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DZIAŁ L 

Zakres budżetu. 

Art. l. Upoważnia się Rząd do czynienia wydatków 
do kwoty 848.015.596.000 zł zgodnie z załączonym budże
tem na rok 1950, a mianowicie: 

a) wydatków bieżących admini-
stracji do kwoty 462 .615.416.000 zł 

b) wydatków na spłatę długów 
państwowych, kupno nieru
chomości oraz udziały finan-
sowe do kwoty 10.752.714.000 zł 

c) dotacji na sfinansowanie in-
westycji do kwoty 374.647.466.000 zł. 

Art. 2. Upoważnia się Ministra Skarbu do zmniej
szenia wydatków, wymienionych wart. 1 lit. a) co naj

. mniej o kwotę 18.000.000.000 zł w drodze realizacji plano
wego systemu oszczędzania. 

Art. 3. Na pokrycie wydatków, wymienionych 
wart. 1 służyć będą dochody w kwocie 848.025.715.000 zł, 
a mianowicie: 

a) dochody podatkowe z gospo
darki uspołecznionej w kwo
cie 

b) dochody pod::: tkowe z gospo
darki nieuspołecznionej w 
kwocie 

c) wpłaty z rachunków wyrów
nawczych sum obrotowych w 
kwocie 

d) dochody bieżące administracji 
w kwocie 

e) dochody majątkowe w k wocie 

309.400.000.000 zł 

144300.000.000 zł 

302 .936.645.000 zł 

44.497.002.000 zł 

1.604.200.000. zł 

f) nadwyżki zakładów ubezpie
czeń oraz Społecznego Fun
duszu Oszczędnościowego w 
kwocie 45.287.863.000 zł. 

Ad. 4. Upoważnia się Ministra Skarbu do powięk
szenia dochodów części 32 - Fundusz Gospodarki Miesz
kaniowej dział 23 § 42 oraz wydatków tej części dział 
23b rozdz. 4 § 42 o kwotę pozostałości wpływów tego 
Funduszu na dzień 31 grudnia 1949 r. 

Art. 5. Upoważnia się Ministra Skarbu do wysta
wienia skryptów dłużnych Skarbu Państwa do kwoty 
45.287.868.000 zł za przejęte do budżetu nadwyżki: 

a) zakładów ubezpieczeń społecz-
nych w kwocie 12.187.868.000 zł 

b) zakładów ubezpieczeń rzeczo-
wych i osobowych w kwocie 6.000.000.000 zł 

c) Społecznego Funduszu 
Oszczędnościowego w kwocie 27.100.000.000 zł, 

Art. 6. Upoważnia się Rząd do czynienia wydat
ków na inwestycie na podstawie planu sfinansowania 
inwestycji, zatwierdzonego przez Radę Ministrów. 

Art. 7. 1. Upoważnia się Rząd do zatrudnienia 
326.151 funkcjon:3.riuszów administracji państwowej, 

zgodnie z załączonym zestawien iem etatów osobowych. 
2 Ustanawia się rezerwę etatów osobowych w licz

b ie 3.000 osób. 

Art. 8. 1. Upoważnia się Rząd do eksploatacji w za
kres ie administracji państwowej 7.354 pojazdów mecha
nicznych, zgodnie z załączonym zestawieniem etatów 
pojazdów mechanicznych. 

2. Ustanawia się rezerwę pojazdów mechanicznych 
w ilości 300 pojazdów. 
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DZIAL II. 
.. .. ,' 

Zasady wykonywania budżetu.,. 

Rozdział L 

Gospodarka kredytami. 

Art. 9. Upoważnia się Ministra Skarbu do otwiera
nia . kredytów budżetowych miesięcznie, kwartalnie lub 
na cały rok, ·w drodze ustalania na dany miesiąc, kwar
tał lub rok odpowiedniej ich wysokości. 

Art. 10. 1. Upoważnia się Ministra Skarbu do prze
noszenia na wniosek właściwego ministra kredytów: 

a) między wszystkimi działami i paragrafami w ob
rębie jednorodnych rozdziałów (0-4) każdej 
części budżetu, przy czym kredyty na płace i ro
bociznę (§§ 1 .i la) nie mogą być zwiększane 
kosztem pozostałych kredytów osobowych, 

b) na wszystkie części budżetu, jeśli chodzi o kre
dyty rezerwowe (część 31). 

_ 2. Uprawnienia przewidziane w ust. l lit. a) przy
sługują: w zakresie części l-ej - Prezydentowi Rzeczy
pospolitej i Radzie Państwa, po wysłuchaniu opinii Mi
nistra Skarbu; w zakresie części 2-ej - Marszałkowi 
Sejmu w porozumieniu z Ministrem Skarbu; w zakresie 
części 3-ej - Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli w po
rozumieniu z Ministrem Skarbu. 

