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Państwową Komisję Planowania Gospodarczego 
(drobna wytwórczość) • 2.564 

Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego 10.374 
Ministerstwo Administracji Publicznej 18.967 

" 
Finansów . '- 1.980 

" 
Górnictwa • 36.250 
Przel!lysłu Ciężkiego • 92.355 

"Lekkiego ~ 30.706 
Rolnego i Spożywczego 6.520 

Rolnictwa i Reform Rolnych. i 45.393 
Leśnictwa 4.324 
Budownictwa . • 53.337 
Handlu Wewnętrznego ; J. 23.975 
Handlu Zagraniczn.ego I 1.078 
Komunikacji • 63.371 
Żeglugi 13.980 
Poczt i Telegrafów. 7.347 
Oświaty 13.369 
Kultury i Sztuki 6.587 
Pracy i Opieki Społecznej 2.572 

" Zdrowia 3.743. 

Art. 90. Z ogólnych nakładów na kapitalne remon-
ty przeznacza się na: 

przemysł . 
komunikację i łączność 

gospodarkę komunalną i mieszkaniową 

D z i a ł XII. 

Postanowienia końcowe. 

36% 
37% 
20010. 

Art. 91. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i właściwym m inistrom. 

Art. 92. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
Państwowej KomIsji Planowania Gospodarczego: 

H. Minc 

Wiceprezes Rady Ministrów: A. Korz..ycki 

Minister: W. Rzymowski 

Minister: W. Baranowski 

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowskl 
Marszałek Polski 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. WierblowskJ 

Minister Administracji Publicznej: WI. Wolski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz 

Minister Finansów: w z. W. Jastrzębski 

Minister Sprawiedliwości: w Z. T. Rek 

Minister Oświaty: St. Skrzeszewski 

Minister Górnictwa: R. Nieszparek 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: 
K. Zemaitis 

Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 

Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego: 
B. Rumińskl 

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich 

Minister Handlu Zagranicznego: T. Gede 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dąb - Kocio' 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 

Minister Kultury i Sztuki: S. DybowsId 

Minister Zeglugi: A. Rapacki 

Minister Leśnictwa: B. Podedworny 

Minister Komunikacji: J. Rabanowski 

Ministe' Poczt i Telegrafów: W. Szymanowski 

Minister .Zdrowia: T. Michejda 

Kierownik Ministerstwa Budownictwa: R. Piotrowski 
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USTAWA 

z dnia 19 kwietnia 1950 r. 

o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej. 

Rozdział 1. 

ObGwiązek zawierani.a umów planowych. 

Art. 1. W celu przestrzegania przez jednostki go
spodarki socjalistycznej zasad prawoi'ządności Polski 
Ludowej, zapewnienia dyscypliny wykonania planów 

gospodarczych, usprawnienia współpracy przy reali
zacji tych planów oraz ugruntowania zasad rozrachun
ku gospodarczego - wprowadza Slę obowiązek zawie
rania umów planowych. 

Art. 2. 1. Do zawierania umów planowych obowią
zane .są następujące jednostki gospodarcze; 
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1) państwowe przedsiębiorstwa, zakłady i instytucje 
oraz przedsiębiorstwa pod zarządem państwowym, 

2) przeJsiębiorstv"a par\stwowo-spółdzieleze, centrale 
s:~ó;dzielczo-pailstwowe i centrale spółdzi.elnt, 

~) l:qółki prawa cywilnego i handlowego, w których 
Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe albo 
osoby prawa publicznego posiadają udział, wyno
szący ponad 500/0 kapitału zakładowego. 

2. Obowiązek zawierania umów planowych nie do- _ 
tyczy przed3'iębiorstw budow lanych, montażowych i i.n
stalacyjnych w zakresie świadczonych przez nie usług. 

Art. 3. 1. Jednostki gospodarcze, wymienione wart. 
! ust. 1, obowiązane są w wykonaniu ich zadań, wyni
kających z rocznych planów gospodarczych, zawierać 

u m owy planowe, określające ich wzajemne prawa i obo
wiązki w zakresie zaop"trżenia i zbytu oraz przewozu 
:towarów. 

