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§ 1. Zleca się Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwo sądowe wszystkich podległych Ministrowi
Handlu Wewnętrznego przedsię
biorstw państwowych zarówno już istniejących jak
i tych, które zostaną w przyszłości utworzone, w postępowaniu przed Sądem Najwyższym i przed sąda
mi wojewódzkimi jako pierwszą instancją. W sprawach
należących do właściwości sądów powiatowych zastęp
stwo przez Prokuratorię obowiązuje poczynając od założenia środka odwoławczego.

W poszczególnych sprawach, w których
§ 1 nie ohowiązuje zastępstwo sądowe przez
Prokuratorię,
dyrektor przedsiębiorstwa państwowe
go może powierzyć zastępstwo Prokuratorii, gdy
z uzasadnionych powodów uzna to za celowe lub
wskazane.
§ 3. 1. W sprawach, wymienionych wart. 16
§ 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U.
§

w

2.

myśl

-

paz. 159, 160 liSt

R:

P. Nr 38, poz. 349), w którycn zastępstwo sądow'e
nie było dotychczas przez Prokuratorię wykonywane,
zastępstwo to obowiązuje poczynając od dnia wejścia
w życie niniejszego zarządzenia.
2. W sprawach, w których przed dniem weJSCIa
w życie niniejszego zarządzenia zapadł wyrok sądu
grodzkiego albo sądu pracy, środek odwoławczy mo..
że być wniesiony także po tym dniu przez dyrektora przedsiębiorstwa państwowego we własnym jego zakresie wałania.
§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Handlu
Wewnętrznego z dnia 17 listopada 1949 r. w sprawie
zastępstwa sądowego
przez Prokuratorię Generalną
R. P. przedsiębiorstw państwowych i państwowo
spółdzielczych, podległych
Ministrowi Handlu We-.
wnętrznego (Monitor Polski Nr A-1m, poz. 1186).
§ 5. Zarządzenie ' wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.
Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich
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NACZELNEGO DYREKTORA GŁÓWNEGO
PUBLIKACYJ I WIDOWISK

URZĘDU

KONTROLI PRASY,

z dnia 3 lutego 1951 r.
o

pozba~ieniu

debitu komunikacyjnego.

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie
organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli
P r asy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i zakazuję rozpowszechniania następujących czasopism:
1) "Kurier Zjednoczenia", wydawanego w języku polskim w Cleveland 5, Ohio, Stany Zjednoczone A. P.,
2) "Der Morgen Żurnal" (Jewish Journal and Daily

News) , wydawanego w języku żydowskim w New
Yorku, Stany Zjednoczone A. P.,
3) "Der Tag" (The Day), wydawanego w języku ży..,
dowskim w New Yorku; Stany Zjednoczone A. P ..
4) "Der Argentiner Magazin", wydawanego w języku
żydowskim w Buenos Aires, Argentyna. '
Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu, Kontroli Prasy.
Publikacyj i Widowisk: W. Chabowski
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INSTRUKCJA MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 stycznia 1951 r.
w

sprawie pobierania i zarachowywania opłat skarbowych i opłat pobieranych na podstame
statutów o opłatach administracyjnych.

W związku ze zniesieniem dotychczasowych związków samorządu terytorialnego w myśl art. 32 ustawy
z dnia 20 marca 1950 r, o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130)
oraz wobec wejścia w życie z dhiem 28 listopada
1950 r. dekretu z dnia 26 października 1950r. o zmianie dekretu o opłacie skarbowej (Dz. U. R. P. Nr 49,
poz. 453) wyjaśnia się, co następuje:
§ l. Organa wykonawcze terenowych rad narodowych jako organa jednolitej władzy pal'lstwowej
pobierają za urzędowe czynności,
podania i pisma,
podlegające przepisom dekretu z dnia 3 lutego 1947 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 53,
poz. 419 i z 1950 r. Nr 49, poz. 453) - zamiast opłat
administracyjnych, pobieranych przez organa związków
samorządu
terytorialnego na zasadzie art. 10 pkt 1
dekretu o finansacH komunalnych (statutów, uchwał
itp.) zarówno w poruczonym jak i własnym zakresie
Tłoczono
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działania opłaty skarbowe według obowiązującycłi
w tej mierze przepisów dekretu z dnia 3 lutego 1947 r.
o opłacie skarbowej.
§ 2. Jeżeli czynność urzędowa, podanie lub pismQ
nie podlega przepisom dekretu o opłacie skarbowej.
a podlega opłacie w myśl odnośnego statutu o opła~
tach administracyjnych - pobiera się tę opłatę w wy- '
sokości
przewidzianej za tę czynność, podanie lub
pismo w odnośnym statucie (uchwale itp.).
§ 3. Opłaty administracyjne, o których mowa
w § 2" pobiera się według przepisów obowiązujących ,
przy poborze opłat skarbowych.
§ 4. Wpływy z tytułu opłat skarbowych zarówno
w znaczkaChyk}irl)~~Xfli"ja1CI--~ ' gotó\vce przypaaajcf
na . rzecz ' budżetu centra~~ego."_"_
'"
9'- 5.< ' mśtrukcja: " runiejs7.a wchodzi w życie z dniem
___ 0-

ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Droiniak

z polecenia Prezesa Rady Ministrów.

Biuro Prac Ustawodawc.zych, Warszawa, ul. Krakowskie P ·rzedmieście
Administracja: Warszawa, ul. Bracka 20a.

Drukarnia Ministerstwa

Sprawiedliwości,

Warszawa, Nowowiejska 6.
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