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tego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń - Dz. 
U. R. P. Nr 7, poz. 41), 

4) wkłady oszczędnościowe w instytucjach bankowych, 
6) wkłady oszczędnościowe uczestników Społecznego 

Funduszu Oszczędnościowego funduszu C (praca 
najemna) i D (samodzielni rybacy kutrowi) oraz 
funduszu B (rolnictwo), o ile wniesione zostały 

przez gospodarstwa rolne o przychodowości ustalo~ 

n ej przy wymiaL~e podatku gruntowego na 1930 r. 
nie Pov\'yżej 360.000 złotych dotychczasowych, 

6) udziały członków spółdzielni, 
7) z tytułu skupu i kontraktacj i artykułów rolnych 

i h odowlanych, . 
8) z tytułu dostaw, rob5t i usług wykonanych na rzecz 

jednostki gospoda~'ki USpoł'2cznionej oraz czynszu 
najmu należnego od tych jednostek, 

9) z tytułów prywatnoprawnych między osobami fi
zycznymi lub prawnymi, które nie stanowią jed
nostek gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem 

określonym w § 3. 

§ 3. Zobowiązania posiadaczy gospodarstw rolnych 
o przychodowości ustalonej przy wymiarze podatku 
gruntowego na 1950 r. nie powyżej 360.000 złotych do
tychczasowych oraz robotników rolnych, - j eżeli wie
rzycielem jest posiadacz gospodarstwa o przychodowości 
powyżej 360.000 złotych dotychczasowych, podlegają 

przeliczeniu według stosunku 100 złotych dotychczaso
wych równe l złotemu. 

§ 4. 1. Zobowiązania instytucji bankowych z tytułu 
rachunków bankowych (bieżących, czekowych i innych), 
z wyjątkiem rachunków, których posiadaczem jest jed
nostka gospodarki uspołecznionej, podlegają przelicze
niu według następuj ących zasad: 

a) wykazuj ące saldo do 100.000 złotych dotychcza
sowych włącznie - według stosunku 100 złotych 

dotychczasowych równe 3 złotym, 

b) wykazujące saldo do 500.000 złotych dotycht::za
sowych włącznie - za pierwszych 100.000 zio
tych dotychczasowych w myśl pkt al , a za nad
wyżkę p omad 100.000 złotych dotychczasowych 
według stosunku 100 złotych dotychczasowych 
rÓ'Nne 2 złotym, 

c) wykazuj ące saldo do 1.000.000 złotych d otych
czasowych włącznie - za pierwszych 50'). -::)]) 

złotych dotychczasowych w myśl pkt b), a Z"l 

nad '.'; yż:'ę ponad 500.000 złotych dotychcz:l30-
wych według stosunku 100 złotych d'Jtyc '.~C· ',

sowych rów ne 1 złotemu 33 gr, 
d) wykazuj ące saldo powyżej 1.000.000 zł :ltych dQ

tychc3asowych - za pierwszy milion złot .~ ·: ':1 

ctotychczasówych w myśl pkt c), a za n3.dWT;·C::·~ 
ponad 1.000.000 złotych dotychczascvlych we r.'.);.";; 
stm;unku 100 złotych dotychczas()',vych r e; w n·:! 
l złetemu. 

2. Saldo (ust. l) ustala się na koniec dnia 29 paź

dziernika 1950 r. z uwzględnieniem odsetek narosl:.'c.h 
do . tego dnia włącznie. 

§ 5. Druga rata podatku gruntowego w 1950 r . ora'!: 
wpłata na fundusz B Społecznego Funduszu Osz c::: ;:: ci 
nościowego, płatne do dnia 31 października 1930 r., pL- c
liczone będą w stosunku 100 złotych dotychczasowfch 
rÓ'wne l złotemu pod warunkiem, iż zaplata nastąpi 

do dnia 31 października 1950 r. włącznie, a gdy chodzi 
o gospodarstwa o przychodowości nie przekraczając ej 

360.000 złotych dotychczasowych - do dnia 5 listopacia 
1950 r. włącznie. 

§ 6. Wykonanie rozporządzenia poruc'la się Mini
strowi Finansów. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem 30 
października 1950 r. 
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ROZPORtZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 2 paździ€rnika 1950 r . 

w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okl'ęgowc Komisje Arbitrażowe w Krakowie i Szczecinie oraz 
tymczasowego rozszerzenia mJeJscowej właściwości Okręgowych Komisji Arbitrażowych w Warszawie, 

Poznaniu, Gdańsku i Krakowie . 

Na ,podstawie art. 40 ust. 2 i art. 6 ust. 2 dekretu 
z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gos
podarczym (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 340) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 listopada 1950 r. rozpoczynają swą 
działalność okręgoWe komisje arbitrażowe: 

1. w Krakowie ~ dla obszaru województwa kra
kowskiego, 

2. w Szczecinie - dla obszaru województwa 
szczecińskiego. 

§ 2. Okręgowe komisje arbitrażowe wymienione 
w § 1 rozpoznawać będą w pierwszej instancji spory, 
należące do wła§ciwości państwowych komisji arbi
trażowych, jeżeli siedz,iba strony pozwanej lub miejsce 
wykonania umowy znajduje się na obszarze komisji 
określonym w § l, z wyjątkiem spraw, w których stro
ną jest władza naczelna lub urząd centralny. 

• 

. § 3. Do czasu rozpoczęcia działalności przez {)krę
gowe komisj e arbitrażowe dla obszaru województw: 
białostockiego, bydgoskiego, kieleckiego, lubelskiego, 
olsztyńskiego i rzeszowskiego - właściwymi dla obsza
ru tych woj ewództw są: 

1. Okręgowa Komisja Arbitrażowa 

dla obszaru województwa białostockiego 

2. Okręgowa Komisja Arbitrażowa 

dla obszaru województwa bydgoskiego, 

w Warszawie 
i lubelskiego, 
w Poznaniu 

3. Okręgowa Komisj.a Arbitrażowa w Gdańsku 

dla obszaru województwa olsztyńskiego, 
4. Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Krakowie 

dla obszaru województwa kieleckiego i rzeszowskiego. 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

1 listopada 1950 r. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania GospO
darczego: H. Minc 