2. Umowy planowe jedno.stki gospodarczej obej
mują cały jej plan zaopatrzenia i zbytu oraz przewozu 
towarów, chyba że ze względu na ich ro.dzaj albo z in
nych przyczyn nie jest to możli~e. 

Art. 4. Przewodniczący Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego w porozumieniu z właściwym 
ministrem może: 

1) w drodze roz))orządzenia rozciągnąć obowiązek za
wierania umów pl!mowych również na jednostki 
gospodarcze, nie wymienione wart. 2 ust. 1, a je
żeli chodzi o sprawy zaopatrzenia - również na 
władze i urzędy państwowe , 

2) zwolnić w całości lub w części od obowiązku zawiera
nia umów planowych jednostki gospodarcze w okre
ślonych działach gospodarki narodowej lub rodza
jach produkcji bądź też posz<:zególne jednostki go
spodarcze, 

3) v:prowadzić obowiązek i ustalić tryb r ejestracji 
umów planowych, zawieranych w określonych dzia
łach gospodarki narodowej, albo umów, których 
p rzedmiotem jest obowiązek dostawy poszczegól
nych rodzajów towarów, lub umów, zawartych 
przez określone jednostki gospodarcze. 

R o z d z i a ł 2. 

Rodzaje umów planowych. 

Art. 5. \V wykonaniu obowiązku, przewidzianego 
wart. 3 ust. 1, jednostki gospodarcze zawierają: 

l) umowy genera lne, 
, ~ i umowy szczegółowe, 
3J umowy bezpośredni e. 

Art. 6. 1. Umowy generalne zawierają jednostki go
Bpodc.rcze, których Hstę ustali Przewodniczący Państwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego w porozumie
niu z właściwymi ministrami. 

2. Jednostki, obj ęte listą, przewidzianą w ust. 1, 
zwane są w dalszym ciągu jednostkami zwierzchnimi, 
jednostki zaś im pO'cUegłe lub przez nie nadzorowane -
jednostkami p odporzqd!<::owanymi.. 

A~t. 7. Przez umowę gene:!'alną jednostki zwierzch
n ie uSi;a:ają swoje prawa i obowiązki w :;akresie orga
n izowania zawarcia umów sz C':~eg0Jowych o dos~awę 
lub przewóz towarów przez jednostki im podporządko-
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wane jak również w zakresie 'lapewnienia warunków 
do wykonania tych umów, a nadto określają przedmiot 
dostawy lub przewozu towarów i sposób jego rozdziału 
pliędzy jednostki podporządkowane. 

Art. 8. Umowa generulna powinna w szczególności 
określać; 

1) stI'ony zawierające umowę oraz czas i miejsce j e j 
zawarcia, 

2) przedmiot dostawy lub przewozu z oznaczeniem 
i loścJ i jakości towarów poszczególnych rodzajów, 

3) terminy dostaW lub przewozu oraz sposób ozna
czania cen, 

4) podporządkowane jednostki gospodarcze, zobowią-

~ zane w wykonaniu umowy generalnej do zawarCla 
umów szczegóło'wych ze wskazaniem, pomiędzy 

k tórymi z tych jednostek i w jakim zakresie za
warte bę.dą umowy szczegółowe, 

5) oboWiązki · stron w zakresie organizowania zawar
cia oraz zapewnienia warunków wykonania umów 
szczegółowych, 

- 6) kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wy
konanie zobowią~all umownych. 

Art. 9. W wykonaniu umowy generalnej jednostki 
gospodarcze 'POdporządkowane zawierają między sobą 

umowy szczegółowe o dostawę lub przewóz towarów. 

