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ROlP~RZĄDZENIA: 

374 - Ministra Oświaty z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Mini~trami Admi
nis tracji Publ icznej, Ziem Odzyskanych oraz Kultury i Sztuki w sprawie bezpł atnego 

dostarc:z ania~ druków dla celów bibli otecznych i urzędowej rejest rac ji 1084 
375 -:- Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 września 1947 r. o ochronie ryb i raków 

na wodach otwartych . 1086 

l13-

DEKRET 

z dnia I października 1947 r. 

o planowej gospodarce narodowej. 

Na podstawie ~rt. 4 Ustawy Konstytucyj,nej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie dzia
łania najwyższych organów Rzeczypospolitej Pol
sbej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upoważ
nieniu Rzą,du do wydawan~a dekret6w z mocą ' 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) - Rada 
Ministrów postaJnawia, a Rada Państwa zatwierdza, 
co następuje: 

Art. I. I. Narodowe plany gospodarcze okre
ślaj!ą podstawowe zadania gospodarki narodowej 
w zakresie tworzenia i podziału dochodu narodo
wego oraz sposoby i ' ~rod!ki, jakimi zadania te 
będą osią.gnięte. 

2. N(l,rodowe plany gospodarcze są ustalane 
na okresy wieloletnie i na okresy roczne. , Naro
dowy plan gospodarczy roczny ustala zakres 
i sposób wykonania planu wieloletniego w danym 
okresie rocznym. 

3. Postancwienia narodowego planu go~po
darczego na okres widoletni, dotyczące pierwsze-

go okresu rocznego obowiązywania planu, mogą 
stanowić narodowy plan gospodarczy na ,ten rok. 

Art. 2. I. Rada Ministrów na wniosek 'Pre
zesa Centralnego Urzędu Planowania ustala wy
tyczne w zakresie podstawowych zadań narodo
w~go . pl.anu gospodarczego oraz środków ich 
OSI,ąglllęCla. 

- 2. Wytyczne w zakresie gospodarki związk6w 
samorządu terytorialnego ustalaJIle są za zgodą 
Rady Państwa. 

Art. 3. Projekt narodowego planu gospodar
czego sporządza Centralny Urząd Flanowania 
w oparciu o ustalone wytyczne (art. 2), o przed
łożone projekty plan6w (art. 4 ust. I i 2), o ma
teriały zgromadzone i opra-::owania, dokonane we 
własnym 7.akre9ie, jak również o opinie i postula
ty wojewódzkich Rad Na:rodowyclr oraz m. st. 
Warszawy im. Łodzi. 

Art. 4. I. \V!aściwi m1l11strowie sporządrzają 
projekty planów odcinkowych, kt6re będą obej· .. 
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mowały gospodarkę państwb,wą, jak r6wmez 
w zakresi~, w jakim ma być włącwna do narodo
wcgoplanu _gosp0darlczego - gospooar1ut związ
k6w samorządu t,erytorialnego, spółdzielczą oraz 
prywatną, i skb.'dająje Centralnemu Urz~do'Wi 
Phnow2,nia w termin:te, ustalonym przez R:,'dę 
Ministr6w. ' 

2. Równole.;sle' do pr:oJ'ekt6w plan6w odlcin" 
~owych, o h6rych mowa w ust. I, nadrzę,dn~ 
oI1gana samorządu w z,aikresie całolkształtu gospo
darki związków ~'amorz,a,dowyiCh i n<ł!czelne orga
na sp6;idziekzo~'ci w za:kresie całokształtu gosPO" 
darki spókhielczej składają CentraLnemu Urzędo
wi Planowania zestawienia zbiorcze swoich pro
jekt6w plan6w. 

3· Rada PaIlstwa ustali na wnios,ek Prezesa 
Centralnego Urzędu Phnowania tryh sponąd.za
nia zestawłcń zbiorczych projekt6w plan6w w za" 
kres,ie gos'Pod~:-ki Związków samorządu teryto
rialnego oraz określi otgana samorządowe, upraw
nione do -przecL4:bdania projekt6w, przewidzianych
w ust. 2. 

4. Rozporządzenie Rady Ministr6w, wydane 
na wniosek Prezesa Centralnego Urzędu Plano" 
wania olkcrcśli naczelne organa sp6łdzielcze, upraw
nione do pned!kł<ł!cbn:a proj,~kt6w, przev.:idzia
nych w ust. 2. 

5. Sposób srporządźania. projekt6w plan6w 
ustali Prezes Centralnego Urzędu Planowania 
:v drodze instrukcji. 

Art. 5. Na,r'OC\OVle pll\ny gospodarcze zarów
no wieloletnie, jak i rocznCl, usrą!'ane są w drodze 
ustawy. 

Art. 6. I . 'J7 ramach narodowego planu go" 
ć1podar:zego _ mOlże Rada IVlinistr6.w ustalić wdro
dze uchwały plany szczegółowe, a w szczególności: 
produkcj_i., komumcji, zatrudnienia, obrotu towa-
roV're:go, finansowy. _ 

2 . Przy sporządzaniu phnów szczególowycl1 
maj-ą odpowiednie za,swS'o""anieprz:episy art. 3 i 4. 

