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239
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 czerwca 1950 r.
w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła i Handlu przez Bank Spółdzielczy dla Produktywizacji
z oap. udz. w Warszawie agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 36 ust. 2 i 5 dekretu
z dnia 25 października 19487:. o reformie bankowej (Dz.
U. R. P. Nr 52, poz. 412) zarządza się, co następuje:

2ydów

Skarbll z dnia 6 stycznia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 4),
kredytowej (oszczędnościowo-pożyczkowej)
Bank Spółdzielczy dla Produktywizacji Żydów z odp.
udz. w Warszawie przekazuje się z dniem 1 czerwca
1950 r. Bankowi Rzemiosła i Handlu.

spółdzielni

§ 1. Wszystkie agendy oraz ustalone według bilansu
brutto na dzień 31 maja 1950 r. aktywa i pasywa, objęte
rachunkiem polskim w rozumieniu rozporządzenia Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów
z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach bankowych
na obszarach wyzwolonych spod okupacji (Dz. U. R. P .
Nr 7, poz. 38), zmienionego roz:porządzeniem Ministra

§ 2.
szenia: z

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia 1 czerwca 1950 r ..

mocą obowiązującą

Minister Finansów: K. Dqbrowski
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA

POCZT I TELEGRAFÓW

z dnia 12 czerwca 1950 r.
zt~eniające rozporządzenie

o dodatkach za nocną służbę oraz innych dodatkach, uzasadnionych szczególnymi
warunkami pracy pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposa żenia pracown ików państwoweg o przedsiębiorstwa "Polska Poczta,
Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 90) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach za nocną służ
bę oraz innych dodatkach uzasadnionych szczególnymi
warunkami pracy pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U.
R. P. Nr 27, poz. 200) wprowadza się zmianę następu

,,10. Za czas pobytu na terenie obcego państwa dodatki
ustalone w pkt 4 przysł ugują w podwójnej wysokości. Czas, za który przysługuje dodatek za pobyt na terenie obcego państwa liczy się od chwili
wyjazdu pociągu z polskiej stacji granicznej do
chwili powrotu · do polskiej stacji granicznej, przy
czym czasu do 3ll minut nie liczy się , zaś czas ponad 30 minut liczy się za pełną godzinę".
§ 2.
szenia z

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia 1 kwietnia 1950 r.

mocą obowiązującą

jącą:

§ 3 otrzymuje nowy ust. 10 w brzmieniu:

Minister Poczt i Telegrafów: W. Szymanowski
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 czerwca 1950 r.
w sprawie zmiany

rozporządzenia

o odprawie celnej

'Na podstawie art. 57 i 135 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r.
o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządza
się , co następuj e :
Wys ok ość opłaty

przewidzianej w § 16 ust. 1
Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1935 r.
o oJprawie celnej środków prz~wozowych (Dz. U. R. P.
§ 1.

środków

przewozowych.

z 1935 r. Nr 60, poz. 387 i i'; 1937 r . Nr 52, poz. 410) ustala się na 100 zł za każdy d z i eń opóżnienia.
§ 2. Ro zpo rz ądzen ie wchodzi w życ i e po upływi e
7 dni od dnia ogłoszen i a i ma zastosowanie również do
opłat nieuiszczonych do unia wejścia w życie rozporządzenia.

ro zporządzenia

Minister Finansów: K. Dqbrowski

