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czelnych, banków, {ak również urzędów, instytucji 
i przedsiębiorstw, n ie podporządkowanych Radzie 
Narodowej I? st. Warszawy; 

2) Ul~z.ela opmii prawnych i współdziała w opracowa
n~u aktów prawnych na żądanie władz naczelnych 
i urzędów centralnych, jaj{ r6wnie,ż naczelnych 
organó,v banków państ~owych. 

Art. 9. Z zastrzeżeniem właściwości Urzędu Za
Etępstwa Prawnego zadania pomocy praWnej wykonują 
wydziały prawne prezydiów wojewódzkich rap' narodo
V,·yCll ' i referaty prawne prezydiów pówiatowych rad 
narodowych. 

Art. 10. 1. Wydz:al prawny prezydium woje- ' 
wódzkiej rady n~rodowej udziela pomocy prawnej s to
sownie do art. \ 3 - i 4 władzom, urzędom, instytucjom 
i przedsiębiorstwom bez względu na to, czy są one pod
porządkowane r adom narodowym. 

2. W zakresie zastępstwa sądowego wydział praw
ny działa przed sądami wojewódzkimi i powiatowymi. 

, , 

Art. 11. 1. W miarę potrzeby może być - za 
zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej -
u tworzony referat prawny w prezydi~m powiatowej 
r ady narodowej . 

2. Przepis art. 10 ust~ 1 stosuje się odpowiednio 
00 referatów prawnych. 

3. W zakresie zastępstwa sądowego referat prawny 
dz'aia tylko przed sądami povv-iatowymi. 

Art. 12. P rzepisy dotyczące wydziałów prawnych 
p rezydiów w ojewódzkich rad narodowycIl stosuje si ę 
o dpow iednio do wydziałów prawnych prezydiów Rad 
Narodowych m. sto Warszawy i m. Łodzi, przepisy zaś 
dotyczące referatów prawnych prezydiów powiatowych 
r ad n arodowych - do r eferatów pra\vnych prezydiów 
m :ejskich rad narodowych w m iastach stanowiącyctl 
powiaty miejskie. 

Art. 13. 1. Do wydziałów i referatów prawnych 
stosu~e się przepisy o terenowych organach jednoUej 
władzy państwowe' . 

2. Rada Ministrów określi tryb funkćjonowania _ 
wydziałów i referatów prawnych o~'az zasady Ich vjspol:~ 
dz ' ałania z Urzędem Zastępstwa Prawnego i ujednoli
cenia ich praktyki w zakresie zastępstwa sądowegó. 

Ar t. 14. Do czasu utw:orzenia , wydziałów prawnych 
w prezydiach wszystkich )Vojewódzkich rad narodowych 
mOże Rada Mlnistrów zlecić wydziałowi prawnemu 
prezydium określonej ' wojewódzkiej rady narodowej 
sprawowanie zastępstwa sądowego na obszarze kilku 
województw. 

Art. 15. Rada Ministrów określi w drcdze rozpo
rządzenia wymagania odbycia apliko,cji i zło~:enia egza
m inu na stanowiska referendarsk ' e, zwiqzane z, uc1:4iela'" 
niem pomocy prawnej, jak również warunki zwolnienia 

, od tych wymagań. 

Art. 16. Znosi się Prokuratorię Generalną Rźeczy
pospolitej Polskiej. 

( 
Art. 17. Ilekroć w obowiązujących przepisach mó

wi się o Prokuratorii Generalnej R. P. albo o jej od .. 
działach, należy przez to rozumieć odpowiednio Urząd 
Zastępstwa Prawriego albo wydziały lub referaty praw
ne. 

Art. 18. Pracownicy zatrudnieni dotychczas, w Pro
kuratorii GerieralneL-R. P. ' przechodzą ' do odpowiednich 
działów służby państwowej. -

Art. 19. 1. Dotychczasowe organy Prokuratorii 
Generalnej R. P. i jej oddziałów działają nadal do czasu 
przejęcia ich czynności przez organy zastępstwa pl:aw
nego, przewidziane w niniejszym dekrecie. 

2. Prezes Rady Ministrów określi w dro~ze za
rządzen i a termin przejęcIa czynności oraz rozgraniczy 
właściwość organów zastępstwa prawnego w sprawach 
będących w toku. 

Art. 20. Pozostają w mocy dotychczasowe zlecenia 
udzielone Prokuratorii Generalnej , w zakresie zastęp

stwa sądowego przedsiębiorstw państwowych; przep:s 
art. 17 stosuje się tu odpowiednio. 

