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Referendarz pobierający upOSażenie 
VIII grupy, skarbnik (kasjer), kierownik 
magazynu, podreferendarz samodzielnie 
referujący stawka c 

b) w miastach liczących ponad 
100.000 mieszkańców 

Referendarz pobierający uposażenie VII 
~ VI grupy, samodzielny księgowy 

" 
b 

Referendarz pobierający uposażenie 
VIII grupy, skarbnik (kasjer), kierownik 
magazynu, podreferendarz samodzielnie 
referujący stawka c 

e) w miastach liczących poniżej 
100.000 mieszkańców 

Referendarz, samodzielny księgowy, 

podreferendarz samodzielnie referujący 
" 

c 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 20 stycznia 1951 r. 

w sprawie przechowywania dokumentów oraz ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwach panstwowych, centra
lach spółdzieJczo-państwowych i spółdzielniach. 

Na podstawie § l USJt. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia l kwtie1Jlla 1950 r. w :'\Prawie zakresu 
działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania 
PaI'lstwowej Komisja Planowania Gospodarczego (Dz. U. 
R. P. Nr 22, poz. 188) zarządza się, co następuje: 

§ l. Ustalone w niniejszym zarządzeniu zasady prze
chowywania rachunkowych ksiąg i dokumentów obo
wiązują przedsiębiorstwa państwowe, centrale spółdziel
czo-państwowe i spółdzielnie. 

§ 2. Po upływie każdego miesiąca obrachunkowego 
wszelkie dokumenty, które stanowiły podstawę księgo
wania, ja k dokumenty kasowe, noty memoriałowe, fak
tury itp., powinny być ułożone według bieżących nume
rów i oprawtione w teczki z kartonu lub tektury. 

Dokumenty kasQwe oprawiać należy oddzielnie od 
dokumentów memoriałowyC1'1 łącząc je z odpowiednimi 
raportami kasowymi. 

Jeżeli księgowość prowadwna jest na luźnych kar
tach , naleiy karty dziennikowe i kontowe po upływie ro
ku obrachunkowego trwale, oprawiać w teczki z kartonu 
lub tektury. Podobnde należy postąpić ze wszystkimi spra
wozdaniami okrespwymi. 

Na okładkach teczek naleiy zamieszczal!: 
1) nazwę przedsiębiorstwa lub jego oddz:iału, 
2) nazwę i bieżący numer teczki licząc od początku roku, 
3) bieżący okres - rok i miesiąc, 
4) pier~y i ostatni numer oprawtionych dokumentów, 
5) i lość stron lub kart w teczce. 

§ 3. Oprawione teczki należy wpisać do specjalnej 
księgi archiw<,lnej według następującego układu: 

Oata pllyjęcla 

13 Olmtiowanie 
Ramer 
leczki 

Zawartość 

teczki 
Rok, 

Rliesiąc 

Numery 
ud-do 

lIełt 

.Irln 'Iagl 

§ 4. Te<2ki wymienione w § 1 oraz księgi rachunko
we oprawne powinny być przechowywane w specjal
nych pomieszczeniach lub szafach, pod odpowiedzi al
nnścią głównego (starszego) księgowego lub osoby przez 
niego wyzna~ej. 

§5. Wydanie poszczególnych dokumootów, całych 
teczek albo ksiąg może nastąpić jedynJie za pisemnym 
zezwoleniem głównego (starsrzego) księgowego. 

Wydanie dokumentów, teczek lub ksiąg na zewhątrz 
prZledsiębiorstwa wym.aga ponadto p!isemnego wniosku 
władzy lub instytucji, na rzecz której ma nastąpić wy
danie. 

Wydanie dokumentów lub teczek powInno być odno
towane w księdze archiwalnej w rubryce "Uwagi". 

§ 6. W przypadkach zniszczenia albo zaginięcia do
kumentów, teczek lub ksiąg kierownik przedsiębiorstwa 
powi!l1ien natychmiast sporządzić odpowdednJi. protokół 

i zawiadomić władze powołane do ścigal1lia przestępstw. 

§ 7. Dokumenty, teczki i księgi przechowuje się przez 
lat sześć, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

Skrócenie okresu sześcioletniego, przewidzianego ~ 
ust. 1, wymaga każdorazowej zgody właściwego ministra 
w porozumienliu z Przewodnńczącym Państwowej · Komisji 
Planowania Gospodarczego i Ministrem Finansów. 

§ 8. Przepisy niniejszego zarządzenia nie dotyczą za
gadnienia ochrony tajemnicy paiistwowej i służbowej, 

normowanego przepisami szczególnymi. 

