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USTAWA 

z dnia 1 lipca 1949 r 

o związkach zawodowych. 

I. PRZEPISY OGÓLNE. 

Art. 1. VI celu: 
ustawowego zabezpieczenia ustanowionych przez wła

dzę ludową w Polsce naj pomyślniejszych warunków 
dla rozwoju związków zawodowych - w imię utrwa
lenia zwyciqstwa i zdobyczy klasy robotniczej, umoc
nienia władzy ludowej i budowy socjalizmu w Polsce, 

oraz celem 
stworzenia naj dogodniejszych warunków dla dalszej 
działalności, rozwijanej przez związki zawodowe w 'dzie
dzinie r~prezentac:i i obrony interesów robotników 
i pracowników umysłowych, troski o systematyczną 

i ciągłą poprawę bytu materialnego i kulturalnego świa

ta pracy, mobilizacji klasy ,robotniczej do wykonania 
planów produkcyjnych, zwiększania wydajności pracy 
i rozwijania współzawodnictwa, stałego podnoszenia na 
wyższy poziom gospodarki narodowej -
1) gwarantuje się robotnikom i pracownikom umysło

wym prawo dobrowoln'ego zrzeszania się w związki 
zawodowe oraz naj czynniejszego udziału w spra
wowaniu władzy ludowej, 

2) znosi się wszelkie pozostałe w spadku po rządach 
kapitalistycznych przepisy, które ograniczały pra
wo robotników i pracowników umysłowych do do
browolnego zrzeszania się w związki zawodowe, 
poddawały działalność związków zawodowych nad
zorowi władz administracyjnych oraz przyczyniały 
się do rozbijania ruchu zawodowego. 
Art. 2. Robotnicy i pracownicy umysłowi, zatrud

nieni w przedsiębiorstwach, urzędach i instytucjach, jak 
również inne osoby, pracujące na podstawie umowy 
o pracę, umowy o naukę zawodu lub nominacji władzy 
publiczne j, ma; ą prawo dobrowolnego zrzeszania się 

w, związkach zawodowych" 

II. ZADANIA, CELE I ZAKRES DZIAŁ.Un'A 

ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH. 

Art. 3. Statut Zrzeszenia Związków Zawodowych 
w Polsce oraz statuty związków zawodowych, wchodzą
cych w skład Zrzeszenia, określają szczegółowo zada
n"ia, cele i zakres działania związków zawodowych. Sta- , 
tut Zrzeszenia Związków Zawodowych uchwala Kon
gres Związków Zawodowych w Polsce. 

III. UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOVJYCH. 

Art. 4. 1. Związki Zawodowe przez swe statu
towo określone instancje kiero'ynicze i organy związ
kowe współpracują z władzari_l i instytucjami w dzie
dzinie administracji publicznej , gospodarki narodowej 
i kontroli w zakresie i trybie, ustalonym przez przepisy 
prawa. 

2. W zakresie realizac:i swych zadań statutowych 
związki zawodowe reprezentują zarówno zrzeszonych, 
jak i nie zrzeszonych we wszystkich sprawach, które do
tyczą ogólnych interesów pracowniczych. 

IV. ORGANIZACJA I WŁADZE ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH. 

Art. 5. 1. Naczelną reprezentacją ruchu zawodowegt) 
w Polsce jest Zrzeszenie Związków Zawodowy~h. 

2. Zrzeszenie " Związków Zawodowych w Polsce 
jest osobą ~ . 

'Ait:-u:- Naj wyższymi organami Zrzeszenia Związ
ków Zawodowych w Polsce są: 

l) Kongres Związków Zawodowych, 
' _ 2) Centralna Rada Związków Zawodowych. 

/ 
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Art. 7. Tryb i sposób wybierania delegatów na 
Kongres, ich liczbę oraz · terminy zwoływania Kongresu 
Związków Zawodowych określa statut Zrzeszenia 
Związków Zawodowych w Polsce. 

Art. 8. Centralna Rada Związków Zawodowych 
odpowiada za swoją działalność tylko przed Kongresem 
Związków Zawodowych. 

Art. 9. Centralna Rada Związków Zawodowych 
prowadzi rejestr związków zawodowych. 

2. Każdy związek zawodowy uzyskuje oso'Q.C!W.QŚć 
prawną z chwilą wpisania do rejestru. 

v. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KONCOWE. 

Art. 10. Uprawnienia Zrzeszenia Pracowniczych 

Art. 11. Uchyla się: 
1) dekret z dnia 8 lutego 1919 1". W przedmiDcie tym

czasowych przeplSOW - o pracowniczych związ~ 

kach zawodowych (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. :J09) ; 
2) art. 7 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta: 

Rzeczypospolitej z dnia 27 październilra 1932 r. 
Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. Nr 94, 
poz. 80B), a wart. 9 pkt c) tegoż rozporządzenia 

skreśla się wyrazy: "z wyjątkiem postanowień, za~ 
wartych wart. 11 ust. 2, art. 15, 17 i 59". 

