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USTAWA
października

z dnia 28

o znUanie systemu
W celu:
I

.1) oparcia gospodarki narodowej na wysokowartościo-

wym

trwa łym pieniądzu,

2) ok i ełznania i ograniczenia wyzyskiwaczy i elementów

spekulacyjnych,
oszczędności mas
i skutecznej walki o oszczędną i racjo-

3) s tworzenia podstawy dla wzrostu

>

pracujących

nalną gospodarkę narodową,

i ~) ustalenia

właściwego i słusznego stosunku pienią
dza polskiego do walut państw kapitalistycznych,

stanowi si ę, co n astępuje:
Art. 1. 1. Jednostką pieniężną w Państwie Polskim
jest złoty (zł) r ó wny 0,222l68 grama czystego złota.
2. 2Joty dzieli się na 100 groszy (gr) .
3. Ilekroć w niniejszej u stawie mowa o złotych
i groszach, oznacza to złote i grosze w,myśl ust. 1 i 2.
4. Ilekroć w niniejsze j ustawie mowa o "złotych dotychczasowych" oznacza to złote , które stanowiły jednostkę pieniężną w dniu 29 p a żdziernika 1950 r.
Art. 2.
Znakami pieni ężnymi, mającymi obieg
prawny, są wyłącznie banknoty i monety (bil 01'1) emitowane przez Narodowy Bank Polski i opiewające na złote
lub ·grosze z zastrzeżeniem postanowień art. 6.
Art. 3. 1. Wzory i odcinki banknotów, jak również
wzo·r y, nominalną wartość , stop, próbę i wagę monet (bilonu) ustala Minister Finansów.
.
2. Minister Finansów ustala przepisy o przyjmowaniu ~ wymianie uszkodzonych lub zatar:tych oraz zatrzymywaniu fałszywych zna ków pienięż nych .
Art. 4. 1. Zobowiązania pieniężne mogą być spła
cane wyłącznie znakami piemęznymi , opi ewającymi na
złote lub grosze (art. 2), o ile ustawa niniejsza inaczej
nie stanowi (art. 6).
2. Zobowiązania pieniężne mogą być spłacane każ
dym rodzajem znaków pieniężnych, opiewających na
złote lub grosze (art. 2), bez ograniczenia wysokości.
Art. 5. 1. Banknot" N arodowego Banku Polskiego, opiewające' na złote L Jtychczasowe, przestają być
prawnym środkiem płatniczym z upływem dnia 29 paź
dziernika 1950 r . z zastrzeżeniem postanowień art. 6.
2. Narodowy Bank Pol::-ki przeprowadzi wymianę .
banknotów, opiewających na złote dotychczasowe, bez
ograniczenia ilości na znaki pieniężne, emitowane na podstawie art. 2.
3. Wymiana dokonana b ędzie w okresie od 30 paź
dziernik a do 8 listopada 1950 r . włącznie, według stosunku 100 złotych dotychczasowych równe 1 złotemu.

1950 r.

pieniężnego.

Art. 6. W okresie od 30 października do 5 listopada
1950 r. włącznie banknoty Narodowego Banku P olsldego
p ozostają prawnym środkiem płatni cz ym w zakresie
płatności za niektóre towary i usługi, których spis ustali
Rada Ministrów, jednakże z mocy prawa banknoty te
ulegają przelicze niu według stosunku 100 złotych dotychczasowych równe 1 złotemu .
Art. 7. Banknoty, opi ewaj ą ce ną złote dotychczasowe, a nie przedstawione do wymiany w term in ie (art. 5),
unieważni a się.

Art. 8. 1. Wszelkie zobowi ąz ania publiczno- i prywatnoprawne b ez wzg l ę du na tytuł i czas pows tania, opie.wając e mi złote dotychczasowe, przelicza się z dni em
30 p aź dziernika 1950 r. z mocy prawa na " z łote i grosze
(art. 1) według stosunku 100 złotych dotychczasowych
równe 1 złotemu.
2. Wypad a j ą ce z prze liczenia ułamki grosza odrzuca się·
3. Rada Ministrów mOże w drodze roz porządz enia
ustalić dla poszczególnych kategorii zobowi ąz ań stosunek
przeliczenia , opiewający na mni ejszą sumę złotych dotychczasowych za 1 złotego, jednakże nie powyżej sto.','
sunku 100 złoty ch dotychczasowych równe 3 złotym.
4. Minister Spraw i edli w ości okre ś li w drodze r ozporz ądzen i a tryb u jawniania w ksi ęg ach wieczystych
przeliczen.ia wierz y telności hipoteczny ch.
Art. 9. 1. Wszystkie sumy, wyrażone w złotych
dotychczasowych, a w y mi en ione w przepisach prawnych,
obowiązujących w dniu w e jścia w życ i e niniejszej ustawy, ulegają przeliczeniu z mocy prawa według stosunku
100 zlotychdotychczasowych równe 3 złotym.
2. Rada M inistrów może w drodze ro z porządzenia
d okonać zaokr ąglenia sum, wypad a jących z przel iczenia
opartego na ust. 1, do pełnych z łotych albo też sum zło
tych podzielnych przez 5 lub 10.
Art. 10. Kto odmawia przyjęci a zapłaty, dokonywanej w myśl art. 4 lub 6, Podlega karze więzi enia lub
aresztu do lat dwu lub karze' grzywny do 50.000 złotych
albo obu tym karom łącznie.
Art. 11 . . Wykonanie ustawy POl~ucza si ę Prezesowi
Rady Ministrów, Ministrowi Finansów, Ministrowi Sprawiedliwości i wszystkim ministrom.
.
Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 paź
dziernika 1950 r.
Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezf'S Rady Mini"trów: J "Cyrankiewicz
Minister Finansów : K. Dqbrowski
Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski

460
USTAWA
z dnia 28
o zakazie posiadania walut obcych, monet dotyt:h,

paździ ernika

i platyny oraz zaostrzeniu kar za n.iektÓre
dewizowe.

Art. l, Posiadanie walut obcych, monet złotych,
i p laty ny na obszarze P a nstwa bez zezwolenia KomiSJi Dewizowej jest zakazane.
złota

1950 r.

złota

Art. 2.

przest ępstwa

Postanowienia ninie jszej ustawy,

dotycz ąc.

złota i pla tyny, nie stosują się do wyrobów użytkowych.
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