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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 


