i dy
widendowych oraz kuponów od tych papierów, in-

stytucję emitującą, walutę, na jaką te papiery opie
wają,· i ich wartość nominalną; 

6) rodzaj i nazwę książeczek wkładkowych lub 
oszczędnościowych, wysokość i walutę wkładu; 

7) ilość i wysokość udziałów w przedsiębiorstwie, 

rodzaj i adres przedsiębiorstwa, wykazany ostat
nio zysk bilansowy, przypadający na udział cudzo
ziemca; 

8) określenie prawa do nieruchomości, opis, mIeJsce 
położenia, obszar, stopień zabudowy nieruchomo
ści, stan budynków, gatunek gleby, Wartość; 

9~ nazwę, opis, miejsce przechowania, stopień zuży
cia ruchomości i ich wartość rynkową. 

§ 5 W wykonaniu obowiązku zgłoszenia osoby wy
mienione w § 1 obowiązane są na żądanie Narodowe
go Banku Polski~o udzielać wszelkich wyjaśnień i do- ' 
starczać wszelkIch danych, dotyczących zobowiązań, 

mienia lub praw podlegających zgłoszeniu. 

§ 6. Dowodem dopełnienia obowiązków, przewi
dzianych w niniejszym rozporządzeniu, jest zaświad

czenie Narodowego Banku Polskiego. 

§ 7. Od obo'.'liązków przewidzianych-\ w nin;ejszym 
rozporządzeniu są wolne: 

1) osoby zobowiązane wobec cudzoziemców z tytułu 

transakcji handlowych, dokonywanych na podsta
wie pozwoleń przywozu lub wywozu, wydanych po 
dniu 1 stycznia 1946 r., albo z tytułu usług świad
czonych w wykonaniu międzynarodov,Jych umów 
.gospodarczych; 

2) obywatele państw, które takich obowiązków nie . 
wprowadziły bądź nie wymagają ich dopełnienia 

od obywateli Państwa Polskiego; 

3) a) uwierzytelnieni w Polsce przedstawiciele innych 
państw, przydani im urzędnicy i osoby pozosta
jące u nich w służbie, o ile są obywatel;łmi 

państwa wysyłającego, 

b) osoby korzystające z przywilejów dyplomatycz
nych i specjalnych na podstaw:e umów między
narodowych, 

c) zawodowi konsulowie i funkcjon&riusze konsu
latów, będący obywatelan.i państwa wysyłają

cego; 

4) instytucje ubezpieczeń społecznych w zakresie zo
bowiązań z tytułu świadczeń, należnych osobom 
zamieszkałym za granicą; 

5) państwowe przedsiębiorstwa, banki, zakłady i in
stytucje, przedsiębiorstwa pod zarządem państwo
wym, przeds:ębiorstwa państwowo-spółdzielcze, cen
trale _ spółdzielni oraz spółki prawa cywilnego 
i handlowego, w których Skarb Państwa, przedsię
biorstwa pal'lstwowe lub osoby prawne prawa pub
licznego posiadają udział, wynoszący ponad 50°/0 
kapitału zakładowego. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
Siedmiu dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów; w . z. W. Jastrz~bsl{i 


