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2AllZĄBZENIE MlNlSTAA -'Fl1'lJAN.st~W '-" 1 • 

z dnia II listopada ·1955 r. 

I 

W sprawie przyjmowania I wymiany uszkodzol1ych lub zatartych znaków I)limi~żnych. 

Na podstawie 11ft. 3 usL 2 ustawy 7. dnia 28 paźdz i"H11 i ka 
i9S0 r. u nnian ie sy s temu pieniężnego (Dz. U. Nr 50, poz. 459) 

.~arządza się , co następu je: 

§ 1: Znaki pieniężne uszkodzone lub zatarte sąp .. zyjme-
wane bez ograniczen ia. i wymieniane bez po,trąceń przez od
,działy Narodowego .Banku Polskiego, o ils odpowiadają, nils~
pują!.\ym y,·arunlcom : 

l) ba!i!,,~{jty - leżeli ?:-achowl1Iły . 

.a.) przy pojedynczej numeracji · - co najmniej trzy cyfry 
num.e ru 'Z ·oznaczen.i'em- serii i jeden podpis, 

. b.~ przy pOtlwójnej n umera cji - obydwa pelne numery z 
o'lnal:zeniemserii przy każdym z- tych numeró~, . . 

2} monety - jeżeli żachowały cechy graficzne lub ozn,tcze-
. nie w1ITt6Śd imłe~j. 

-§ 2 Odd:z ialy ' Narodoweg~ Ba~ku polskiegoni~'PrzyjńłU
Ją i" nie w.ymieniają znaków pienięŻnych : 

1) roeodpow·lIda;łą.c:'Ycn w.a.ruakem \ll5.talonym w ,t . i, 
II których stapieli uszkodz·enia- uniemożliw ill u~t111enie. i1uten-

tyclnOści wartości imiennej i ilości sztuk, _-
3) hanknotów sk tejonych z części pierwotnie do .śi.ebie ni i'n.

leżących. 

§ 3. 1. Znak}. pienię'Ż.ne okreś~one w § 2 n ie mają fnocy _ 
I 

prawnego środka płatniczego . 

2. Cenhala Na'rodowego Banku Polskiego może :wymi.e, 
nia,ć -bank<noty określone w § 2, o ile posiadacz tych banKno
tów uprawdopodobni, że ich uszkodzenie nastąpiło na sku·tek 
puycryn od Rteg·O niezalelnych. 

§ " , Za , w,y:mianę usz.koozonychbaBkootów , (') który ch 
mowa w .. ł .3 ust..2, Naredowy. Baflk ,PelskI maże- -p.o.bje;pać opła- -' -$ 
~ty oraz zwro.t kosztów druk u ·banknotów. Wysokość tych na- ', 
lein06Ci ust8łe Nll{'.()dowy Bon.k :Pol1lki. -

- , 
ł 5. Okr.etilcne w -ł ·2 banknoty, któJie. nie_ zostaną wy mi e- . .;. 

ni.one w trybie § 3 ust 2, będą zatrzymywane przez Nar:xlowy '.,'~ 
Be.nk . Poł'i!ki i 'Zostaną znis.zczone. Tryb niszcze.ni-a ustlllo Na-
rOdowy BaaLPolskL . . . . . 'o'. : ~ 

1'6. ·Traci. moc · zof'ląd'lenie"Mmjstm , -Ftrnm1!ów z dnia 20 o • • ; 

stycZnia 1951' r. w sprawie.przyjmo.wania. i w.ymiany uszkodzo. ..z; 
nych lub.zatllrtych ·znaków . pieniężnych (Monitor ,: 'Polski -.• 
NT A-t ; poz. 1(7). .. 

ł 7, Zarządzenie wcho-dzi- w życie z dniem ogłoszenio. :,~ 

MinistfH Finansów: T. Dietrich 
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ZARZĄDZENIE' MINlST-RA FINAN'SOW 

.'Z tłnj.e· .11 li1itop1ld~ : 1955 r. 

w5pra.wle Jłlłrzymy~.nla fałnywy~h znAków. plenlę:UiYch. 