ł. Wlaściwi ministrowie ustalają w porozu
m~en;u z Prezesem Centraln,ego Urzędu Planowa
nia plany od,cinkowe, obejmujące plany sZicz.egó· 
ł~w;e. podległy~h im działów gospodarki z uwzgl.ęd
menrcm przepISU art. 4 ust. r. 

, Art. 7. Zad3nia U!Stalone prz'ez narodowy plan 
gospodar,czy dla gospodarki samorządowej i sp6ł 
dzielczej wykonywane są na podstawie ich wh- , 
Sllych plan6w, zgodnych z planami przewidzia
nymi w ~rt. 6. 

Art. 8. r. Organizacja wykonania planów od
cinkowych i ~ nadz6r na:d ich wykonaniem należy 
do właściwy,ch min?strów. Prezes Centralnego 
Urzędu Planowania wsp61dziaJa z właściwymi mi
nistrami w zakresie potrzebnym ao wzajemne; 
kooil"dynacji wykonania planów odcinikowych. 

2. Celem wykonania planuwłaś,ciwi ministro
wie .wydaj,ą zarzą,dzcnl'<l 'podległym im instytu{ljom, 
zakładom i przedsiębiorstwom; kt6re ze swej stro
ny wyd:awać będą zarządzenia w powyższym za
kresie jednOlStkomim podpol"ządlkow.anym . 

J. Otgany wykonawcze s'JJmoirządu teryto
rialnego, j,ak r'ównież inny'ch ~nstytucji prawa pub
licznego, -opa!rtydh na s:m1orządzie, obowiązane są 
do wykonywaJnia zarządzeń wl1:Ściwych ministr6w 
w za.kresie wykonania planu w grainicach swych 
obow:ązk6w ustawowych. , 

4. Rada Minr9tr6w może upoważnić ministra 
do przekazywania uprawnień do vrydawania z'a
rządz,eń, o kt6rych m'Owa w u~t. 3, instytucjom 
prz.ez siebie określonym. 

Art. 9. r. W sprawie zarządzeń, wydawanych 
celem wykonania plan6w oJ,cjnkowych, instytucje, 
z3Jkłady i przedsiębiorstwa, kt6rych zarz·ądzenia 
te doty,czą, m02;ą występować z wnioskami o ich 
zmianę przez instytucje hierarchicznie wyższe, aż 
do wlakiwego ministra włącznie. 

2. Tok i tryb postępowania przy składaniu 
i rozpatrywaniu wniosków ustali rozporządzenie 
Rady Ministr6w, wydane na wnios<:k Pr,ezesa Cen-
tralnego 'Urzędu Planowania. • 

Art. 10. r. Naczc1ne organa sp6łdzielcze usta
la,ć będ'ą dla P'OdrJegłych S10bie sp6Mzielni oraz ich 
związków szcz'e:g6łowe plany celem wykonania 
zadań sp6łdzielczości,przewidzi;mych w planach 
wymiei1.ionych wart. 6. 

2. Odrębne przepisy ustalą uprawnienia na
czelnych organ6w sp6łclzidczych w stosunku do 
podległych im sp6tclzidni i ich związk6w w za
kresie przygotowania i wykonania plan6w szcze
g6IorwY'ch, o kt6rych mow;). w u,t. I. 

Art. I I. Celem d05tosowani,a działalności ,go
spodarczej przedsiębiorstw prywatnych do zadań 
naro:dowe'go planu gospoclarcz,ego, Rada Ministr6w 
ffi.o.źe w drodze rozp~rzadzenia nakładać na człon' 
k6w przymusowy~h ,~rzeszeń przemysłowych, 
tworzonych w g'ranicach upra,wnień ustawowych, 
specjalne cJbo'wiązki stosowania slię do za-rządzeń 
władz lub organ6w zrzeszenia, mających na oelu 
wykonanie narodowego ,planu gospodarczego, j'ak 
r6wnież przyznaw:ać specjalne uprawnienia, zwią· 
zane z wykonaniem phnu. 

Art. u. r.lstniejące w formie Slp6łek praw:), 
handlowe'.:,o prz,edsi:ę:biorstwa Q kapitale miesza
nym z udziałem Pań6twa lub samorządu teryto
rialnego mogą być P'Od względem obowi'ązk6w 
wykopywania narodowego planu gospodarczego 
zaliczone do gospodairki publicznej;aprzedsiębioF
stwa ,- z udziałem sp6łdzielnilub ich związ
ków - do gospodarki sp6łdzielczej. 

2. Rozporządzenie Rady Ministr6w ustal! 
w amnk i uznania przedsiębiorstw wymienionych 
w usi:. I zaposiadaj:ąlCe kapitał o charakterze 'mie-
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szanym i zaliczania ich do odpowiedniego działu 
gospodarki narodowej. 

