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, '}(OlPOnZĄDZENlE RADY MINISTROW 

z dn ia 27 czerwca 1959 r. 

w sprawie określenia slosunku przeliczenia roszczeń z umów ubezpieczenia miwidowanych zakładów ubezpieczeń. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 
1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych [OZ, U. 
Nr 72, poz. 357) zarządza się, co naslt;puJe : 

§ 1. 1. Przy u~talanju wysokości nie zaspokojonych na
leżności z umów ubezpieczenia, zawartych przed dniem 
l wrześllia 1939 L, suma należności wyrażona b~dzie w zło

tych zgodnie z art. 6 dek retu z dn ia 27 lipca 1949 r. o za
ciąganiu nowych i określan iu wysokości nie umorzonych zo
bowiązań pieniężnych (Dz. U. Nr 45, poz. 33'2). 

2. Przy ustalaniu wysokości należności, o k tórych mowa 
w ust 1. n ie stosuje s i ę przepisów ustawy z dnia 28 pażdzier
ro ika ,1950 r. o zmianie systemu pieniężnego (Dz. U. Nr 50, 
pO'l. 459) oraz przepisów na jej podstawie wydanycł: . 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza s i ę Ministrowi 
Finansów. 

§ 3. Roz.porządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia'. 

Prezes Rady Ministrów:J. Cyrankiewicz 
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RUZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dn ia 21 czerwca 1959 r. 

w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym na pl'ledsiębiorstwa 
Państwowej Komunij{acji Samochodowej. 

Na IPodstawie &f t. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1958 r. 
o samorządzie robotniczym (Dz. U. Nr 77, poz. 397) w uzgod- ' 
nieniuzl Centralną Radą Związków Zawodowych zaIZąd~a się. 
co nastIiPuje: 

§' lJ Rozciąga się przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 
1958r. o samorządzie robotniczym IDź . U. Nr 71, poz: 397) 
na ' przed6iębior~twa Państwowej Komunikacji Samochodowej. 

§ 2. Wykonanie roz,porządzenia · porucza się Ministrowi 
Komunikacji. 

§ 3. Rozp(mąd~enie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyranliiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dni'a 7 lipca 1959 r. 

w sprawie zniesienia Szkoły Głównej Służhy Zagranicznej w \ Varszawie. 

Na poC~tawie art. 139 u st. 2 u stawy z dni a 5 listopada 
'1951ł r. o szkol ach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarzą
dza Eię, co następnje: 

§ 1. Znosi się Sz.kołę Główną Slużby Zagranicznej w 
Warszawie z dniem 1 wrześn i a 1961 I,. 

§ 2. Wykonanie rvzporządzenia poru cza !iię Mjni~trom 
SpIaw Zagranicznych i Szkolnictwa Wyższego. 

§ 3. Rozporządzeni e wchodzi w życie z dn iem ogłoszenia, 

Prezes Rady Ministrów : J. Cyranhiewicz 


