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§ l. W uchwale Rady Ministrów z dnia 5 lipca 195tl r. 
Instrukcja Nr 10 w sprawie zaszeregowania kierowni-
ków wydziałów (oddziałów, referatów) w prezydiacl1 
rad narodowych (Monitor Polski Nr A-B1, poz. 9149 
i Nr A-97 . • 'oz. 1219) wprowadza się .następujące zmia ny: 

po § 8 wstawia się nowy § 8a o brzmieniu następują
cym: 

,, § 8a. Pracownikom prezydiów wojewódzkich rad na
rodowych (prezydium rady narodowej m. Łodzi) , zatrud
nionym w wydziałach (samOdzielnych oddziałach) prze
mysłu materiałów budowlanych na stanowisku kierowni
ka referatu lub wyższym, którzy przeszli do tej pracy z 
przedsiębiorstw państwowych i których dotychczasowe 
uposażenia były wyższe od uposażenia przysługującego 
im w myśl postanowień niniejszej Instrukcji, mo:t.e być 
przyznany, na podstawie uchwały prezydium właściwej 
rady narodowej, zatwierdzonej przez Prezydium Rady 
Ministrów dodatek wyrównawczy w wysokosci, nie prze
kraczającej różnicy wymienionych wyżej uposażeń" . 

§ 2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady 
Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Pla
nowania GospodM'czego i Ministrowi Finansów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Monitorze Polskim. 

PREZES RADY MINISTRÓW Józef CyranJdewicz 

1483. 

ZARZ4DZENIE MINISTRA FINANSóW 

z dnia 30 października 1950 r. 

w sprawie przyjmowania przez Powszechny Zakład Ubez
pieczeń Wzajemnych ubezpieczeń oddawanych do rease

kuracji za granicą. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 28 październilka 
· 1950 r. O zmianie systemu pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr 
50, POZ. 459) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wszelkie umowy o ubezpieczenie, reasekurowane 
za granką, za wierane z datą ważności od dnia 30 paź
dziernika 195tl r. będą przyjmowane przez Powszechny 
Zakład Ubez.pieczeń Wzajemnych i polisowane tylko w 
walutach obcych, zgodnie z Obowiązującymi przepisami. 

§ 2. Ub~.ieczenia s tatków rcasco) i towarów w tran
- sporcie lcargo) zawierane będą według ich wartości na 

rynkach światowych. 
§ 3. 1. Przy ubezpieczaniu towarów od ognia w przy

padkach, wymienionych w § l, wartość ub~ieczenia w 
walucie obcej będzie ustalana przez Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych według cen zbliżonych do po
ziomu cen światowych. 

2. Ministerstwo Handlu Zagranicznego będzie dostar
czać Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Wzajemnych 
bieżąco aktualnych informacji o cenach towarów na ryn
kach światoWYCh. 

3. W przypadkach niemożności ustalenia właściwej war
tości ubezpieczenia w walucie obcej Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpiecza w walucie obcej 1, 3 
wartości towarów w złotych, zgłoswnej przez ubezpiecza
jącego. 

§ 4. W przypadku gdy wartość towarów zgłoswna przez 
ubezpieczającego przekracza wartość ubezpieczenia, usta
loną zgodnie z § 3, w przeliczeniu na złote według obo
wiązujących kursów, nadwyżka wartości ubezpieczona bę
dzie przez Powszechny Zakład Ubezpie~ń Wzajemnych 
dodatkowo w złotych. 

§ 5. Ube'llpieczenia przyjmowalle przez Powszechny Za
kład Ubezpieczeń Wzajemnych w złotych nie będą rease
kurowane za granicą. 

§ 6. Zarządzenie niniejsze W'Chodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą , Obowiązuj ącą od dnia 30 października 
1950 r. 

MINISTER FINANSÓW K. Dąbrowski 

1484. 

ZARZ4DZENIE MINISTRA :a<'INANSÓW 

z dnia '10 października W50 r. 
w sprawie wymiany pieńiędzy na statkach polskiej mary

narki handlowej oraz na statkach szkolnych. 
W wykonaniu postanowień rozdziału VII pkt 1 uchwały 

R.ady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie 
zmiany systemu pieniężnego (Monitor Polski Nr A-U6, 
(>00. 1446) zarZ&<lza się, 00 następuje; 

§ 1. Na st a tkach polskiej marynarki handlowej oraz 
na sta~kach szkolnych, które wyszły w morze przed dniem 
30 paz?z~ernika. 19~0 r . i nie wrócą do polskiego portu 
prz<€d omem 8 lIStopada 1950 r., w dniu tym wszystkie 
dot ych czasowe bilety bankowe Narodowego Banku Pol
~kiego , które znaj dują się na st a t ku, winny być ze1:' ra n e 
l zdeponow;:n~ Vf kasie okr,ętowej oraz winien być sporzą 
dzony kOll1LSYJme przez kIerownictwo statku z udziałem 
dwóch. d~leg.atów załogi dokładny spis tych biletów z wy
szczegolmemem kwot złozonych pr:<lez poszczególnych po
siadaczyoraz kwoty stanowiącej pogotowie kasowe statku. 