Art. 10. 1. Umowy bezpośrednie zawierają: 
1) jednostki gospodarcze, jeżeli chociażby jedna z nich 

nie jest jednostką zwierzchnią (art. 6 ust. 2), 
2) jednostki podporządkowane, jeżeli umowy general

ne zawarte przez ich jednostki zwierzchnie nie 
obejmują całego ich planu zaopatrzenia i zbytu 
l.ub przewozu towarów; w przypadku tym umowy 
bezpośrednie zawiera się w zakresie, nie obj ętym 

wmowami generalnymi. 

2. W celu wykonania obowiązku, przewidzianego 
w us t. 1 pkt 2, j ednostki podporządkowane powinny 
zwrócić się niezwłocznie po powzięciu przez Radę Mi
nistrów uchwały w sprawie narodowego planu gospo
darczego na dany rok do swoich jednostek zwierzch
nich o podanie, w jakim zakresie ich plan zaopatrze
nia, zbytu i przewozu towarów objęty będzie umowami 
generalnymi. 

Art. 11. 1. Umowa szczegółowa i umowa bezpo- . 
średnia powinny w szczególności dokładnie określać: 

1) strony zawierające umowę oraz czas i miejsce jej 
zawarcia, 

2) przedmiot świadczell obu stron oraz czas, miejsce 
i sposób wykonania umowy, 

3) kary umowne. 
2. Przy określeniu przedmiotu świadczenia należy 

powołać oznaczenie obowią'lujących norm, standartów 
lub wzorów, a w ich braku dołączyć próbki, opisy 
techniczne itp. 

3. Jeżeli przy oznaczaniu przedmiotu świadczenia 

powcłano się n a druki r eklamo"ve, katalogi, cenniki 
itp., pisma te powinny być dołączone do umowy. 

4; Strony mogą - za zgodą władz właściwych do 
ustalania cen - podać w umowie sprzedaży orientacyj
ną cenę, gdy sprzedawany towar 'w chw ili zawarcia 
u :nowy ni.e ma ceny ustalonej. Umowa powinna okrc4 
śJić tryb i tel'Jnin ustalenia ostatecznej ceny umow
n ej. 
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R o z d z i a ł 3. 

Ter miny, forma i sposób zawierania umów planowych. 

Art. 12. Umowy generalne powinny być zawarte 
w ciągu 30 dni od powzięcia przez Radę Ministrów 
uchwały w sprawie narodow ego planu gospodarczego 
n a dany rok, a umowy szczegółowe i bezpośrednie -
w ciągu następnych 60 dni. 

Art. 13. Umowy planowe powinny być zawarte na 
piśmie. 

Art. 14. Pełnomocnikami do zawierania umów pla
nowych mogą być pracownicy strony lub jednostki 
zwier zchniej albo włsdzy, której strona bezpośrednio 
podlega lub przez którą jest nadzorowana. 

Art. 15. Dostawca - a co do umów generalnych 
jeg~ jednostka zwierzchnia - wystąpi wobec drugiej 
strony o zawarcie umowy. Niezależnie od tego strona 
drup"a wystąpi o zawarcie umowy, jeżeli dostawca lub 
jeg; jednostka zwierzchnia nie uczyni tego w przepi
sanym terminie (art. 16). 

Art. 16. 1. Strona, obowiązana do wystąpienia o za
warcie umowy, powinna wyjaśnić wszystkie okoliczności, 
niezbędne dla ustalenia jej treści i najpóźniej na 21 dni 
przed upływem terminu zawarcia umowy (art. 12) prze
słać stron:e drugiej podpisany projekt umowy w dwóch 
egzemplarzach. 

2. Jeżeli jednost.ka gospodarcza, której przesłano 

projekt umowy, nie ma obowiązku jej zawarcia, powin
na go niezwłocznie zwrócić nadsyłającemu z ~dpowied
n im wyjaśnieniem pod r ygorem odpowiedzialności za 
szkodę, wywolaną zaniedbaniem wykonania tego obo
\viązku. 

Art. 17. 1. Strona, która otrzymała projekt umowy 
i ma obowiązek jej zawarcia, zobowiązana jest umowę 
podpisać i zwrócić ją nadsyłającemu w ciągu dni 7. 