Art. 12. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Prezesowi Rady. Ministrów i Ministrowi Prący i Opieki 
Społecznej. 

Art. 13. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem; 
ogłoszenia. 

Związków Zawodowych w Polsce i Komisji Centralnej . Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Związków Zawodowych, wynikające z obowiązują-
cych przepisów prawa, przechodzą odpowiednio. na Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Zrzeszenie Związków Zawodowych w Polsce i Central..,· 
ną Radę Związków Zawodowych.- Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 

294 

USTAWA 

z dnia 1 lipca 1949 r. 

o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym. 

Art. 1. 1. Obowiązkowi u czestniczenia w obrocie 
bezgotówko"l;vym podlegają: 

1) a) przedsiębiorstwa państwowe, pod zarządem 

państwowym, państwowo-spółdzielcze, przedsiębiorstwa 

samorządowe oraz pod zarządem związków samorządu 

terytorialnego lub międzykomunalnych, spółdzielnie, 

centrale spiJldzielni oraz centrale spółdzielczo-państwo
we, spółki prawa handlowego z udziałem . Państwa, 
związków samorządu terytorialnego, osób prawa pu
blicznego, spółdzielni, central spółdzielni i central spół
dzielczo-państwowych, przedsiębiorstwa będące włas
nością lub pod zarządem instytucyj, osób prawnych, 
związków, stowarzyszeń i zrzeszeń, wymienionydl 
W punkcie niniejszym pod lit. c); 

b) władze i urzędy administracji państwowej i sa
morządowej, instytucje oraz zakłady państwowe i samo
rządowe, których gospodarka finansowa jest w <lałości 

objęta budżetem państwowym lub samorządowym; 

c) instytucje prawno-publiczne, banki, spółdzielnie 
kredytowe, instytucje ubezpieczeniowe, samodzielne 
fundusze jak również inne osoby prawne z wyłącze

n iem spółek prawa handlowego oraz związki, stowarzy
szenia i zrzeszenia, nie posiadaj qce osobowości prawnej ; 

2) przedsiębiorstwa, zakłady i osoby, wykonujące 
zaj ęóa zawodowe, poza wymien ionymi w pkt 1, j 2żeli 
są obowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych bądź 
ksiąg uproszczonych, przewidzianych w dekrede z dnia 
16 maja 1946 r· o postępowaniu p ochtkowym (Dz. U. R. 
P. z 1945 r . Nr 27, p oz. 1'74 oraz z 19 :::3 l'. Nr 12, poz. 94 
i Nr 52, poz. 413). 

2. Udział w obrocie bezgotówkowym władz, urzę'" 
dów, instytucyj i zakładów, wymienion.ych w ust. 1 
pkt 1 lit. b), określają wlaściwe dla nich przepisy ra ... 
chunkowo·-kasowe. 

3. Obowi.ązani do u czestniczenia w obrocie bezgo ... 
t ówkowym w myśl ust. 1 i 2 są uczestnikami obrotu 
bezgotówkowego w r ozumieniu niniejszej ustawy. 

Art. 2. 1. Uczestnicy obrotu bezgotówkowego, 
wymienieni wart· 1 ust. 1 pkt 1, są obowiązani: 

1) do posiadania rachunku oraz ześrodkowania: 
wszystkich obrotów w jednym z banków lub w jednej 
ze spółdzielni kredytowych, które określi Minister 
Skarbu w drodze zarządzenia, ogłoszonego w M{)nitorze 
Polskim;" 

2) do regulowania rozrachunków pieniężnycn 
w drodze przelewów bankowych lub czekami rozra~ 

chunkowymi; 

3) do lokowania w banku, bądź spółdzielni kredy~ 
towej, w której posiadają r achunek (art . 2 ust. 1 pkt 1 
lub art. 5), zasobów gotówkowych, przewyższających 

górną granicę pogotowia k asowego. 

2. P rzepisy u st. 1 pkt 1 i 3 nie dotyczą banków 
i spółdzielni kredytovvych. Obowiązki ich w zakresie 
zeJl'oc1kowania .obrotów pieniężnych oraz lokowania za 
SO;)ÓW gGt6wkovvych okre~li Minister Skarbu w drodze 
zarz~dze~(;j a. 

3. lVEnister Sk"rbu określi w drodze rozporządzenia, 
wydanego Vi. p orozurn.ien iu z Przewodniczącym Pali.., 


