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na wszelkie widowiska i imprezy (teatr, kino, cyrk, im
prezy sportowe itpJ, oraz za należności hotelowe i pen
sjonatowe. 

11. Tryb i zakres sprzedaży towarów i świadczenia usług 
w dniach 30.X. 1950 r. do 5.XI. 1950 r. 

§ 9. 1. W okresie od dnia W.X. 1950 r. do dnia 5.XI. 
1950 r. włącznie konsumenci mogą nabywać również za 
banknoty opiewające na złote dotychczasowe następujące 
artykuły spożywcze i codziennego użytku: mięso, wędli
ny nietrwałe (l\iełbasa zwyczajna, krakowska, serdelowa, 
parówki i inne wędliny nietrwałe) warzywa, jaja, tłuszcze, 
mleko, ziemnilliki, chleb, sól, owoce, ryby, potrawy i na- -
poje w zakładach gastronomicznyoh z wyjątkiem napo
jów alkoholowych (oprócz piwa), lekarstwa, książki, ga
zety i czasopisma, kwiaty, wianki i świeczki, a także -
lecz tylko w kiooka.ch - zapałki i pllipierosy. 
. 2. przy sprzedaży powyższych towarów obowiązują od 

dnia 30.X. 1950 r. ceny ustalone w nowym pieniąd2',u. 
Wobec tego przy nabyciu za banknoty dotychczasowe 
przyjmowane są one według stoslllIlku 100 złotych dotych
czasowych równe l zł,otemu w nowym pieniądzu. · 

§ 10. Przepis § 9 ust. 2 ma odpowiednie zas,tosowa.nie 
do należności za: gaz, elektryczność, wodę, przejazdy tak
sówkami i dorożkami, bilety widowiskowe, honoraria leJ. 
karskie, dentystyczne, położnicze, pielęgniarskie oraz do 
opłat sanatoryjnych, S2lrpitalnych, hotelowych i pensjo
natowych. 

§ 11. Należności za przejazdy w komunikacji miejskiej 
(tramwaje, .a'..ltobusy, trolejbusy itp. środki lokomocji 
miejSkiej), podmiejskiej, kolejowej, wodnej i lotniczej, 
jak również z tytułu opłat bagażowych mogą być opła
cane od dnia W.X. 50 r. godz. 000 do dnia 5.XI. 50 r. godz. 
2400 dotychczasowymi banknotami w stosunku przeliCZe
niowym podanym w § 9 ust. 2 tj. ' WO złotych dotychcza
sowych równe 1 złotemu w nowym pieni1l!dzu. 

§ 12. 1. Listy i przesyłki pocztowe . nadane po dniu 
29.X. 1950 r. mogą być ofrankowywane również dotychcza
sowymi znaczkami pocztowymi, jednakże w tym wypad
ku nllidawca . obowiązany jest nakleić znaczki o wartof.ci 
trzykrotnie wyŻlSZej od <przewIdzianej w taryfie dotych
czarowej. 

2. Inne opłaty pocztowe oraz o;płaty telefoniczne i te
legraficzne mogą być w okresie od dnia 3O.x. 1950 r . do 
dnia 5.XI. 1950 r. uiszczane w dotychczasowym pieniądzu 
w stosunku przeliczeniowym pOOllinym w § 9 ust. 2 tj. 
100 złotych dotYChczasowych równe 1 złotemu w nowym 
pieniądzu. 

3. W związku z tym sprzedaż znaczków pocztowych, 
opiewających na złotedotycllc:zasowe, odbywać się będzie 
po dniu 29.X. 1950 r. po cenie odpowiednio przeliczon~i, 
a mianowicie w stosUnku przeliczeniowym 1()0 złotych 
dotychczasowych równe 1 złotemu w nowym pieniądzu. 

§ 13. l. Hurtownie Centrali Spożywczej i pov.riatowych 
związków gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 
mogą w okresie od dnia 30.X. 1950 r., do dnia 5.XI. 1950 r. 

' udzielić w wypadku koniew;ności gospodarczej kredytu 
'towarowego prywatnym piekarniom w wysokości jedno
Ikrotnego przydziału mąki. Taki sam kredyt może być 
udzielony rze~nikom i masarzom ze" strony zakładów mię
~ych Cantra lnego Zarządu Przemysłu Mięsnego w odnie
sieniu do mięsa i wędlin nie'trwałych. 

2. HurLownie, obsługujące sieć detaliczną, które obo>
wiązane są w okresie od dnia 30.X. 19500 r . do dnia 5.XI. 
1950 r. do,konywać sprzedaży artykułów określonych w § 
S za dotychczasowe banknoty, winny w tymże okresie 
przyjmować zapłatę za te towary w dotychczasowych 
banknotach bez naruszenia jednakże przepisów o obrocie 
be'lgotówkowym. 

§ 14. Kto utrudnia przeprowllidzenie zm'any systemu 
'pieniężnego przez zamykanie sklepu,- ogranic'Zenie .sprze
daży, pobierani,e wyższych cen od ustalonych oaowiązu
jącymi zarządzeniami , bąiź przez inne czyny go-dzące w 
interes społeczny, ściga.ny będzie wedle obowią.zujących 
przepisów z całą surowością ' prawa. 