2. Jeżeli strona nie zgadza się na niektóre posta
nowienia projektu umowy, zobowiązana jest umowę 
podpisać i zaznaczyć, że zgłasza zastrzeżenia; treść 

zastrzeżeń powinna być ujęta w formę protokołu roz
bieżności, który należy przesłać drugiej stronie wraz 
z umową w terminie dni 7. Um'owa wią:2e strony w ta
kim zakresie, w jakim uzyskano porozumienie. 

3. Strona, która otrzymała protokół rozbieżności -
w razie wyrażenia zgody na zgłoszone zastrzeżenie -
powinna zawiadomić o tym drugą stronę w ciągu dni 
7. Jeżeli zaś nie wyraża zgody, powinna podjąć próby 
uzgodnienia za pośrednictwem jednostki zwierzchniej 
bądź władzy, której bezpośrednio podlega lub przez 
którą jest nadzorowana; w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia strona ta obowią:~ana jest przed upływem 
terminów, określonych wart. 12, zgłosić do właściwej 
państwowej komisji al'bitrażowej wniosek o rozstrzyg
nięcie sporu (spór przedumowny). 

R o z ci z i a ł 4. 

Treść m ac obowiązująca umów planowych. 

1. P r z e p s y o g ó l n e. 

Art. 18. S t rony, zawierające umowę planową, obo
wiązane są uc:talić jej treść w opa:'c '. u o plan gospodf. r
czy, określając wzajemne obowiązki z uwzględnieniem 

ogólnych interesów gospodarki narodowej i zasad roz. 
rachunku gospodarczego. 

Art. 19. Komisfa arbitrażowa może zmiem c wyni
kający z urnowy planowej zak r es wzaj emnych obo
w:ązków st ron i oIG'eślić sposób w ykonan ia umowy tak, 
aby w u m owie zostały U\vzględnione ogóln e interesy 
gospodarki narodowej i zasady rozrach:.:nku gospodar
cZegO. 

Ar t. :::0. 1. Komi ó] ja arbitrażowa może uznać umowę 
za sprzeczną z narodowym planem gospodar czym i orzec 
jej nieważność w całości lub w części. 

2. Jeżeli kierownictwo choćby jednej ze stron dzia
łało w zamiarze narUSZenia lub obejścia postanowień 
narodowego planu gospodarczego, komisja arbitrażowa, 
orzekając nieważność umowy, może orzec zarazem prze
padek na rzecz Skarbu Państwa świadCZeń, dokonanych 
w wykonaniu nieważnej umowy, jak również ustalić 
wysokość wY11agrodzenia za szkodę, którą . poniosła dru
ga strona na skutek unieważnienia umowy. 

Art. 21. Postanowienia umów planowych, sprzecz
ne z przepisami niniejszej usta,"/y, zabezpieczającymi 

trwałość i wykonanie umów, pozbawione są skutków 
prawnych. 

2. P r z e p i s y z a b e z p e.: z a j ą c e 
t r wał ość z a war t y-c h u m ó w p l a n o w y c h. 

Art: 22. Uzupełnienie, zmiana lub rozwiązanie umo
wy albo odstąpienie od umowy nastąpić może tylko za 
zgodą jednostek zwierZchnich bądź władz, którym stro
ny bezpośrednio podlegają lub przez które są nadzoro
wane. W przypadku nieuzyskania tej zgody w termi
nie 14 dni - strona może złożyć w komisj,i arbitrażo

wej wniosek o uzupełnienie, zmianę lub rozwiązanie 
umowy albo o przyznanie jej prawa do odstąpienia od 
niej. 

Art. 23. 1. Stronie nie służy prawo w strzymania 
się Ze swym świadczeniem, mimo że druga strona nie 
spełnia świadczenia wzajemnego. 

2. Ę:omisja arbitrażowa przyznać może stronie to 
prawo jeżeli strona druga oczywiście narusza nakazy 
planu' gospodarczego, niespelnienie zaś świadczenia na 
jej rzecz n ie spowoduj e szkody dla gospodarki narodo
wej. 