§ 2. Niezwłocznie po zawinięciu dQ polskiego pr)r\,u, 
nie później jedn ak niż do dni 3-ch, wspomniane w § 1 
i spisane zg.odnie z posta nowieniami tego paragra fu bilety 
bankowe wmny być wymienione w najbliższym oddziale 
Narodowego Banku PolSkiego według relac.ji ustawowej 
100 złotych dotYChczasowych równe 1 złotemu w nowym 
pieniądzu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w żyde z dniem ogłosilenia 
z mocą obowiązującą od dni H 30 października 1950 r . 

MINISTER FINANSÓW li. Dąbrowski 

1485. 

ZARZ4DZENIE MINISTRA FINANSóW 

z dnia 1 listopada 1950 r. 
w sprawie przeliczenia na nowy pieniądz kar pieniężnych, . 
równowartości nieujętych przedmiotów występku i kosz
tów postępowania karnego, przewidzianych w prawie kar
nym skarbowym, oraz kwot, wypłacanych tytułem nagród 

. za wykrycie przestępstw skarbowych. 

W wykonaniu postanowień rozdzia1u VII pkt 1 uchwały 
Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie 
zmiany systemu pieniężnego (Monitor Polski Nr A-116, 
poz. 1446) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wszystkie grzywny, kary pieniężne, równo
wartość nieujętych przedmiotów występku i koszty postę
powania karnego, wymierzane przez władze finansowe na 
podstawie przepisów prawa karnego skarbowego (Dz. 
U. R. P. z 1947 r. Nr 32, poz. 141>, z 1948 r. Nr 18, poz. 123. 
z 19t49 r. Nr 32, poz. 238 i z 1950 r . Nr 12, poz. 116) orzeka 
się począwszy od dnia 30 października 1950 r . w nowym 
pieniądzu w wysokości wynikającej z przeliczenia złotych 
dotychczasowych na złote nowe w stosunku 100 złotych 
dotychczasówych równa się 3 złotym nowym. 

2: Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się również 
do przeliczenia równoważników zamiany grzywien i kar 
pieniężnych na areszt zastępczy. 

§ 2. Grzywny, kary pieni~żne, równowartość nieuję
tych przedmiotów występku i koszty postępowania kam~
go już wymierzone lecz jeszcze nieuiszczone podlegają 
przeliczeniu według stosunku 100 złotych dotychczasowych 
równe 3 złotym nowym. Przepis § 1 us t . 2 co do przelicze
nia równoważników zamiany na aresz t zastępczy stQsuje 
się odpowiednio . . 

§ 3. Wszelkie nagrody za wykrycie przestępstw skar
howych powinny być płacone w nowym pieniadzu w wy
sokości wynikającej z przeliczenia złotych dotychczaso
wych na złote nowe w stosunku 100 złotych dotychczaso
wych równa się 3 złotym nowym. 

§ 4. zarządzenie wchodzi w życie oz dniem ogłoszenia 
z mocą obowiązującą od dnia 30 października 1950 r . 

MINISTER FINANSÓW K. Dąbrowski 

1486. 

OKÓLNIK MINISTRA FINANSÓW 

. z dnia 20 paŹdziernika 1950 r . 

w sprawie zwolnień od podatku od wynagrOdzeń nagród 
W!płacanych z Funduszu Zakładowego. 

W związku z wejściem w życie: 
1) ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o Funduszu Zakłado

'wym (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 53), 
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 

1950 r. w sprawie wykonania ustawy o Funduszu Zakła
dowym (Dz. U. R. P . Nr 29, poz. 272), 

3) uchwały Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie tymcza ~owe
go ustalenia podziału funduszu współzawodnic"twa pr acy 
na rok 1950 (Monitor Polski Nr A-42, poz. 484), 

4) uchwały Prezydium Rządu z dnia 28 czerwca 1950 r. 
W sprawie zniesienia 2% -wego Funduszu Nagród i Prac 