§ 15. 1. Zaltłady handlowe i usług handlowych, źywie
nia zbiorowego) w sieci uspołecznionej winny być w dniu 
29.X. 1950 r . zlustrowane przez upoważnionych do tego 
inspektorów. To samo odnosi się do prywatnych zakł.a
dów uprawnionych do sprzedaży spirytusu i wyrobóW 
Polskien Monopolu Spirytusowego. ~akłady , o k t-órych 
mowa "'yżej, mogą być otwierane w dniu 30 : : . 1950 r. 
jedynie w tym przypllid'ku, jeżeli zostały one zlustrowane 
w dniu 29.X. 1950 r. 

2. W wyjątkowych przypadkach lustracja zakładu mo·· 
ż-e się odbyć w dniu 30.X. 1950 r. rano przed jego otwar
ciem. 

§ 16. Prezydia wojewódzkich (m. Wa.rszawy i Łodzi). 
miejskich, powiatowych oraz gmilIlnych rad · narodowych 
obowiązane są w okresie od dnia 29.X. 1950 r . . do dnia 
5.xI. 1950 r. r~ć szczegółowy nadzór nad <prawidło
wym i ścisłym wykonywaniem niniej~ej imtrukcji 

§ 17. Instrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem 
29.X. 1950 r. '. . 

'PREZES RAny MINISTRóW ,Józef Cyrankiewic1! 

1454. 
INSTRUKCJA RADY MINISTRóW 

z dnia 31 pa3dziernika 19500 r. 
w sprawie ~miany instrukcji Rady Ministrów z dnia 
28 października 1950 r. w sprawie wypłat rent, emerytur, 
zaopatrzeń i stYllendiów w związku ze zmianą systemu 

pieniężnego . 
W instrukcji Rady Minist rów z dnia 28 paŹdziernika ' 

1950 r. w sprawie wypłat rent, emerytur, zaopatrzeń i sty~ 
pend~ów w związku ze zmianą systemu pieniężnego (Mo
nitor Po1s:ki Nr A-1l6, po..:. 1447) § 6 otrzymuje nas'tępu,
j ące brzmienie: 

,,§ 6. 1. . Ministerstwo SzMł Wyższych i Nauki oraz 
Ministerstwo Zdrowia wypłaci w czasie do dnia 6 listopada 
19500 r. włącznie za pośrednictwem kwestur szkół wyż
szych stypendystom otrzymującym stypendia w ramach 
Państwowego Funduszu Stypendialnego jednorawwy do
datek w jednolitej wysokości zł 70 - bez względU na ro
dzaj i wysokOŚĆ stypendium, otrzymywanego przez sty
pendystę. 

2. Stypendyści szkół średnich ogólnOkształcących i za
wodowych otrzymają jednorazowy doda tek w jednolitej 
wysokości zł 25 - bez względu r:;a wysokość stypendium, 
otrzymywanegQ przez stypendystę. Dodatek ten winien 
być wylplacony do dnia 6 listopada 1950 r. włącznie. 

3. Prawo do dodatku, o którym mowa w ustępach l i 2, 
mają et stypendyści, którym w bieżącym roku szkolnym 
(19500/51) wy!pła.cono stypendium przed dniem 30 paździer
nika 1950 r." 

PREZES RADY MINISTRÓW Józef Cyrankiewicz 

1455. 
UCHWALA PREZYDIUM RZllDU 

z dnia 2 listopada 1950 r. 
w sprawie wypuszczenia w obieg monet (bilonu) wartości 

5 gr. 
Prezydium Rządu w uzUipełnienilu rozdziału I pkt 5 

uchwały Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r . 
w sprawie zmiany systemu pieniężnego (Monitor Polski 
Nr A-1l6, poz. 1446), zleca Ministrowi Finansów wyda
nie zarz1l!dzenia o wypuszczeniu w obieg monet (bilonu) 
opiewajlliCych na 5 groszy, z dniem 3 listopada 1950 r. 

PREZES RADY MINISTRóW Józef Cyrankiewicz 

1456. 
ZARZllDZENIE MINISTRA FINANSóW 

z dnia 2 listopada 19500' r . . 
w sprawie ' wypuszczenia monet metalowych (bilonu) ' w 

wartości 5 groszy . . 
Na podstawie art. 3 ust. l ustawy z dnia 28 paźdz:terni

ka 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego (Dz. U. R. P. 
Nr 50" poz. 459) zarządza się, co następuje: ' 

§ 1. Wypuszcza się w obieg monety metalowe (bilon) 
w wartości 5 (pięć) groszy w nowym pieni1l!dzu. . 

§ 2. Zarządzenie wch~i w ż,ycie z dniem 3 listopada 
1950 r. . 

MINISTER FINANSÓW K. Dąbrowski 

DZIAŁ II 
SPRAWY GOSPODARKI · NARODOWEJ 

1457. 
UCHWALA RADY MINISTRÓW 
z dnia 28 października 19500 r. 

w sprawie cen ~:'l!rytusu konsum:!y.inego, w61ek, E: .. iel'ów 
i innych wyrobów wódczanych. 

Dane za ostatnie trzy kwartały wykazują wzrost spoży
cia spirytusu konsumcyjnego i wódek. Wzrost ten idzie 
w parze z niepokOjącymi objawami rozszerzania się plagi 
nałQgowego alkoholizmu. Szkody. które ponosi z tego 




