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TREŚC: 

Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW: 

188 - z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu 
działania P;lństwowej Komisji Planowania Gospodarczego 243 

189 - z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych spo-
rów o prawa majątkowe . 245 

199 - z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy In-
stytut Wydawniczy" działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw 
państwowych 246 

191 - z dnia 5 maja 1950 .1'. o uznaniu "Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (TWP)" za stowarzy-
szenie wyższej użyteczności 24G 

R O Z P O RZ Ą D Z E N I A: 

192 - Ministra Przemysłu Ci~żkiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. -w sprawie gospodarowania złomem 
wyrobów ogniotrwałych 246 

193 - Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie gospodarowania złomem 
artykulów ściernych 247 

194 - Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1950 r. w sprawie urzędowego bada-
nia co do włośni dzików i świń • 247 

195 - Ministra Oświaty z dnia 28 kwietnia 1950 r. w sprawie przyjmowania absolwentów szkół praVl-
niczych Ministerstwa Sprawiedliwości na wydziały prawne szkół wyższych . 247 

196 - Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 29 kwietnia 1950 r. w sprawie trybu postępowania przy 
przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1950/51 248 

197 - Ministra Zdrowia z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie obierania miejsca wykonywania praktyki 
przez pracowników służby . zdrowia, zwolnionych z zawodowej służby wojskl)wej. , . 250 

198 - Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 4 maja 1937 r. o obrocie solą 250 
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ROZPORŻĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 kwietnia 1950 r. 

w s~rawie zakresu działania Ministra Finansów i zmia ny zakresu działania Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r .. 
o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Mi- . 
nistra Finansów (Dz. U . R. P . Nr 10, poz. 101) oraz art. 
23 ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizac;i 
naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. R. P . 
Nr 7, poz. 43) zarządza się za zgodą Rady Paii.stwa, co 
następuje: 

§ 1. 1. Do zakresu działapia Ministra Finansów na
leżą sprawy: 

1) sporządzania preliminarza budżetu państwowego, 
wykonywania tego budżetu oraz sporządzania spra
wozdania z jego wykonania (zamknięcie rachun-

.' ków); 
2) normowania w zakresie układania budże tów tere

nowych; 

3) rozpatrywa nia preliminarza dochodów i wydatków 
urzędów, zakładów i instytucji objętych budżetem 
państwowym ; kontrolowania ich gospodarki finan
sowej co do t e rminowego pobierania dochodów 
i zgodnego z budżet~m zużycia środków budże

towych oraz ewentualnych pozabudżetowych środ

ków specjalnych, jak również przestrzegania dy
scypliny finansowo-budżetowej , ~tatów i płac; 

4) rozpatrywania planów fina nsowych przedsiębiorstw 
uspołecznionych, kontrolowania ich gospodarki fi
nanso\vej oraz w ykonania przez nie: pla!:lów ren
towności, zobowiązań wobec budże tu, a kumulacji 
środków obrotowych, środków na inwestycje i ka
Ditalne remonty; kontrolowania legalności i celowo-



• 
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ści wydatków oraz przestrzegania dyscypliny 
w dziedzinie finansowej, etatów, płac i wydatków 
zarządu; 

5) normowania w zakresie opracowywania i wykony
wania planów: kredytowego i kasowego; 

6) kt>ntrolowania gospodarki · finansowej organizacji 
społecznych, korzystających z pomocy finansowej 
Państwa; 

'7) normowania rachunkowości i sprawozdaw-
czości finansowej urzędów, zakładów i instytucji 
objętych budżetem państwowym i organizacji spo
łecznych, korzystających z pomocy finansowej 
Państwa; 

8) normowania rachunkowości oraz - w porozumiemu 
z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego -sprawozdawczości finansowej 
przedsiębiorstw uspołecznionych; 

9) normowania trybu zatwierdzania bilansów 
wozdań z wykonania budżetu; 

10) opracowywania norm finansowych; 

11) rozliczeń w gospodarce uspołecznionej; 

spra-

12) organizowania i nadzorowania wymiaru i poboru 
podatków i innych danin publicznych oraz innych 
dochodów gospodarki narodowej; 

13) nadzoru nad działalnością i zatwierdzania bilansów 
banków oraz instytucji kredytowych; 

14) organizowania oszczędności ludności, emisji poży
czek państwowych i nc.dzorowania działalności kas 
{)szczędnościowych; 

15) ubezpieczeń osobowych i rzeczowych; 

16) emerytur i rent; 

17) ewidencji długów państwowych oraz sprawy ich 
umorzen i obsługi; 

18) normowania w zakresie sporządzania i wykonywa
nia planów obrotów płatniczych z zagranicą oraz 
gospodarki zagranicznymi środkanii płatniczymi 

i kruszcami szlachetnymi; 

19) monopolu loteryjnego; 

20) zwalczania przestępczości skarbowej; 

21) kadr osobowych organów i instytucji finansowych 
oraz szkolenia tych kadr; 

22) organizowania badań naukowych, publikacji wy
dawnictw oraz nadzoru nad instytutami naukowo
badawczymi w zakresie finansów; 

23) ochrony. celnej granic Pał1stwa i współdziałania 
w tym zakresie z innymi władzami; 

24) likwidacji majątków opuszczonych oraz innych, 
przechodzących na rzecz Skarbu Państwa lub sta
Dowiących jego własność, a przeznaczonych do 
likwidacji; 

------------------------------------~,~-------

25) zastępstwa prawnego interesów Państwa, instytucji 
i przedsiębiorstw państwowych w grańicach zle~ 
conych szczególnymi przepisami Prokuratorii G~ 
neralnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

2tl) nadzoru nad przedsiębiorstwami , których spis usta. 
la Rada Ministrów w drodze uchwały; 

27) inne sprawy należące dotychczas do zakresu dzia~ 
łania Ministra Skarbu lub zastrzeżone Ministrowi 
Finansów szczególnymi przepisami. 