Na podsta-wre ·ut. 3 u-s.t. 2 ustawy z dnia · J8 ··'paździemika 
1950 -r. o ZffiTa-n ie osystemu ,piemę'Żnegt3 (Dz. U. ,Nr 50; poz. 459) 
liifZlłdziI ·si~ , co md6t~puje: 

_.§ l. 1: V,l razie przedstawienia w k",si~ jednostki go<;po
,.runk.4 t1'Społeozn:ifJIrejznaku pi~niężne:g() tbankRo1u lub mQnety) 
'5f3łsz6wane~o· lub budz.ącego .w4tpliwośd co dD ,autentyczno~ri, 

:oso'biHozlała ją;ca ·z ramł8a.ia jednostk i .gosporlcsTk.i us:poł~cznio· 
n-e j obewiązana je6t taki znale pieniężn:y .zatr.zym:ać i o zatr zy
,maniu ·s·pe •. ządziĆ' protokół w 5 .egzemplarzach . . 

2. Jednostki'! gospodarki uspołecznionej , w rozum ieniu 
urządzen i a, jest jednostka budżetowa, przedsiębioTshvo . lub 
lnsty tucja parlstwowa , organizacj a: spółdzielcza, polit yCZlla, 

,5pełeczn~ lub ,za-wodo wa . 

3 P rotokó ł l?owinien zawierać: 

1) nazwę i siedzihę jednos tki ziltrzymu-}ącejznak. pi<mięźny, 

li czhę porządkową protokołu i datę jego sporządzeniu: 

2) nazw ę i adres jednostki przedstawi·ającej znak pieniężny, 
z Ziu{lilczenicm n ilzwiska, imienIa, a<l res u i chardkl.eru ' 
służbow ego pracownika dZlałają ~ego w imieniu tej jed
nostki, a w razie gdy zatrzymany znak pieniężny prz!.'d
stawiła osoba- fi zyczna we własnym i.mieniu - jej nazwi
sko, imię i adres : 

3) wartość nominalną i datt: emisji zatrzymanego znaku pie
niężneuo, tI ponadto serię i numery, o ile zatrzymllnym 
znakie m pi eni ężn ym jest .banlffie t; 

4) podpis osoby zatrzymującej znak pieniężny oraz . podpis . 

I llUlRer dowudu , os.obifite.\}o lu'b -leyHYJll>łłeji ,gł,.ihiowe1 
08oby; ,!t-tót>a ,zn-x ten ·. pr~ełistlJw.jła. 

Numerację protokołów 
od liazby l. 

§ 2. W razie 11 j-a.wnienia. , .przez jednostkę , gosPl>.taJJk4 · . ~ l 

uspołecznionej .znaku pieni~nego .Sfiłłsx0'w\~.o. lu.bo .b~ l 
ceg.o wątpli~ość co . do'4uteńtvc~ości i w ruie , ,memo~. o ·' 

us talenia, przez kogo znak. został wplacon·y, OSObłhdz.i:ał~ 

z ramienia tej jednos-tkl obow.iąz\Hlil. j~t znak' ~~~%')'~t ,~ .:p . 
ntrzymcmiu s,pDI.zą.d~ić .protokół w "' . eg.z:emplarzadl, Pr'.)tqk~ł 
.powini-en . odpowJadae wa~unkom okreśwnym w ł L 

. r. 
§ 3. 'Zatrzyma:ay znak pieniężny jednostktł zatrzymuj.ąc8 . " 

przesyła niezwłucznie WTaz 'Z '1rzema egxemplarzami "protokołu . 
wła'Ściwej terytorf8'łn"ie · Jednostce 'Milicji Obywatelsk1ej. ; 
C-Zwarty -egzempl~rz '}>rotokolu otrzymuj-e jll.ko pokwi-townni~ .;OJ 

osoba, która przedstawfła Z/Jtrzyman yzna1c .pieniężnCY; 8 pilłty ," . 
'egzemplarz pozostaje w aktach jednostki, która sporządziła 
protokół . W przypadku przewidzianym w § 2 ·trzy eg'len'lplarze 
protokołu w raz z zakwestionow'auym zn<1}Qiemlpieni:flmym lpme
-sy/.a .się Milicji Obywatelskiej, a czwuty egzempl.rz:·pozostaje 
w aktach jednostki, która spolz:ądzila protokół. - , 

§ 4. Jeteli ·'Zachodzi f)6dejrzenie, ie-' 'Zatrzymeny ~ak 
pieniężny 'został sf<lłs~owllny . prz'e;l OSQbfl pr.t!'!dstawidjlłcą 
znak, lub jeieH nas:uw·a , .się prz.ypuiizczeni,e.; ' że osobo ' ta ' 
rozmyślnie ,puszcza w obi.eg sfałszow4n.e ' znaki ' pieniężne, 
.wówczas jednostka, kŁó.ra .::zatrzynu~ł.a - zn.ak -pie.aj-ężny,' obow i ą-
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'lana jest niezwłocznie wezwać organy Milicji . Obywi\teJskiej. 