Art. 24. Stronie nie służy prawo odmowy przyjęcia 
świadczenia częściowego, chyba że świadczenie takie 
ze względu na cel umowy nie je&i dla strony przy
datne. 

Art. 25. Strony nie mogą uzależniać skuteczności 
zu\vurtej umowy lub ustania jej skutków od zdarzenia 
przyszłego i ni.epewnego (warunku zawieszającego lub 
rozwiązuj ącego). 

Art. 25. 1. Do u chylenia się od skutków prawnych 
umowy, zawar tej pod wpływem błędu, wymagane jest 
wyrażenie zgody przez jednostki zwierzchnie bądź 
władze, któr ym s t ron y bezpQśrednio podlegają lub przez 
które są nadzorowane. Pnlwo to wygasa, jeżeli uchyla
jący się nie zawiadomił o t y m na piśmie strony prze
ciwnej niezwłocznie po wykryciu błędu. 
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2. W przypadku n ieuzyskania zgody na uchylenie 
si~od skutkóvy ptawnych- l,.lffiowy w ciągu dni 14, stro
na moźe ~ystąpić dp komisji arbitrażowej z wnioskiem 
o uznanie umowy za pozbawioną skutków prawnych. 
Strona tracI prawo złożenia wniosku z upływem 3 mie
SlęCy od dn;a wykonania umowy. 

Art. 27. 1. Odbiorca może odstąpić od umowy z po
wodu istotnych wad fizycznych towaru. Za wady istot
ne uważa się wady, wyłączające możliwość celowego 
użycia towaru przez odbiorcę ze względu na jego za
dania pl-ano\ve, przedmiot przedsiębiorstwa lub charak
ter jego działalności. Jeżeli \vady nie są istotne, odbiorca 
może żądać obniżenia ceny. 

2. Odbbrca traci powyższe prav"a, jeżeli nie do
.konał zbadania towaru niezwłocznie, a najwyżej w cią

gu 4 dni od daty otrzymania towaru i w tymże termi
nie nie zawiadomił dostawcy na piśmie o dostrzezo
nych wadach. Jeżeli wada była tego rodzaju, że nie 
mogla być dostrzeżana przy badaniu towaru (wady 
ukryte), termin powyższy liczy się od chwili ujawnie
nia \'lady. 

3. Przy wykonywaniu uprawnień, przewidzianych 
w ust. l, stosuje się odpowiednio przepis art. 22. Prawo 
złożenia wniosku do kcmisji arbitrażowej wygasa 
z upływem 3 miesięcy od dnia wykonania umowy, 
z wyjątkiem przypadku dostrzeżenia wad ukrytych 
(ust. 2). 

Art. 28. Odbiorca, który zamierza odstąpić 9d umo
wy z powodu istotnych wad fizycznych towaru, po
winien ze starannc·ścią należną dobru społecznemu bądź 
zabezpieczyć towar i w miarę możności wskazać dostaw
cy naj korzystniejszy sposób zużytkowania towaru 
w miejscu przechowania, bądź sprzedać towar narażony 
na zepsucie. / 

Ad. 20. Przewodniczący Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego określi w drodze rozporządzeń, 
wydanych w porozumieniu z właściwymi ministrami, 
sposób ustalania 'wad i braków towarów w: zależności 

od ich rodzaju oraz sposób zabezpieczenia towarów 
w przypadku stwierdzenia wad istotnych. 

3. P r z e p sy o zabezpieczeniu 

w y k o n a n i a u mów. 

Art. 30. Umowa ustali obowiązek zapłaty określo
nej sumy pienIęznej tytułem kary umownej z powodu 
niewykonania lub nienależytego wykońania umowy, 
a w szczególności z powodu sam,ego opóźnienia jak 
i nienależytej iloŚci lub jakości dostarczonych towarów. 

Art. 31. Zastrzeżenie, że stronom lub jednej z nich 
służy prawo zwolnienia się od zobowiązania przez za
płatę umówionej kary, jest ni.eważne. 