. Artl 13. I. Prezes Centralneg-o Urzędu Pta
nOiWaJnia.. jest: upraWlITiony do.' 5'prawdzania:: wyko
nania posz,cz'ególnych: p;lm6w odcinkawyc.h,. jak 
również zgodno~,;:;i z ohovriązującymi planami za' 
rządzeń, wyd:wych, ocl'em wyikonania tych plan6w 
i do przerutawlan)a odpowiednich. wniosków' Ra
dzie Ministr6w. 

2. Uprawnienie przew;dz;,ane w ust. I w za
kresie związanym. z oBrornością Pań'stwa - Pre
zes Centralnego ' Vrz"du Pla:now:tnira wyKQllywa 
w porozum:eniu z Mirristrem Obrony ' Narodowej:. 

Art~ , 14. I. Właściwi mLlistrowie, jak rów' 
nież organy wykonawcze. woj,ewódzkich Rad Na
rodowych oraz m. st. Warszawy i m. Łodzi skła
dają za pośrednictwem Prez·esa Centralnego Urzę
.da Phnowania Radzie Min:istrów okresowe spra
wozdania z wykonania planów. 

2. Dla sponąJclzenia ogólnego sprawozdania 
Pr.ezes Centralnego Urzędu Planowania może 0.0-

nadto żądać ocl~ mczelnych organów sp6łdzie1~ 
czy ch złożenia oprawozdania z wykonania planów. 
przez podległe 1m sp6łdz:dnie i ich związki.' 

3. Rada Ministrów prz,edstawia oorocznie, 
Sejmowi sprawozdanie z wykonania narodowego 

. pIa-nu gospoda.rczego w ub.iegłym okresie rocz· 
nym. 

Art. 15. I. Właściwi minflstrowire i Prezes 
Centralnego Urz~du Planowania mogą nakładać 
na osoby fizyczne i osoby prawne zarówno pra
wa' publicznego, jak i prywatnego obowiązek do
starczania wszelkich wiadomości i danych pO· 
trzebnych do spo:ządzania planów gospodarczych 
i dotyczących ich wyk:onani,a. 

2. Ro;zporządżenie Rady Minisuów ustali 
spos6b wykonania obowiązków nałożonych w myśl 
ust . . I z uwzględnieniem przepisów prawnych, 
chroniących tajemnicę u1"Zędową i zawodową. 

Art. 16. Kompetencje Rady Ministrów, prze
widziane wart. 2, art. 6 ust. I, art. I3 i art. 14. 
ust. I, może Rada Min:lStrów przekazać w drodze 
uchwały swemu Komitetowi Ekonomicznemu. 

Art. 17: Dekret niniejszy nie narusza prze
pisów dekretu z dnia 25 czerwca 1946 r. o pań
stwowym plami'e inwestycyjnym (Dz. U. R. P. 
Nr 32, poz. 200) z tym, że przewidziane w tym 
dekrecie og6lne plany inwestycyjne objęte będą 
wieloletnimi narodoy,)'mi planami gospodarczy· 
mi i że szczegółowe, plany inwestycyjne mogą 
b.yć sporządzane na okresy dłuższe, aniżeli j,ede.n 
okres budżetowy. 

Art .. 1.8. \'7yl~onani,e dekretu llllllCJszego po
rucza się Prezesowi. Rady Ministrów L właściwym 
ministrom. 

Art. 19. Dekret nlllICjSzy wchodzi W życiJe 
: z · dniem ogloszeni3. z inocą dbowiązu i;:;q od dnia 

1 stycznia 1947 r . 

Prezydent: Rzeczypospolitej: 

B:oleslaw' Bierut 

Pr.eze, Rady M;nistr6w: 

Józef Cyrankiewicz: 

Minirster Obrony Na.rodow'ej: 

wz. Marian' Spychalski 

w/z Mi'nister Spraw Zagranicznych: 
wz. Stanisław Leszc;zpcki 

Minister Administracji Publicmej: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
wz.. Józef Dubiel 

Minister Bezpiecz,eństwa Publićznego: 
Stanisław Radkiewid 

Minister SkarbU: 
wz. Leon Kurowshl 

. ·Minister Sprawiedliwości: 
Henr»k Świątkowslti 

Minister Oświaty: 
wz . . Herirlik Jabłonski 

Minister Przemysłu i Handlu: 
wz. Eugeniusz S'Llir 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Jan Dąb-Kocioł 

Minist~r Pracy i Opieki Społecznej: 
Kazimierz Rusinek 

Mi.nister Kultury Sztuki: 
Stefan Dlibowshi 

Minister Żeglugi: 
wz. Kazimierz Petrusewicz 

Minister Leśnictwa: 
B oleslaw Podedworns 

~ Minister Komunikacji: 
wz. Wincents Jastrzębski 

Minister Poczt i Telegraf6w: 
Józef PUlek 

Minister Zdrowia: 
wz. Jerzs SZlachełski 

Minister Odbudowy: 
Michał· Kaczorowshi 

Minister Aprowizacji: 
Tf·loazimźerz. Lechowic~ , 


