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dać co n.e.jmniej nonnom ustalon ym w prze
pisa ch ,do tYt'ząt:y'ch wIcładów własnych i świad
czeń ludności w poszczególnych formach bu
downirŁwa . mieszkaniowego, 

2) wskaza ć jedną z wymienionych w § 5 form, 
w ramach , której zamierza realizować budo
wę lub uzyskanie mieszkania. 

2. VI razie zadeklarowania formy wymienionej w 
§ 5 pkt 1 i 2 zgłaszający obow iązany jest po
nadto podać nazwę i siedzibę zakła du pracy lub 
spółdzielni. Niepodanie tych informacji przy wy
stawienru mieszkan iow~j książeczki oszczędno

ś-ciowe j nie stanowi przeszkody do jej otwarc ia 
i gromadzenia oszczędności. UsŁalen i e to j.ednak 
powinno nastąpić najpóźniej na rok przed za
kończen i ,em oszczędzania. 

3. Jeśli zgłaszający się o wystawienie mieszkanlQ
wej książeczki oszczędnościowej nie jest jeszcze 

: Poz. 4.2~" 425 J , 426 

zorientowany co do formy budownictwa i wiel
kości. mieszkania , do k ti>rego uzyskania zmierza, 
nie jest on zobowiązany do zadeklarowani II ,przy 
otwieraniu książeczki wysokości wkładu i okIesu 
oszczędzania; w takim wypadku wkładca zobo
wiązany jest wskazać wstępnie tylko WysOKośt 
systematycznych wpłat mieslęcżny·cp. Zadekla
rowanie wysokośCi w)dadu i okresu o~zczędza
nla powinno nastąpić najpóźniej na rok przed 
zadysponowaniem wkładem. "; 

3) w § 10 ust . .( dodaje się na kc<>ńcl1 wyrazy ,,7. wyjąt

kiem przypadków przewidzianych w § 3 ust. 2 i 3". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minis ter Finansów: w z. J. Trendo,/,a 
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ZARZĄDZENIB MINISTRA · FINANSóW 

z dnia 19 września 1958 r. .. 
- zmieniające I:arządzenle z dnia 14 lutego 1.951r. w sprawie ustalenia wzoru I OdciJl.ków NBkno1ó\v ora wzoru, nom~al

nej wartości, stopu 1 wagi monet (bilonu). 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 
1950 r. o zmianie systemu pieniężnego (Dz. U. Nr 50, poz. 459) 
zarządza' się, co następuje: 

§ l. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lutego 
1951 r, w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów ór~ \ 

Wartość I C e ch y Ił f 'a f i c z n e 

strona )}rzednia I strona odwrotna 

wzoru, nominalnej wartości , stopu I wagi monet (bilonu) -
(Monitor Polski z 1951 r. Nr A - 14, poz. 196, z 1956 r. Nr 80, 
poz. 963 i z 1958 r. Nr 31. poz. 177) załącznik w części "B. Mo-' 
nety" uzupełnia ' się wykazem określającym wzór, stop I wa
gę monety (bilonu) waności nominalnej 2 zł: 

-

Brzeg WąRa Srednica Stop metalu (otok) w gramach w mm 
-

2 u2łf "ZłOTE" na tle godło Państwa - orzeł 
złote dwóch stulizoUJangch -wokół "Polska Rzecz- karbowany 2,7 27 alupolon snopÓ1lJ zbóż i wiązan- pospolita Ludowa 1958" 

ki jabłek 

§ 2. Monety wartości nomina}nej 2 zł emiSJI 1958 r. ma
ją obieg prawny 00 dnia l pażdziernika 1958 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia'. 

Minister Finansów: T. Die/rich 
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ZAłtZĄDZENIll MINISTRA KOMUNIKAC.JI 

z dnia 20 września 1958 r. 

uchylajilce Ułn:ąaenłe w sprawie ustalenia wzorów mundu rów, odznak stopni służbowych t rozr6Dlenia służb 

w resorcie Ministerstwa Kolei. 

Na podstawie §, 14usL 4 uchwały nr 184 Rady Ministrów 
z dnia 2t k t rua 1954 I. W sprawie umundurowania i odznak 
służbowY'choru dodatku za wysłu.gę lat pracowników re
sorlu komunikacji objętych przepisami dekretu z dnia 21 
kwietnia 1954 T. o niektórych prawach i obowiązkach pra
cowników kolejowyrh (Monitor Polski z 1.954 r. Nr A-39, 
poz. 531, z 1956 r. Nr 4, poz. 30, Nr 63, poz. 747 i z 1958 r. 
Nr 60, poz. 335) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wzory mundurów, odznak służbowych I rozróżnie-

,obowiązanych do noszenia umundurowania w służbie ustala
ne będą zarządzeniami Ministra Komunikacji ogłaszanymi w 
organie urzędowym resortu komunIkacji. 

§ 2. Uchyla się zarządzenie Mini5tra K~l-ei z dnia 16 
sierpnia 1954 t. W sprawie uslaJenia wzorów mundurów, od
znak stopni służbowych i rozróżnienia służb w resorcie Mi
,nisterstwa Kolei '(Monitor Polski Nr A-BO, poz. 935). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w ,życie z dnJem ogłoszenia' . 

nia służb pracowników kolejowych oraz wykaz pracowników Minister Komunikacji: R. Strzelecki 
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