2. Minister Finansów współdziała z Państwową 
Komisją Planowania Gospodarczego w zakresie opra
cowywania zasad polityki cen i płac. 

§ 2. Do zakresu działania Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego w dziedzinie finansowej należą 
następujące sprawy: 

1) opncowywania wieloletnich planów finansowych; 

2) opracowywania programu zadań finansowych Na
rodowego Planu Gospodarczego i wynikającycb 
z tych zadań ogólnych limitów finansowych; 

3) opiniowania zgodności projektów planów finanso.., 
wych, preliminarza budż'etowego i innych zamie
rzeń finansowych z Narodowym Planem Gospodal''' 
czym; 

4) opiniowania podstawowych norm dla planów fjnan .. 
sowych; 

5) opracowywania kwartalnych i rocznych bilansów 
pieniężnych dochodów i wyd2.tków ludności; 

6) opracowywania wzajemnego układu kosztów włas
nych, cen i taryf we wszystkich działach gospodar
ki narodowej; 

9) rozpatrywania .0pmlOwania wniosków resorto-
wych w sprawie ustalania cen, taryf i marż apara
tu dystrybucyjnego w gospodarce uspołecznionej 
oraz zatwierdzania tych cen, taryf i marż zgodnie 
z odrębnymi przepisami; 

8) opracowywania planów obniżenia kosztów włas

nych w gospodarce uspołecznionej oraz kontrola 
wykonania tych planów, jak również opiniowanie 
zamierzeń finansowych w tym zakresie; 

9) opracowywania z punktu widzenia kosztów 
nych i cen wniosków w zakresie rozliczeń 

spodarce uspołecznionej oraz opiniowania 
tych rozliczel'l. 

włas

w go
zasad 

§ 3. 1. W celu wykonania zadań określonych w § 1 
Ministrowi Finansów przysługują następujące upraw
nienia w zakresie rewizji i kontroli finansowej w sto
sunku do wszystkich urz~w, zakładów i instytucji 
objętych budżetem państwowym, przedsiębiol"Sltw uspo
łecznionych i organizacji społecznych, korzystających 

z pomocy finansowej Państwa: 

11) 1. przeprowadzania rewizji finansowych; spraw
dzania stanu gotówki, papierów wartDścio-
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wych, wartości m aterialnych, dokumentów 
płatniczych i kasowych, zapisów buchalteryj
nych, planów, zestawieJ'l jak również wszel· 
kich innych dokumentów dotyczących stanu 
ich gospodarki finansowej; żądania wy jaś':' 
nień p isemnych i kopii dokumentów; otrzy
mywania od organów kontrolnych informacji 
dotyczących faktów ujawnionych przy rewi
zji lub lustracji; 

2. wydawania zarządzeń niezbędnych dla usu
nięcia uchybień w zakresie gospodarki finan
sO\vej, a w przypadkach szczególnych zawie· 
szania finansowania instytucji naruszających 
dyscyplinę finansową; 

3. żądania materiałów niezbędnych dla zesta
wienia prel iminarza budżetu państwowego 

i innych planów finansowych; 

b) wszelkie inne uprawnienia, które na podstawie 
dotychczas obowiązujących przepisów przysługi
wały Ministrowi Skarbu i organom jemu pod
ległym. 

2. Min ister Finansów może uprawnienia swoje (ust. 1) 
przekazać w całości lub w czę;;ci organom podległym. 

§ 4. VI rozporządzeniu Rady 1\1:inistrów z dnia 22 
kwietnia 1949 r. w sprawie zaluesu działania Państwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. R. P. 
Nr 26, poz. 190) wprowadza si ę następujące zmiany: 

1) w § 3 pkt 1 lit. c) skreśla się wyrazy " oraz ra· 
chunkowości w gospodarce uspołecznionej"; 

2) VI § 3 pkt 2 skreśla się lit. a); 

3) w § 3 skreśla- się pkt 3. 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Finansów i Przewodniczącemu Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego : 

, H. Minc 

Minister Finansów: K. Dqbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRów 

z dnia 5 maja 1950 r. 

w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów oprawa majątkowe. 

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5 sierpnia 
1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. 

U. R. P. Nr 46, po.340) zarządza się, co nastę

puje: 

§ 1. 1. Przekazuje się do postępowania arb i trażo

w ego spory o prawa maj ątkowe, o ustalenie stosun· 
ku prawnego lub prawa oraz spory przedumowne pa. 
między: 

a) spółdzielniami, 

b) jednostkami wymienionymi wart. 2 dekretu 
z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbi
trażu gospodarczym a spółdzielniami. 

2. Spory określone w § 1 rozpatrują w pierwszej 
instancji okręgowe komisje arbitrażowe właściwe 
według siedziby strony pozwanej lub miejsca wykona
nia umowy, z wyjątkiem spraw, w których stroną 
jest naczelna władza par.stwowa ,lub urząd cen
tralny. 

g 2. Spory określone w § 1 między jednostkami 
wymienionymi w tymże paragrafie, a wszczęte w są

dach powszechnych przed dniem wejścia w życie n i
niejszego rozporządzenia , rozpoznawane będą aż do 
ukończenia postępowania według przepisów dotych
czasowych. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prze
wodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego. 

§ 4. n,ozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą na obszarze poszczególnych 
województw od dnia wejścia w życie przewidzianego 
wart. 40 ust. 2 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o pań
stwowym arbitrażu gospodarczym rozporządzenia Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego w sprawie rozpoczęcia działalności na obszarze 
danego województwa przez okręgową komisję arbitra· 
żową· 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 