§ 5. 1. Du wykonywania ekspertyz zatrzymanych zna
ków pi eniężnfyC!: h, sporządzania opisów autemtycżnych i fał

~zywych znaków pienrę.Żllych, wydawania ' opinii oraz opri)co
wywani'<r wszelkich materrałów w powyższych sprawach i do
s1arczania ich , wł-aściwym władzom powołany jest NaroclJwy 
Bank Polski . 

2. Narodowy Bank Polski upr-awn<i·ony jest dQ kasowania 
fałszywych ' zncak.ów pieniężnych. 

§-· 6. 1. , Narodo~y Bank Polski dokonuje ekspertyzy n·a
desłanych mu· przez org.any Milicji Obywatelsk iej znaków pie-

i. ~ię'Żnych ,i \v razie stwierdzenia' fałszerstwa przesyła orz·e l~ ze
~. Komendzie Główn'ej Milicji Obywatelskiej. 

2. Sfałszowane znaki pienięine zatrzymuje Naro:iowy 
~k Polskj w zastrzeżonym depozycie, który ID{i)Że być wy

,- . dany jedynie na pisemne 'żądanie władz sądowych, prokura~ 
:. tQ, skich, .. Komitetu do Spraw Bezpteczeństwa PU'bliczneyo i Mi

licji Gbywatelskiej . 

. . 3: W razi e ' stwierdzenia, że nadesłany znak. pieniężny Jest 
'autentyczny, li: zostakll:ćikw.estionowany z powoduuszk'od 'L.)nia 

., lab. usterek graficznych, Narodowy 'Bank Pols~i postępuj e 
~ ~.' 

'zgodnie z przepisami ' zarządzenia M'illistn' Fin8Bsów z· daia 
1:1' listopada ' l955 r. w- sprawie przy-jmowania· i w-y.mj,any uszko
~ch lub zatar.tych. znaków p.i eni'ę~ny;ch (Monitor Polski 

' Nr 1.16, poz. 1523). 

§O 1. 1. W ~azj.e, stw.ierdzenia' noweft:o typu falsyfik łltu 

• ' zo.ak:Ó)V ' pi'eniężn..)I'ch Narodowy Bank Polski niezwłgczlłie po-
"wiadamia o tym Komendę GlÓvmą - Mibcji. Obywatelsk ip.j, po

. T ,dając charakterystyczne cechy daneg.o typu falsyfikatu. 
, ... ' 2; Narodowy Bank Polski sporządził dokładny opis słow-

1875 Poz. 1521·1 i 15:b 

no-gl'aficzny no wego typu falsyfikatu do użytku bankó·w· Ofa. 

Komendy Głównej Milicji Obywatels'kiej 
3. Narodowy Ban k Polski może nie sporządz.'lć 'JP!SIJ 

słowno-graficznego, j eżeli no wy typ falsyfikatu jest ni ~mdolni .. 
wykonany i łatwy do rozpoznania. 

§ 8. Narodowy Bank ' Polski przech owuje znak i pien iqżn" 
i inne clo'wody rzeczowe przekazane przez sądy, prokur(ltury, 
Mili.lcję Obywatelską i inne władze do czasu otrzymania od
pisu sent~ncji prawomocnego wyroku Po ' 'otrzymaniu odp is u 
sentencjL prawomocnego wyroku Narodowy Ba-nk Polski po
stępuje z.e znakami pieniężnymi i innymi dowo<:i'are.i rze~'zo
wymi zgodnie z sentencj·ą wyroku. Prz'edmioly użytkowe, mil
jące znaczenie naukowe lub poglądowe , mogi:l być Wyk"fZY
stane przez Narodowy Bank Polski i Komendę Główną M.i.
licji Obywatelskiej. Sfałszowane znaki pieniężne i inne dow3dy 
rzecZOwe podlegające zniszczeniu powinny być niszczone ko
misyjnie. 

§ 9. 1. Komisję dokonującą! llliszcztmra sf-a'łszowcmyC!h 
znaków pieniężnych oraz innyeh dowod&w rzeczow ych, (,§ Ił) 
zwołuje Narodowy Bank Polski: 

2. W skład {komisji dokon.ującej zniszczenia wch.ndzą
przedstawiciele Komendy Głównej Milicji Oby watelskiej or<1-& 
Naorodowego 'Banku Polskiego. 