Art. 32. Strona może dochodzić zapłaty kary umow
nej, nie żądając wykonania zobowiązania tylko wtedy, 
gay uzyskała prawo odstąpienia od umowy w sposób, 
określony wart. 22. 
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Art. 34. Komisja arbitrażowa może: 
1) karę umowną podwyższyć, jeżeli jest ona zbyt niska 

w stosunku do niedbalstwa, wykazanego przez stro-
nę przy wykonaniu umowy, -, 

2) karę umowną obniży'::, jeżeli jest rażąco wygóro
wana, zwłaszcza, gdy druga .strona wskutek nie
wykonania lub nienależytego wykonania umowy 
11 , 2 poniosła szkody lub poniosła szkodę nieznacz
n4, 

3) zwolnić stronę od zapłaty kary umownej, jeżeli 
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowią
zania spowodowane zostało przez okoliczności, za 
które strona nie odpowiada, oraz jeżeli zawiado
miła o nich niezwłocznie na piśmie stronę prze
ciwną· 

Art. 35. Przewodniczący Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego może w drodze rozporządzenia 
określić szczegółowo obowiązek wprowad,zenia do umów 
postanowień o karach umownych, rodzaje tych kar oraz 
naj niższą lub najwyższą ich grap.icę. 

R o z d z i a ł 5. 

Ogólne warunki dostaw i umowy typowe. 

Art. 36. Przewodniczący Pa6.stwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego w porozumieniu z właściwymi 
ministrami może określić: 

1) ogólne warunki dostaw, odbioru lub przewozu po
szczególnych towarów przez jednostki gospodarcze, 
podlegające obowiązkowi zawierania umów plano_o 
wych, 

2) wzory umów planowych (umowy typowe). 

Art. 37. Jednostki zwierzchnie bądź władze, którym 
strony bezpośrednio podlegają lub przez które są nad
zorowane, mogą zezwolić stronom na sformułowanie 

umowy odmiennie, aniżeli przewidziano w ogólnych 
warunkach dostaw, odbioru lub przewozu towaru lub 
we wzorze umowy planowej. 

Art. 38. Przy zawieraniu umów na podstawie ogól
nych warunków dostaw strona, zobowiązana do wyko
nania dostawy towaru, pow'inna dołączyć do projektu 
umowy doręczonego stronie drugiej (art. 16) tekst ogól
nych warunków dostawy. Istnieje domniemanie, że wa
runki te były znane odbiorcy, jeżeli strony pozostają 

ze sobą w stałych stosunkach umownych. 

• Art. 39. Powołanie się przez strony zawierające 

umowę na zatwierdzony wzór bez szczegółowego sfor
mułowania postanowień umowy nie wystarcza do jej 
zawarcia. 

Rozdział 6. 

Kary porządkowe. 

Art. 40. 1. Członek kierownictwa jednostki gospo
darczej, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku 
w zakresie zawierania umowy planowej, a w szczegól
ności: 

1) nie wykonuje czynności dla zawarcia umowy pla
nowej w przepisanym sposobie lub terminie (art. 

Art. 33. Jeżeli szkoda przewyższa karę umowną, 12, '15-17), 
strona może oprócz zaplaty tej kary dochodzić nadwyż- . 2) przy zawarciu umowy planowej nie przestrzega 

." -- ~ .~~ \. 

ki na zasadach ogólnych. przepisów ojej formie lub treści (a,r~:}3, 18) bądź 



Dziennik Ustaw Nr 21 - 237 

też przeplsow o ogólnych warunkach dostaw, od
bioru albo przewozu towarów lub o umowach ty
powych (art. 36) -

podlega karze porządkowej od 5.000 do 50.000 zł. 

2. Do orzekania powołane są państwowe komisje 
arbitrażowe. 

I Poz. 180 . 

Art. 46. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego i wszystkim mi
nistrom. 