§ 9. Zarządzeme wchodzli. W życie z dniem ogłosze-
ni.a. 

Minister Finansów: w z. E. Droi.niak 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 14 lutego 1951 r. 

w ~ll'rawie ustalenia wzoru i odcinków bimknotów oraz wzoru, nominalnej wartości, stopu i wagi mOnet (bilonu)'. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 paździer
nika 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego (Dz. U. R. P. 
Nr 50, poZ. 459) zarządza się, co następuje: 

~ 1. 1. Ustala SJię banknoty w odcinkach po 2, 5, 10, 
20, 50, 100 i 500 zł. 

2. Ustala sję monety (bilon) w wartości nominalnej 
po l , 2, 5, 10, 20 i 50 gr oraz 1 zł. 

§ 2. Wwry banknotów oraz wz.ory, stop i waga monet 
(bilonu) określone są z załącznik, ' do zarządzenia . 

§ 3. 1. Banknoty z datą emisji 1 lipca 1!ł48 r . oraz 
monety l, 2, 10, 20 i 50 gr oraz 1 zł emisji 1949 r. mają 
obie~ prawny od dnia 30 paźdz:iernika 1950 r. 

2. Monety wartości nominalnej 5 gr emisji 1949 r. 
mają obieg prawny od dnia 3 listopada 1950 r. 

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

Minister Finansów: w z. E. Droiniak 



A. Banknoty 

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 14 lutego 1951 r. (poz. 196) 

'<ol 

"" B rodzai, ,p a z:a: ::dny Kolorybli:~~dnlcze :: 8 u D, e :tr. Kolor NI ~r1a m e r Num:r c jl a Rozmieszczenie 
_, kolor przedniej adlrotlej _________ _ ~ 

Wymiary 
w cm 
(około) 

I 

2 
złote 

5 
Złotych 

12.0 X 5.8 I gładzony, I kółka ł łuki na 
kremowy całej powierzch

ni biletu 

14.2 X 6.7 I gładzo n y, I profil głowy chło~ 
kremowy pki 

oliwkowoszary 
i brunatny 

ciemnoczerwony 
i brunatny 

ornamenty 
giloszowe 

i stylizowa
ne liście 

ornamenty 
giloszowe 

i stylizowa
ne · liścłe 

projekt 
nowego 
gmachu 

NBP 
w 

Warsza
wie 

traktor 
z pługiem 
w czasie 

orki 

czerwoq 

czerwoDłl 

jedna duła 
litera alfa· 
batu 

jedna duża 
litera alfa
betu 

sledmiocyfroWII 

siedmiocyfrowy 

wewnątrz ryaunkU 

wewnątrz rysunku 

_I I--I----------------i'-----------------i--------I 
10 

złotych 
14.8 X 7.0 I gładzony, 

kremowy 
profil dziewczy
ny w chusteczce 
na głowie 

ciemnobrązowy 

i zielonkawobrn
natny 

ornamenty 
giloszowe 

i stylizowa
ne- kłosy, 
głowa 

rolnika 

ładowa

nlena 
wóz sno

pów 
zboia 

czerwoq jedna duża 
litera alfa
betu 

sledmloClIuoWII wewnątrz ryaunku ł w Kór
nej części marginesu 

-I 1--1 I-'--------!-------------------------I 
20 

złotych 
16.0 X 7.6 I gładz on y , I ptofi) głowy starca 
wymiar ry- kremowy 
sunku kon-
turu bile-
tów serii 
dwulitero-
mych jest 
okolo 2 mm 
krótszy nit 
w seriach 
jednolitero-
wych 

ciemnoniebieski 
i zielono-różowo
fioletowy. Bilety 
oznaczone serią 

dwuliterową są 

drukowane farba
mi w kolorze sza
rozielonym i in
tensywnie różo

wofioietowym 

ornamenty gmach 1 czerwony 
giloszowe Suklen-

i stylizowa- nic tv 
ne liście, Krakowie 

głowa kobie-
ty w chWltce 

jedna duża 
litera alfa
betu albo 
dwie duże 
litery alfa
betu 

siedmiocyfrowy. W serii 
dwuliterowej . cDfry nu
meru są wyraźnie wię
ksze..Numeracja zajmu
je tu szerokość około 35 
mm, gdy w serii jedno
literowej numeracja ma 
rozmiary około 24 mm 

wewnątrz rysunku 1 w gór
nej części marginesu 

I 

( 
~ 

~ 
~ 
Z .... . 
> 
.!. 

"" 

... 
~ 

~ , ... 
I ~ 



~ .... ' 

~ I 
.... 1 

N ' 
t. 