Art. 21. Traci mOc rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dn'a 9 grudnia 1924 r. o zmian; e 
ustroju ' Prokuratorii Geheralnej RzeczYP9spolitej Pol
skiej (Dz. U. R. p. z 1924 r. Nr 107, poz. 967 i z 1933 r. 
Nr 21, poz. 151). 

Art. 22. Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów oraz Ministrom F inansów i Sprawie
dliwości. 

Art. 23. Dekret wc~odzi w życie z dniem ogłosze'-
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes R·adyMinistrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Finansów: K. DqbrowskI 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski 
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z dnia 31 marca 1951 r. 

z~ieniające', rozporządzenie, w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań. 

Na pods awie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 paź
dziernika 195 r. o zmianie systemu p'ieniężnego (Dz. U. 
R. P .' Nr. 50, poz. 459) zarządza się, co następuje : 

§ l. ,.w rozporządzeruuRady Ministrów z dnia · 
28 października 1950 r. w sprawie określenia stosunku 
przeliczenia niektórych zobówiązań (Dz. U. R. P. Nr 50, 



Dziennik Ustaw Nr 20 - 191 Poz. 160, 161 ł 162 

f poz. 461 i Nr, 51, poz. 471) wprowadza si~ zmianę nastę
pującą: 

- '" W § 2 pkt 10 kropkę na końcu zastępuje się prze
cinkiem, po czym dodaje się nowe pkt 11 i 12 w brzmie
n iu: 

,,11) z tytułu odszkodowania za utratę życia lub zdrowia, 

12) z tytułu umowy komisu". 

§ 2. Wykonanie r()Zporząq.zenia porucza. się Mini;" 
strowi Finansów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłG
szenia z mocą od dnia 30 października 1950 r. 

Prezes R'ady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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z dnia 31 marca 1951 r. 

w sprawie utworzenia powiatów miejskich z 1>bsz'arów niektórychmiasł. 

Na podstawie art. 3 1.1stawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Pań
stwa (Dz. U. R. P , Nr 6, poz. 413) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. Wyłącza się: 

1) z powiatu warszawskiego w województwie warszaw
skim miasto Pruszków i z jego obszaru tworzy się 
powiat miejski Pruszków, 

2) z powiatu leszczyńskiego w województwie poznań
s~im miasto Leszno i z jego obszaru tworzy się 
powiat miejski Leszno, 

3) z powiatu ostrowskiego w województwie poznań
skim miasto Ostrów Wielkopolski i 'z jego obszaru 
tworzy się powiat miejski Ostrów ' Wielkopolski, 

4) z powiatu łaskiego w województwie łódzkim m;asto 
Pabianice i z jego obszaru tworzy się powiat miej
ski Pabianice, 

' 5) z powiatu łódzki ego w województwie łódzkim mia
sto Zgierz i z jego obszaru tworzy się powiat miej
ski Zgierz, 

6) z powiatu opatowskiego w województwie kieleckim 
miasto Ostrowiec ~ Świętokrzyski ' i z jego obszaru 
tworzy się powiat m iejski Ostrowiec Świętokrzyski, 

7) z powiatu chełmskiego w województwie lubelskim 
miasto Chehń i z jego obszan~ .. Jworzy s:ę powiat 
m iejski Chełm, . 

8) z powiatu brzeskiego w województwie opolskim mia
sto Brzeg 1 z jego obszaru tworzy się powiat miej
ski Brzeg, 

9) z powiatu cieszyńskiego w województwie katowic
kim miasto Cieszyn i z jego obszaru tworzy się 
powiat miejski Cieszyn, 

10) z powiatu nowosądeckiego w województwie krakow
. skim miasto Nowy Sącz i z jego obszaru tworzy się 
powiat miejski Nowy Sącz, 

11) z powiatu nowotarskiego w województwie krakow
skim m iasto Zakopane i z jego obszaru tworzy się 
powiat miejski Zakopane, 

12) z powiatu tarnowskiego w województwie krakow
skim miasto Tarnów i z jego obszaru tworzy się po
wiat m iejski Tarnów, 

13) z powiatu przemyskiegó w województwie rzeszow
skim miasto Przemyśl i z jego obszaru " tworzy się 
powiat miejski Przemyśl. . 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze
SOwi Rady Min;strów~ 

§, 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem , 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyro.nkiewicz 
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z dnia 24 marca 1951 r. 

w sprawie pieczęci dl~ organów adwokatury oraz dla komisji dysc.Yplinar.,.ych i weryfihcyjnych. 

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 
.0/ , 

1950 r. o ustroju adwokatury {Dz., U. R. P. Nr 30, 

{l oz. 275) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Pieczęci z g-odłem państwowym używają: 
a) Naczelna Rada Adwokacka, 
b) Wyższa Komisja Dyscyplinarna do spraw adw~ 

katów, , 