Art. 47. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Art. 41. 1. Państwowa komisja arbitrażowa w szczyna 
postępowanie bądź z urzędu, bądź na wniosek Przewod- . 
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar- ' 
czego lub właściwego m,inistra. 

. Prezydent Rzeczypospolite:: B. Bierut 

2. Kwoty, uzyskane z kar porządkowych, wpływają 
do Skarbu Państwa. 

3. Osobie, której wymierzono karę porządkową, 

służy odwołanie. 
4. S~czegółowy tryb postępowania przy wymiarze 

kar porządkowych i wykonaniu orzeczeń określi Rada 
Ministrów w drodze rozporządzenia. 

Rozdzia 7. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 42. Dla wykonania Narodowego Planu Gospo
darczego na rok 1950 umowy planowe zawierane będą 
w terminach, ustalonych w drodze uchwały Komitetu 
Ekonomifznego Rady Ministrów. 

Art. 43. Przewodniczący Państwowej Komisji Pla
'nowania Gospod arczego może na okres wykonywania 
6-letniego Planu Rozwoju Gospodarczego i Budowy 
Podstaw Socjalizmu: 

1) ustalić, że umowy generalne, zawierane prz~z okre
ślone jednostki lub w określonych działach gospo
d arki narodowej, powinny zawierać dodatkowe po
stanowienia umowne albo też, że mogą nie za
wierać niektórych postanowień, przewidzianych 
wart. 8, . . 

2) przedłużać lub skracać terminy badania towaru 
i zaw iadamiania o wadach towaru, przewidziane 
wart. 27 ust. 2, co do określonych rodzajów to
waru, 

3) określać w zarządzeniach o ogólnych w arunkach do
staw, odbioru lub przewozu towarów i o umowach 
typowych (art. 36) formę i treść, tryb, terminy 
i sposób zawierania umów planowych w sposób od
mienny od sposobu, przewidzianego w niniejszej 
ustawie. 

Art. 44. Przewodniczący Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego w porozumieniu z właściwym 
m inistrem może wprowadzić obowiązek przestrzegania 
przez jednostki gospodarcze, obowiązane do zawierania 
umów planowych, przepisów n iniejszej ustawy przy 
zawieraniu jednorazowych, specj alnych lub sezono
wych umów o dostawę lub p rzew óz towarów. 

AI·t. 45. Przepisów ustawy z dnia 18 listopada 

Prezes Rady Mmistrów: J . Cylankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Pań8t.wo
wej Kornis~ i Planowania Gospodarczego.; II. Minc 

Wiceprezes Rady Ministrów: A. Korzycki 

Minister: W. Rzymowski 

Minister: W. Baranowski 
I' 

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski 
Marszałek Polski 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wierblowski 

Minister Administracji Publicznej: Wl, Wo/sld 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz 

Minister Finansów: w z. W. Jastrzębski 

Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 

Minister Oświaty: Si: Skrzeszewski 

Minister Górnictwa: R . .Nieszporek 

K ierownik Minist erstwa Przemysłu Ciężkiego: 
• 

K. Zemaitis 

Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 

Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego: 
B. Rumillski 

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Die trich 

Minister Handlu Zagranicznego: T. Gede 

Minister R0lnictwa i Re form Rolnych: J. Dąb - Kocioł 

Minister Pracy i Opieki Społecznej : K. Rusinek 

Minister Kultury i Sztuki: S Dy~owski 

Minister Zeglu~i : A Rapacki 

Minister Leśnictwa: B. Podedw orny 

1948 r. o dostawach, robotach i usługach na. rzecz Skar- Minister Konu~n ikacji: J. Rabanowski 
bu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób 
p rawn ych (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 494) nie stosuje się MinisteJ Poczt i Telegrafów: W. Szymanowshi 
d o u mów planowych (art. 5), natomiast stosuje się je 
d o umów jednor azowych, sezonowych i specjalnych, Minister Zdrowia: T. Michejda 
chyba że wydane zostanie zarządzenie, przewidziane 
wart. 44. Kierownik Ministe.:stwa Budownictwa: R. Piotrowsld 
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