("I I 

co l 
.... 1 

~ ,...., 

< 
Z 
:Q 

CIl 

il 
c I 
~I 

:::l W I P • P ł e r Rylunek N u m e r a c _.r.ł-.-_a ________ _ 

~ (~~:~ "'Uj, I &Dak wodny Kolorl1hU:~:dnicze Itr. I. Itr. . Kolor I Seria -, Rumer I ROllmleslczenie 
? hlar przedniej "'lOluj 

.:-----... "r -;" i " _ 

50 
zlolych 

16.4 X 7.81 gładzony, I profil głowy ko
wymiar ry- kremowy biecej 
sunku kon-
turu serii 
A Jest o 2 
mm azer-
azy nit ID 

pozostałych 

lerlach 

ciemnozielony 
i jasno - zielono -
fioletowy. Bilety 
oznaczone serią 

A są drukowane 
farbami jaśniej

Izyml niż lerle 
pOlIostałe 

ornamenty I fragment 
giloszowe portu 

i stylizowa-
ne liście, 

głowa rybaka 

czerwony jedna duża 
litera alfa
betu 

serii A siodmiocyfrowy. 
serii innych niż A sze
ściocyfrowll 

w biletach serii A cyfry 
numeru wewnątrz rysunku 
mają taki sam wykrój i wiel
kość jak cyfry numeru na 
marginesie; w biletach serii 
innych niż A cyfry numeru 
wewnątrz rysunku mają In
ny wykrój ł wielkość nit 
cyfry na marginesie 

1--1 l--I-----I-____ : ___ ! __ I ______ : ___ , ______ I ______ _ 

100 
zlolych 

17.2 X 8.21 glldzuny, 
rJJsunek na- kremuwy 
druku kon-
turu serii 
jednolitero-
wej jest o 
2 mm wię-
kszy niż w 
serii dwu-
literowej 

profil 'głowy ko
biecej. W bile
tach serii jedno
literowej znak 
wodny jest bar
dziej kontrastowy 

czerwonowiśnio

wy i sza'roróżo

wy. W biletach 
serii jednolitero
wej forby są bilI
dziej kontrasto
we niż w biletach 
serii dwulitero
wej 

ornament!) 
giloszowe 

I stylizowa
ne liście, 
głowa 

robotnika 

fragment 
fabryki 

przemy
słu me

talowego 

w biletach serii jedno
literowej czerwonp zod
cieniem krwi na margi
nesie a brullatnoczer
won)) wCl,unątrz flisun
ku; w biletach serii dwu
literowej czeuvonoama
rantowy 118 margined~e 

a brudnożółty wew
nątrz rysunku 

jedna duża 
litera alfa
betu albo 
dwie duże 
litery alfa
betu 

:serli jednoliterocLJc ; sze-: 
ściocyfrowy, serii dwu
literowej siedmiocyfro
wy 

--11--1---------- --_:--- --------1----1------

500 
zlolych 

17.8 X 8.5 e/adzonYII popiersie dzlew
kre ilowy czyny w wieńcu 

z kwiatów i kło

sów na głowie 

ciemnobrązowy 

i szarobrunatny 
ornamenty 
giloszowe 

i stylizowa
ne liście, 
popiersie 
górnika 
w kasku 

trzech 
górników 

przy 
pracy 

brązowopomaraflczowy 

wewnątrz rysunku oraz 
jasnoczerwollll na mar
ginesie 

jedna duża 
litera alfa
betu 

sześciocyfrowlJ 

w biletach serU jednolite
rowej sześć cyfr numeru 
na marginesie ma inDlI WU
krój niż cyfry numeru we
wnątrz biletu; UJ biletach 
serII dwuliterowej siedem 
cyfr numeru na marginesie 
posiada taki sam wykrój 
I . wielkość jak cyfry nume
ru wewnątrz rysunku 

wewnątrz lysunku sześć 

cyfr małych, na marginesie 
sześć cyfr dutych; cyfry nu
meru na marginesie mają 

inny wykrój nit cyfry nu
meru wewnątrz rysunku 



, 
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B. M o n e t y 

Wartość 

1 
grosz 

2 
gr~e 

5 
groszy 

10 
groszy 

20 
grosz,. 