3. O dokonaniu przeniesień zgodnie z postanowienia
mi ust. 1 i usl. 2 Minister Skarbu zawiadamia Prezesa 
Rady Ministrów i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Art. 11. W przypadku . konieczności zwiększenia 

dotacji na inwestycje Rada Ministrów mOże na wniosek 
Ministra Skarbu uchwalić kredyty dodatkowe nie prze.
kraczające jednak 20% kwoty priewidzianej wart. 1 
lit . . c). 

Art. 12. Kredyty budżetowe, otwarte na wydatki 
bieżące, wygasają z dniem 31 grudnia 1950 r., kredyty 
zaś otwarte na wydatki majątkowe oraz na dotacje in
westycyjne - z dniem 28 lutego 1951 r. 

R o z d z i a ł 2. 

Zasady wydatkowania. 

Art. 13. Wydatki administracji państwowej. o ile 
t::I8ława niniejsza nie stanowi inaczej, mogą być czynione 
~ylko na te cele i w tej wysokości, które ustalajll odpo
wiednie paragrafy budżetu. 

Art. 14. Wydatki instytucji budżetowych, nie dzia
łających na zasadzie rozrachunku gospoqarczego, a wcho- · 
dzących do budżetu sumą netto, o ile ustawa niniejsza 
nie stanowi inaczej, mogą być czynione tylko na ~ele 
i w wysokości przewidzianej ich planami finansowo
g<l6podarczymi. 

o ._0 __ o ___ .o _ _____ ~ 
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Ar~' o 15 .. _ Wydatki. In()gą być czynione tylu d\!!,l'ąk 
, wierzycieli. Minister Skarbu ma prawO' w uZasaflni6nych -

wypadkach zezwalać na wyjątki .O'd tej ~ady. -

Art. 16. Wysokość oprocentowania kredytu Skarbu 
Państwa na rachunku otwartym w Narodowym Banku 
Polskim, o ile kredyt przekroczy 13 miliardów :U, ustali 
Rada Ministrów. DO' tej wysokości natomiast kredyt 
Skarbu Państwa będzie bezprocentowy. 

Art. 17. Umowy, powO'dujące wydatki ze Skarbu 
Państwa, mogą być zawierane tylko wtedy, gdyo nadany 
cel pl'Zewidziane są w budżecie odpO'wiednie kwoty. 

Art. 18. Wszelkie świadczenia na rzecz samorządu 
terytorialnegO' (część 35) O'raz gospodarczego (część 36), 
tudzież instytucji. społecznych, a tO' zarówno pieniężne, 
jak i rzeczowe, mogą być dokonywane wyłącznie z .kre
dytów przewidzianych na te cele w budżecie. 

R o z d z i a ł 3. 

Gospodarka etatami. 

Art. 19. 1. Mianowania oraz awanse do wyższej 

grupy uposażenia mogą być dokonywane tylko pod wa
runkiem nieprzekroczenia liczby etatów, ustalonej dla 
9anego resortu w danej grupie uposażenia. 

2: Obsadzenie eb.tów w poszczególnych grupach 
uposażenia PO'n:łd ilość, przewidzianą w zestawieniu eta
tów osobowych, może nastąpić tylko przy zmniejsieniu 
o tę samą ilość obsady etatów w wyższych grupach up&

sażeriia. 

Art. 20. 1. Etaty osO'bowe mogą być powiększone 

przez Ministra Skarbu w toku wykonywania budżetu 

z rezerwy etatów osobowych (art. 7 ust. 2) na rzecz re
sortów, na które nowe przepisy prawne nakładają· nO'we 
zadania albo w przypadku, gdy zwiększenie etatów wią
zać się będzie z wydatnym zwiększeniem dochodów Skar
bu Państwa. 

2. PO'nadto w wypadku konieczności państwO'wej 

etaty osobO'we mogą być powiększone ponad ilość usta"; 
loną w budżecie na podstawie uchwały Rady Ministrów, 
PO'wziętej na wniosek Ministra Skarbu. 

Art. 21. Etaty osobowe tych urzędów lub instytu
cji, które ulegną w ciągu roku budżetowegO' likwidacji 
lub których działalność zostanie O'graniczona, przechodzół 
na rzecz rezerwy etatów osobowych. 

Ad. 22. Postanowienia art. 20 i 21 mają odpowied
nie zastosowanie do gospodarki etatami pojazdów mecha
nicznych. 

R o z d z i a ł 4. 

Gospodarka dochodami. 

