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ZARZ.\DZ.ENlE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 5 maja 1951 f. 

W sprawie przekazywania niekt6rych d~pozyt6w do Narodowego Banku Polskiego. 

W zwiqzku z art. 1 i 2 ustawy z dnia 28 paidzier
. nika 1950 r. 0 zakazie posiadania walut obcych, monet 
~. zlotych, zlota i platyny oraz zaostrzeniu kar za niektore 
' przest~pstw~dewizowe (Dz. U. R P. Nr 50, poz. 460) 
' zarzqdza si~, co na.st~puje : 

§ 1. 1. HeRroc VI niniejszym zarzqdzeniu jest mo
wa 0 ustawie bez . bliiszego okreslenia, nalezy rozumiec 
ustaw~ z dnia 28 pazdziernika 1950 r. 0 zakazie posia
dania walut obcych, monet zlotych, zlota i platyny oraz 
zaostrzeniu kar za niektore przest~pstwa dewizowe 
(Dz. U. R. P . Nr 50, poz. 460). 

2. Powolane w niniejszym zarzqdzeniu artykuly 
bez bliiszego okreslenia oznaczajq artykuly tejze ustawy. 

§ 2. Wladze, w ktorych przechowaniu znajdujq si~ 
oepozyty, zawierajqce waluty obce, monety zlote, ,zloto 

'i platyn~, ktorych posiadanie zabronione jest z ~ocy 
. art. 1 ustawy, z wyjqtkiem wyrob6w uiytkowych 
(art. 2), mogq je wydac tylko w trybie przewidzianym 
w ninie:szym zarzqdzeniu . ~-

§ 3. 1. Wymienione w § 2 wartosci, stanowiqce 
zawartose depozytu, co do ktorego zapadlo prawomocne 
orzeczenie wladz wydania wlascicielowi, powinny bye 
przekazane przez wladze wykonujqce prawomocne orze
czenie - Narodowemu Bankowi Polskiemu z podaniem' 
tytulu przekazania. 

2. WIadza wykonujqca prawomocne orzeczenie 
(ust. 1) zawiadomi jednoczesnie wlasciciela przekazanych 
Narodowemu Bankowi Polskiemu warto5ci, ii obowi q-
zany on jest w ciqgu 7 dni, liczqc od dnia nast~pnego 

'po dor~czen iu mu zawiadomienia, odprzedac wymienione 
w zawiadomieniu przedmioty temu Bankowi lub oswiad
czyc, ze sklada je do depozytu. 

3. Polecenie przekazania depozytu powinno bye 
dokonane zgodnie z § 6 ust. 1 instrukcji Ministra F i-

, nansow normujqcej tryb post~powania bank6w ora:r 
wladz, urz~dow i instytucji panstwowych z depozytarru 
rzeczowymi, stanowiqcej zalqcznik do zarzqdzenia Mi
nistra Finansow z dnia 6 lipca 1950 r. w sprawie po
st~powania z depozytami rzeczowymi (Monitor Polski 
Nr A-79, poz. 925) . 

4. W przypadku, gdy depozyt, ktory ma bye wy
dany wlascicielowi, znajduje si~ juz w Narodowym 
'Banku Polskim, wladza wykonujqca prawomocne orze
czenie powiadomi 0 tym wlasciciela depozytu i pouczy 
go 0 obowiqzku wynikajqcym z ust. 2 niniejszego pa-
ragrafu. 7 

5. ' Przepisy niniejszego zarzqdzenia nie ograniczajq 
prawa wyst~powania z wnioskiem do Komisji Dewizo
wej 0 zwolnienie depozytu w calosci lub cz~sci. 

§ 4. Jezeli w przypadku przewidzianym w § 3 ni
niejszego zarzqdzenia obok wartosci, ktorych posiadanie 
zabronione jest z, mocy art. 1 ustawy, znajdujq si~ inne 
wartosci, kt6rych posiadanie jest dozwolone, depozyt 
moze bye wydany wlascicielowi tylko w cz~sci, kt6rej 
posiadanie jest dozwolone (art. 2). Cz~se pozos tala po
winna bye przekazana Narodowemu Bankowi Polskiemu 
zgodnie z niniejszym -zarzqdzeniem. 

§ 5. Wladza przekazujqca wartosci Narodowemu 
Bankowi Polski emu w mysl niniejszego zarzqdzeni.a 
powinna przeslae Bankowi szczeg610wq specyfikacjt: 
z podaniem dokladnego adresu oraz nazwiska i imienia 
wlasciciela. 

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem oglo
szenia. 

Minister Finansow: K. Dqbrowski 
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ZARZi\DZENIE MINISTRA SZKOL , WYZSZYCH I NABKI 

z dnia 14 kwietnia1951 r. 

w sprawie przekazania uprawnien Ministra Szk61 Wyzszych i Nauki w zakresie postanawiania 0 prze
znaczeniu lolwIi mieszkalnych na mieszkania sluibowe. 

Na podstawie § 7 rozporzqdzen ia Rady Ministr6w 
z onia 21 czerwca 1950 r. w sprawie mieszkan sluzbo

\ wych i mieszkan pracowniczych (Dz. U. R. P. z 1950 r. 
: Nr 28, poz. 257 i z 1951 r . Nr 2, poz. 7)" zarzqdza si~, 

co nast~puje: 

§ 1. Uprawnienia naczelnej wladzy nadzorczej 
",pracodawcy dotyczqce postanawiania 0 przeznaczeniu 
: lokali mieszkalnych na mieszkania sluibowe w budyn-

kach zarzqdzanychprzez jednostki organizacyjne pod
legle bezposrednio bqdz posredn;o Ministrowi Szkl)l 
Wyzszych i Nauki przekazuje s i~ kierownikom jedno
stek organizacyjnych podleglych Ministrowi Szk61 Wyz
szych i Nauki. 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dn 'em oglo
szenia z mOCq od dnia 1 marca 1951 r. 
Minister Szk61 Wyi;szych i Nauki: w z. H. Golanski 
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ZARZi\DZENIE MINISTRA PRZEl\'IYSLU Cn;ZKIEGO 

z dnia 31 marca 1951 r. 

w sprawie ogloszenia 2 przedsi~biorsfw energetycznych przechodzllcych na wlasnasc Panstwa. 

Na podstaw!e § 30 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Rady 
Ministr6w z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu 

post£:powania przy przejmowaniu przedsi~biorstw na 
wlasnose Panstwa (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 16, poz. 62, 


