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143 
USTAWA 

z dnia 24 marca 1939 r. 
o zmianie ustawy o wypuszczeniu biletów skarbowych. 

Art. 1. Wart. 1 ustawy z dnia 24 marca zmian wynikających z przepisów. ogłosz,onych 
1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych przed dniem , wydania jednolitego tekstu. 
(Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 4. poz. 37) w brzmie- Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej po-
niu ustawy z dnia 24 lutego 1937 r. (Dz. U. R. P. rucza się Ministrowi Skarbu. . 
~r 15, .poz. 98) kwotę",,450.000.000" zastępuje Art. 4. Ustawa niniejsza wcho,dzi w ży-
Slę kwotą ,,650.000.000 . cie z dniem ogloszenia 

Art. 2. Minister Skarbu ogłosi w Dzien- . 
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity . Prezydent Rzeczypospolitej: l, Mościcki 
tekst ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o w)'lpusz- Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
czeniu biletów skarbowych z uwzględnieniem Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

144 
USTAWA 

z dnia 24 marca 1939 r. 
O rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa, przedsiębiorstwem "Polskie Koleje Państwo':' 
we" i Państwowym Funduszem Drogowym a Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Kra

jowego i Państwowym Bankiem Rolnym. 
Art. 1. Upoważnia się Ministra Skarbu do: 
1) przejęcia zadłużenia Banku Gospodar

stwa Krajowego i Państwowego Banku 
Rolnego w Banku Polskim - powstałe-

go w związku z finansowaniem niektó
rych inwestycyj z funduszów !publicz
nych i czynnościami zleconymi przez 
Rząd w okresie od dnia 1 stycznia 
1931 r. do dni ... wejśda w żYlCie ustawy 
niniejszej do wysokości 327.000.000 zł; 

2) przeprowadzenia wzrachunku pomię
dzy Skarbem Państwa a Banlkiem Go
~o,darstwa Krajowego i . Państwowym 
Bankiem Rolnym oraz do dokonania 
koniecznych odpisów z wierzytelności 
Skal1bu Państwa. 

Art. 2. Upoważnia się Ministra Skarbu 
do wydania: 

1) B aIllk owi Polskiemu 3% zobowiązań 
dłużnych SkaTbu Państwa - na pokry
cie zadłużenia, określonego wart. 1 
pkt 1) oraz do USItalenia planu umorze
nia tych zobowiązań; 

2) Bankowi Gospodarstwa Krajowego 
i Państwowemu Bankowi Rolnemu zo
bowiązań dłużnych Skarbu Państwa -
na pokrycie zadłużenia. ustalonego w 
rozrachunku, określonym wart. 1 pkt 
2) oraz do UiStalenia oprocentowania 
i planu umorzenia tych zobowiąz.ań. 
b~dź do uregulowania tego za,dłużenia 
obligacjami 4% pożyczki konsolidacyj
nei. 

Art. 3. (1) Upoważnia się Ministra Komu
nikacji do W)"Puszczenia w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu: 

1) 3 % obligacyj przedsiębiorstwa "Polskie 
Koleje Państwowe' ,' do wysokości 
100.000.000 zł; 

2) 3% obligacyj Panstwowego Funduszu 
DrogowegO' do w)'lSokoś·(:i 88.000.000 zł. 

(2) Obligacjami tymi pokryte będą krótko
terminowe zobowiązania w Banku Polskim, za
ciągnięte do dnia wejścia w życie ustawy ni
niejszej przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
na finansowanie inwestycyj przedsiębiorsrŁwa 
"Polskie Koleje Państwowe" i PaństwowegO' 
FundUls'zu Drogowego. 

Art. 4. Termin umorzenia obligacyj (art. 
3) wynosić będzie 36 lat; plan umorzenia ustali 
Minister KomunikClJCji w p·orozumieniu z Mini
sb'em Skarbu. 

Art. 5. Obligacje (art. 3) korzystają z PO'-
ręki Skarbu Państwa: . 

Art. 6. Oblligacje (art. 3) wolne są od po
datku od kapitałów i rent oraz od opłat stem
pl'owych. 

Art. 7. Do budżetu Państwa wprowadza
ne będą corocznie sumy, potrzebne na obsługę 
zobowiązań Skarbu Państwa i Państwowego 
Fund1lSzu . Drogowego, określonych wart. 2 
i art. 3 ust. ,(1) pkt 2), a do planu finansowo-go
spodarczego prze·dsięoiorstwa "PoLskie Koleje 
Państwowe" - sumy na obsługę zobowiązań, 
określonych wart. 3 UlSt. (1) pkt 1). 

Art. 8. Sprawozdanie z rozrachuIliku, 
przeprowadzonego na podstawie art. 1 i 3, bę
dzie włączone do ogólnego zamknięcia rachun
ków za właściwy ok'l"es budżetowy i pod1ega 
ogólnym p'l"zepisom o zamknięciu rachunków 
państwowytch oraz ahsolutorium dla Rządu. 

Art. 9. Wykonanie ustawy niniejszej pO'
rucza się Ministr,owi Skarbu i Ministrowi Ko
munikacji we właściwym mu zakresie dzia
łania. 

Art. 10. Ustawa niniejsza wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. M ośdcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
Minister Komunikacji: U/rych 