50 
groszy 

1 
złoty 

Cech,. graficzne 
Brzeg l Waga w l 

strona przednia strona odwrotna (otok) gramach 

1" "GROSZ", z lewego . godło Państwa - orzeł -
karbowany I " boku wiązanka liści . wokół - "Rzeczpospoli- 0,5 

laurowych ta Polska 1949" 

2" "GROSZE", z lewego godło Państwa - orzeł - / 

" boku wiązanka liści wokół - "Rzeczpospoli- karbowany O,S 
laurowych ta Polska 1949" 

,,5" "GROSZY", z lewego godło Państwa - orzeł -
boku wiązanka liści wokół - "Rzeczpospoli- gładki 3 
laurowych ta Polska 1949" 

,,10" "GROSZY", u spodu 
godło Państwa - orzeł -
wokół - "Rzeczpospoli- gładki 2 

wiązanka liści laurowych ta Polska 1949" 

,,20" "GROSZY", u spodu 
godło Państwa - orzeł -
wokół - " Rzeczpospoli- gładki 3 

wiązanka liści laurowych ta Polska 1949" 

,,50" "GROSZY", u spodu · 
godło Państwa - orzeł -
wokół - "Rzeczpospoli- l'carbowany li 

wiązanka liści laurowych ta Polska 1949" 

I" "ZŁ", wokół wieniec 
godło Państwa - orzeł -

" wokół - "Rzeczpospoli-
z liści laurowych, przy ita rbowany T ta Polska 1949", przy 
brzegu linia półpereł brzegu linia półpereł I 

197 
ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘ~KIEGO 

z dnia 25 stycznia 1951 r. 

Poz . . 196, 197 i 198 

Srednica 
w mi1i- Stop 

metrach metalu 

14,7 aluminium 

16 aluminium 

20 brąz 

17,6 nikiel 

20 nikiel 

23 nikiel 

25 nikiel 

w sprawie ogłoszenia przedsiębiorstwa przechodzącego na własność Państwa. 

Na . podstawie § 30 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 f. W sprawie trybu 
postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na 
własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62, z · 1948 r. 
Nr 25, poz. 170 i z 1949 r. Nr 29, poz. 212) zarządzam 
ogłoszenie przeJsCla przedsiębiorstwa "Kraftwerk 
G. In. b. H. Labehn" w Łebieniu (wytwarzanie i sprze
daż energii elektrycznej) na własność Państwa na pod
stawie art. 2 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przeję
ciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospo
darki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17). 

Wymienione przedsiębiorstwo przechodzi na wła
sność Państwa w całości wraz z nieruchomym i ru
chomym majątkiem oraz wszystkimi prawami. 

• Niedokładności w określeniu nazwy lub przed
miotu przedsiębiorstwa nie mają znaczenia prawne
go, jeśli z całości ogłoszenia wynika, o jakie przed
sięb iorstwo chodzi. 

Spółdzielnie, związki spółdzielni mogą zgłaszać do 
Głównej Komisji do Spraw Upaństwowienia Przed
siębiorstw w Warszawie swoje prawa do ogłoszonego 

przedsiębiorstwa, a właściciele mogą ponadto zgłosić 

zarzuty, że przedsiębiorstwo nie przechodzi na własnoś~ 
Państwa. 

W imieniu instytucji, które w związku z wojną 

rozpoczętą w dniu 1 września 1939 r. zostały rozwią
zane lub utraciły faktyczną możność działania, mogą 

zgłaszać ich prawa wojewódzkie ra dy narodowe, 
a w imieniu spółdzielni - Centralny Związek Spół

dzielczy. 
Prawa lub zarzuty winny być zgłaszane do Głów

nej Komisji do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw 
w Warszawie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia 
i poparte odpowiednimi dowodami. 

Uprawnienia przysługujące na podstawie wymie
nionego rozporządzenia Rady Min ist rów z dnia 30 
stycznia 1947 r. właścicielowi przedsiębiorstwa prq
sługują również w razie jego nieobecności krewnym 
w linii prostej (zstępnym i wstępnym, również dzie
ciom nieślubnym) , r odzeilstwu, dzieciom rodzeństwa, 

małżonkowi tudzież osobom. sprawującym zarząd przed
siębiorstwa nieobecnego właściciela. 

Minister Przemysłu Ciężkiego : ~ z. R. Fidelski 

198 
.zARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 20 grudnia 1950 r. 
w sprawie przekazania ekspozytur biur handlu detalicznego Centrali Tekstylnej wojewódzkim biurom Miej

skiego Handlu Detalicznego oraz przejęcia sieci detalicznej Cent rali Tekstylnej przez przedsiębiorstwa 
Miejskiego Handlu Detalicznego. 

" Na podstawie § .. 2 rozporządzenia Rady Ministrów Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. R. P. Nr 10, 
z dnia 19 lutego 1949 f. W sprawie zakresu działania poz. 62) zarządza się, co następuje: 


