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DEKRET 

z dnia 2 czerwca 1954 r. ( 

o zas tępstwie sądowym władz, urzędów, instytucji ł przedsiębiorstw palistwo wych. 

rHI. 1. Władze, urz f, dy, państwowe' instytucje, przed
siE;biorslwa i banki oraz przedsiębiorstwa pozostające 

pod zarządem państwowym działają w sprawach cywil
n ych przed sąuami przez swoich kierowników albo przez 
pełnomocników ustanowiony ch przez tych kierowników 
lub przez organy nadrzędne , 

4) art. 98 § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Osoby, ~tóre zastępują władze, urz{~dy, pań

stwowe instytucje, przedsiębiorstwa i banki oraz 
przedsi.ębiorstwa pozostaj ące pod zarządem paó.
stwowym, jak również prokurator zrównani są co do 
zwrotu kosztów procesu z adwokalami."; 

Art. 2. Znos i się orgar..y zastępstwa prawnego. 

Art. 3. Traci moc dekret z dnia 29 marca 1951 r. o 
organach zastępstwa prawnego (Dz. U. Nr 20, poz, 159). 

Art. 4. 1. W kodeksie postępowania cywilnego 
wprowadza się następuJące zmiany: 

1) art. 25 otrzymuje brzmi enie: 

"Art. 25. Powództwo przeciwko Skarbowi Pili1stwa 
wytacza się według siedziby organu pań~twowego, 

z którego dzi ałalnością w iąże się dochodzone rosz
czenie,"; 

2) art. 29 § 3 i a rt. 140 § 3 uchyla się; 

3] wart , 79 zdilnie drugie otrzymuje brzmienie : "Pełno
mo cn ;kiem organu parlstwowego, jednostki gospo
darki uspołe cznionej lub organ izacj i społecznej mO
ie I)y(' tak ż,! ich pracownik lab ' pracownik ich orga
nu nadrz<;dneUfJ."; 

5) w art. 642 § 2 skreśla się wyrazy "zastępowanych 
przez Prokurato rię Generalną". 

2. -~ art. VII § 1 przepisów wprowadzających pra
wo o sądowym postępowaniu egzekucyjnym wprowadza 
się nast ępujące zmiany: 

1) w pkt 2 wyrazy "na wniosek złożony w myśl ogól
nych przepisów przez Prokuratorię Generalną" za
stępuje się wyrazami "na polecenie sądu lub proku
r ato ra" ; 

2) w pkt 4 wyrazy "przeciwko Prokuratorii Generalnej"' 
zastępuje się wyrazami "przeciwko prokuratorowi". 

3. Wart. 13 § 3 kodeksu postępowania niespornego 
wyrazy "Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Pol
skiej" zastępuje się wyrazem "prokurator"·. 

4, W dekrecie o państw'owym arbitrażu gospodar
czym (Dz . U, z 1949 r. Nr 46 , poz, 340 i z 1951 r. Nr 31, 
poz. 239j' WplOwddza się nasl"pujące zmiany: 
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1) wart. 15 skreśla się wyrazy "po wysluchu\1iu opIna 
przedstawiciela Urzędu Zastępstwa Prawnego" ; 

2) wart. 20 skreśla się zdanie ostatnie; 
3) skreśla się art. 25. 

5. Przewidziane w przepisach o ochronie wynalaz
ków, wzorów i znaków towarowych uprawnienia b. Pro
kuratorii Generalnej do działania w in teresie publicznym 
przechodzą na Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej. 

Art. 5. 1. W okresie od dnia 15 czerwca 1954 r. 0.0 
dnia 30 września 1954 r. organy zastęps twa prawnego 
przekażą prowadzone przez siebie sprawy zainteresowa
nym władzom, urzędom, instytucjom i przedsiębio rs twom 

państwowym zawiadamiaj ąc niezwłocznie o przekazaniu 
'ild, w którym sprawa się toczy. 
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2. Organy zastępstwa prawnego pełnią swoje funk
cje w sprawach będących w toku do chwili -zawiadomie
nia s ądu o p rzekazaniu, a od tej chwili zastęps two sądo

we sprawują w tych sprawach kierownicy lub pełnomoc
nicy wskazani wart. 1. 

3. W sprawach wszczętych po dniu 30 czerwca 
1954 r. zamiast organów zastępstwa p rawnego działają 

kierownicy lub pełnomocnicy wskazani wart. 1. 

Art. 6. Dek ret wchodzi w życie z dniem 1 paździer
nika 1954 r., w zakresie zaś art. 5 od dnia 15 czerwca 
1954 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki 

DEKRET 

z dnia 2 czerwca 1954 r. 

o zmianie dekretu o uchwalaniu 1 wykonywaniu budietu Państwa. 

Art. 1. W dekrecie z dnia 17 grudnia 1952 r. o 
uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa (Dz. U. 
Nr 50, poz. 334) wprowadza się następującą zmianę: 

art. 27 otrzymuje brz~ienie: 

, .,Art. 27. Wydatki nie przewidziane w budżetach 

terenowych mogą być na zasadach określonych 
przez Radę Ministrów pokrywane z rezerwy jednost
kowego budżetu wojewódzkiego (m. sto Warszą.wy 
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1 m. Łodzi) lub jednostkowego budżetu powiatowe
go '· (miasta stanowiącego powiat) -- na podstawie 
uchwa'ły prezydium właściwej rady narodowej.". 

Art. 2. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybickl 

DEKRET 

z dnia 2 czerwca 1954 r. 

o Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej. 

Art. 1. l. Państwowa Inspekcja Gospodarki Mate
riałowej utworzona dek,retem z dnia 24 kwietnia 1952 r. 
o Centralnym Urzędzie Gospodarki Materiałowej (Dz. U. 
Nr 22, poz. 143) wykonuje kontrolę gospodarki materia
łowej w zakresie: 

1) właściwego stosowania zużycia materiałów oraz 
przestrzegania ustalonych norm zużycia i zapasów, 

2) celowości i prawidłowości -zgłoszonych zapotrzebo
wań materiałowych, 

3) obrotu materiałami, 

4) składowania materiałów, 
, ...; 

5) upłynniania nadwyżek materiałowych. 

2. Państwowa Inspekcja Gospodarki Materiałowej 

wykonuje oprócz zadań określonych w ust. 1 również in
ne czynności z zakresu gospodarki materiałowej zlecone 
przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego. 

Art. 2. 1. Państwowa Inspekcja Gospodarki Mate
riałowej wchodzi w skład Państwowej Komisji IJlanowa
nia Gospodarczego. 

2. Organami terenowymi Państwowej Inspekcji Go
lpodarki Materiałowej są jej delegatury- okręgowe. 

3. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospod,uczego tworzy delegatury okręgowe Państwowej 
Inspekcji Gospodarki Materiałowej oraz określa ich or
ganizację i zakres działania. 

Art. 3. 1. Organy Państwowej InspekCji Gospodar
ki Materiałowej przy wykonywaniu kontroli mają prawo 
wstępu do zakładów i pomieszczeń jednostek państwo
wych i spółdzielczych, jak również mają prawo żądania 
potrzebnych danych i informacji. 

2. Szczegółowy zakres uprawnień i tryb postępowa
nia organów Państwowej Inspekcji Gospodarki Materia
łowej określi Przewodniczący Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego w porozumieniu _ z MiiiJsti'em 
Kontroli Państwowej. 
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