3. Z czynności komisji sporządza się protokół w 2 egzl~in
piar7ach, z kt órych jeden otrzymuje KElrnen'da' GłÓVl'!łtł· :,'fHiC'jl 
Oby~aH!lsJ[jej, d ru-gi pozostaje wctkt.ach Nal'Odm~eg:o - Bitnli.lł 
Polskiego . 

ł lO: Za'fzą-dzeriif!' wchodzi w zycre. z dniem ogłosz~n!:Il . 

Minislel .Fina.nsów: T. Dte-tti ch 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KUL TURY I SZTUKI 

z dnia 22 liś,topad; 1955 r. 

w' spr~wle trybu odbioru robót budowlano-montatowych przez , jednostki podł.egłe MIni-strowi f(;ul,tuł'Y l Sztuki. . 

.•. 
~ 

Na podstawia § 66 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
,'- nrlutego 1'949' r. w sprawie dostaw, robót I usług na rze.cz 

Skarbu Państwa oraz rliektórych kategorii ośób pu'wnyth 
(h.. U.z' l'94!h. Nr lZ,pOl. 1'3' i Nr sa; poz. 448: orcrz z 1952 r . 
Nr' 19j 'po'Z. ll&) 'w' związłcu z § ł'1ł"z8TZ1\dzema Przewodniczące
go, Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
l-l 'styrcznilr. 1952 f. w sprawie 2l8sa:d i trybu. zawieMnia umów 
oi 'WY'kommie robOt' budowlcf.Do-mell'tażowych o.bjętychplanem 
inwestycyjnym (Monitor Polski z' 1952' r . Nr A-5, pez. 53, 

_ .Nr A-2(), poz. 246, Nr A :89; poi. 1383 i z 1:953 r. Nr A-42, 
, paL -5051 orM: z uchwałą nr 383 Rady Ministrów· z dnia 23 maJa 

1:953 r. w spr:awte ujednolicenia trybu zawiada·(ltienłll: Mia!
Iterstwa KontI.o1i Państwowej o terminaeh odbic0.FU obiektew' 

. - bawestycyjnych, (Moniwr Polski Nr: A.55, poz. 692. zariądza. sh:; 
. CD<DlłStępuj81 . 

L Przepisy ogólne. 

§ 1. Odbiór robót budowłimo'.muntażowych jednostek 
' podległych Ministrowi Kultury i Sztuki następuje według za
sad ustalonych w ' rozdzia'łe '6 (~§. 50' - 64) "Tymczasowych wa
runków umownych", stanowiących załącznik nr 1 do zarzą
dzenia Przewodniczącego Paó'stw.{)wej Komisj i- Planowani", Go
spodarczego z dnia 11 stycznia 1-952 r. w sprawie zasad i tr.ybu 
zawierania umów o wykonanie robót budowlano-montażowych 

ob-jęlych planem inwestycyjnym (Monitor Polski. z 1952 r. 
". Nr A-5, póz. 53, Nr A-20,. poz. 246; Nr A.89" poz. 1383 i z 1953 r; 

Ni' A-42; poz. 505). oraz w trybie ustalonym przepisami ninieJ
szego zarządzenia. 

'ł~ 2. Rozróżnili się: 

1) odbiory cz.ęściowe robót (obiektów), 

2) odbiory ostateczne robót (obiektów). 

§ 3. 1. Do odbioru robót nie mogąlJyć P'Owoła!n~ OSObVi 

które z jakiegokolwiek powodu. mpqłyby. być zlłfinteres'Owane 
w przyjęciu robót. 

2. Osoby wyznaczone do odbioru rohót ponosl:ą za ten 
odbiór pełną, odpowiedzialność . 

n. Odbiory częściowe. 

§ 4. 1. W razie gdy zachodzi potrzeb!! stwlerd'lenhr st a
nu rpbet, dC!lkanuje się odbioru częś-ci'ow-egQ; dotyczy to zwła-
szcza przypadków: -, 

ł) zakończenia poszczególnych części olili'ektu (elementów 
scaJ:on ych); 

2) zakończenia robót zanikających lub ulegający ch zak ryc.iul 

3) zmiany wykonawcYI 

4) dłuższej przerwy w robotach. 

2: Za części budowli (elementy scalone) p-odlegaj'ąc8 
odbiorowi częściowemu uważa s.ię: 

1) w zakresie robót budowlanych -:- wykopy, fundamenty, 
mury, ścianki działowe, stropy, szkielet żelbelmvy (staJo
wy, drewniany), tynki wewnętrzne , drzwl I okna, roboty 
malarskie, piece, podłogi, roboty szklarskie, wykończenia 
Z'tłwnętrzne itp., 