Art. 23. Dochody państwowe urzędów i instytucji 
budi etowych mogą być pobierane t:.traz- zaJ'achewy-wane 
wyłąeznie na tytuły przewidziane w bl:łdzecie, bą.dź też 
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wskazane przez Ministra Skarbu. Zarachowywanie do
chodów na sumy niebudżetowe bądź dokonywanie z nicll 
jakichkolwiek wydatków jest niedozwolone. 

R o z d z i a ł 5. 

Kontrola budżetowa. 

Art 24. 1. Organem Ministra Skarbu, czuwającym 
nad wykonaniem budżetu są kontrolerzy budżetowi. 

2. Podstawowe zadcmia kontrolerów budżetowych 
polegać będą na: wstępnym wizowaniu as~gnat~ wstęp
nym badaniu projektów umóv,r z punktu wIdzenIa legal
ności, celowości, oszczędności oraz poprawności formal
nej, badaniu gospodarki etatami, czuwaniu nad realizo
wanlem planowego systemu oszczędzania oraz czuwaniu 
nad należytym pobieraniem dochodóvv. 

Art. 25. 1. Oddzielne kasy lub rachunki w jakiej
kolwiek instytucji kredytowej mogą być utrzymywane 
przez organa administracji parlstwo·wej oraz instytucje 
buclŹ:etovre. wchodzące do budżetu sumami netto, tylko 
za zgodą Ministra Skarbu. 

2. Obroty oddzielnych kas oraz obroty na rachun
kach w instytucjach kredytowych podlegać będą kon
troli w trybie określonym przez Ministra Skarbu. 

Art. 26. Utworzenie nowej instytucji, urzędu, 
przedsiębiorstwa, funduszu czy zakładu , jak rówmez 
uchwalenie nowego dekretu, rozporządzenia lub zarzą
dzenia po\~odującego wydatki charakteru budżetowego, 
nie przewidziane w budżecie, obciążające budżety przy
szłych okresów bądź też' powodujące zwiększenie wy
datków lub zmniejszenie dvchodów przewidzianych 
w budżecie - może mieć miejsce tylko po uprzedniej 
zgodzie Ministra Skarbu oraz po ustaleniu źródeł po
krycia wydatków. 

, Art. 27. 1. Zmiany planów finansowo-gospodar
czych instytucji budżetowych, które wchodzą do budże
tu sumami netto, wymagają zatwierdzenia whściwego 
ministra, wydunega w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu. 

2. Ministrowi Skarbu przysługuje prawo ustanowie
nia inspekcji finansowej instytucji budżetowych wymie
nionych w ust. 1, prawo dokonywania w porozumieni.u 
z właściwym ministrem zmian w planach finansowo
gospodarczych tych instytucji, zgodnie z wymaganiami 
równowagi budżetowej, oraz prawo stosowania sankcji 
w razie uchylenia się instytucji od przestrz-=gania zasad 
dyscypliny finansowej, 

• 

3. Minister Skarbu ustala zasady rachunkawośc: 

i sprawozdawczości budżetowej instytucji wymieniij -

nych wyżej w ust. 1 

R o z d z i a ł 6. 

Rachunki wyrównawcze sum obrotowych. 

i'd't. 28. 1. Przedsiębiorstwa i zakłady państwowe, 
działające na zasadzie rozrachunku gospodarczego, roz
liczają się z budżetem za pośrednictwem gospodarczych 
rachunków wyrównawcz'ych sum obrotowych. 

2. Upoważnia się Radę Ministrów ch zatwierdzenia 
planu dochodów i wydatków na rachunkach wymienio
nych w ust. 1 jak również do .przeprowc'dz:mia zmian 
w tym planie. 

3. Wpłaty lub dopłaty wynikające z planu wymie
nionego w ust, 2 będą dokonywane w ciągu roku budże
towego w trybie ustalonym przez Ministra Skarbu. 

4. Upoważnia się Ministra Skarbu do zEbvidowania 
w 1950 r. nchunków ,\Tyrównaw,~zych, przejęcia do bu
dżetu dochodów wpływających na te rachunki oraz 
czynienia bezpośrednio z budżetu wydatków pokrywa
nych z tych rachunków jak również do przeprowadzenia 
zmian pomiędzy uwzględnionymi w budżecie dochodami 
podatkowymi z przedsiębiorstw państwowych i docho
dami pozapodatkowymi z tych przedsiębiorstw. 

DZIAŁ III. 

Postanowienia końcowe. 

Art. 29. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
traci moc obowiązującą dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. 
o państwowym planie inwestycyjnym (Dz. U. R. P. Nr 32, 
poz. 200). 

Art. 30. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 
Skarbu. 

Art. 31. Ustawa wch'odzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Skarbu: K. Dąprowski 
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