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US T A W A 

z dnia 7 marca 1950 r. 

o przekształceniu urzędu Ministra SItarbu w urząd Ministra Finansów. 

Dla spełnienia wielkieh zadań 6-letniego narodowe-
o go phi.nu gospodarczego i dokonania zasadniczej zmiany 
w zakresie finansowania gospodarki narodowej, stwo
rzenia jednolitego budżetu państwowego, opartego na 
zasadach socjalistycznych, wzmożenia kontroli finanso
wej oraz ustalenia jej zakresu i form, rozszerzając i po
głębiając dotychczasowy zakres działania urzędu M'ini
stra Skarbu - stanowi się, co .następuje: 

Art. 1. Urząd Ministra Skarbu przekształca się 
w urząd Ministra .Finansów. 

Art. 2. Do ~akresu działania Ministra Finansów 
należy realizowanie polityki finansowej Rządu na p od

. stawie narodowego planu gospodarczego i kierowanie 
sprawami finansowymi gospodar~tw·a narodowego. 

Art. 3. 1. Rada Ministrów w drodze rozporzą
dzenia: 

1) określi szczegółowo sprawy, należące do zakresu 
działania Ministra Finansów, 

2) rozgraniczy właściwość Ministra Finansów i Pań

stwowej Komisji Planowania Gospodarczego w spra
wach finansowych, 

3) określi uprawnienia Ministra Finansów i organów 
jemu podległych w zakresie rewizji i kontroli fi
nansowej, 
2. Wydanie rozporządzenia, przewidzianego w ust. 1 

pkt 3), wymaga zgody Rady Pańs~wa . 
.... 

Art. 4. nada Ministrów określi w drodze rozpo
rządzen ia org9.nizację i zakres . dziarania terenowych 
organów, podległych Ministrowi .FinanSów. 

Art. 5. 1. Znosi się urząd Głównego Pełnomoc

nika Rządowego do , spraw podatku- gruntowego. Upraw
nienia Głównego Pełnom9cnika Rządowego do spraw 
podatku gruntowego w zakresie nadzoru nad wymiarem 
i poborem podatku gruntowego, określone ustawą 
z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad' wymiarem 
i poborem podatku gruntowego (Dz. U. R. P . z 1949 r. 
Nr 21, poz. 146) oraz uprawnienia w zakresie nadzoru 
nad ustalaniem i poborem rocznych wkładów oszczęd-
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nościowych funduszu B, określone wart. 2 dekretu 
z dnia 14 kwietnia 19"Hl r. o zmianie uśtawy z dnia 
3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem 
podatku gruntow2Go (Dz U. R. P. Nr 21, poz. 143), 
przechodzą na Min istra ~inansów. 

2. Rada Ministrów wyda w drodze rozporządzenia 
przepisy o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku 
gruntowego. 

Art. 6. Pracownicy zatrudnieni dotychczas 
w działach służby, podległych Ministrowi Skarbu oraz 
w działach służby Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego,przekazimych na podstawie art. 3 
.u!)t. 1 pkt 2) do właściwości Ministra Finansów, jak 
również pracownicy, zatrudnieni w urzędach Głównego 
Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego 
oraz wOjewódzkich i, powiatowych pełnomocników rzą
dowych do spraw podatku gruntowego - przechodzą 
do służby w działach, podległych Ministrowi Finansów. 

Art. 7. L Uchyla się ustawę z dnia 2 lipca 19491'. 
() zakresie działania Ministra Skarbu (Dz. U. R. P. Nr 41, 
poz. 298). Do czasu wydania rozporządzenia, przewi
dzianego wart. 3 ust. 1 pkt 1), do zakresu działania 

Min;stra Finansów należą sprawy, określone we wspom
nianej wyżej ustawie z dnia 2 lipca 1949 r. 

2. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia, prze
widzianego w art. 4, traci moc obowiązującą llstnwa 

z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ust roju władk admmistra
cji skarbowej oraz skarbo\vych organów wyk~'na wczych 
(Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 64 wraz z późniejszymi zmia·· 
nami). 

3. Uchyla się art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 
czerwca 1947 r . o nadzorze nad wymiarem i poborem 
podatku gruntowego (Dz. U. 11. ? z 1949 r. Nr 21, 
poz. 146), a z dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
pl'zewidzianego wart. 5 ust. 2, tracą moc obowiązu~ 
jącą przepisy art. l ust. 3 i art. 2-3 tej ustawy. 

Art.S. Wykonanie ustawy . porucza . się Preżesowi 
Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Ko~ 

misji Planowania Gospodarczego i MinistrO'-'-i l"inansów. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: 

H. Millc 

Minister Finansów' K Dqbro ..... /ski 
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lJSTAWA 

z dnia 7 marca 1950 r. 

o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa Energetyki w urząd Ministra GÓrn~ctw<1. 

Art. 1. Urząd Ministra Górnictwa i Energetyki Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem oglosze-
przekształca się w urząd Ministra Górnictwa. nia. 

Art. 2. Sprawy przemysłu energetycznego przeka- Prezydent Rzeczypospolitej. B. Bierut 
zuje się do zakresu działania Ministra Przemysłu Cięż-
kiego. Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Górnictwa: R. Nieszporek 
Art. 3. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 

Rady Ministrów oraz Ministrom Górnictwa i Przemysłu 
Ciężkiego. 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: 
K. Zemajlis 
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USTAWA 

2 dnia 7 marca 1950 r. 

o Urzędzie Rezerw Państwowych. 

Planowa gospodarka narodowa wymaga niezbęd
nych rezerw państwovvych w zakresie artykułów kon
f!umcyjnych i materiRłów. 

W celu zapewnienia rezerw pal'wtwowych i wła
ściwej gospodarki tymi rezerwami stanowi się, co 
następuje: 

Art. 1. Tworzy się Urząd Rezerw Państwowych. 
Art. 2. Do zakresu działania Urzędu Rezerw 

Państwowych należą sprawy pallstwowych rezerw kon
sumcyjnych i materiałowych. 

Ad. 3. Na czeJ-e Urzędu Rezerw Państwowych stoi 
. prezes, którego mianuje i odwołuje Prezes Rady Mi~ 


