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888. 

UCHWAŁA RADY MINISTBóW 
z dnia 21 czerwca 1950 r. 

w sprawie określeftia przerw w zatrudnieniu oraz zmtaa 
zakładu pracy, które nie mają skutków, pozbawiających 
lllb orraniczających prawa pracownika do korzystania 

II urlopu. 
Na podstawie art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 16 maja 1922 r. 

o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle 
i handlu (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 47, poz. 365) w brzmie
niu nadanym ustawą z dnia 20 marca 1950 r. (Dz. U. R. 
P. Nr 13, poz. 123) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

'1. Przy ustalaniu wymiaru urlopów wy~kowych 
nie .8Il uważane sa przerwę w ciągłości pracy następujące' 
Okresy przerw pracy, związane z wojną 1-939-1945, a spo
wodowane: 

a) ezynną słUżbą w wojsku polskim, 
b) czynną służbą w Armii czerwonej, -
c) udziałem w walkach partyzancko-wYZWOleńczych, 
d) osadzeniem w obozie koncentracyjnym lub w wię-

z1eniu 2ó przyczyn ideowych, 
e) przymusowym wywiezieniem na roboty, 
f) wysiedleniem lub przymusow,vrn. przesiedleniem. 
I 2. 1. Uznanie przyczyn; określonych '!la l 1, za nie po

wodujące przerwy w ciągłości pracy może" mieć miejsce 
jedynie, jeśll pracownik po ich ustaniu w związku z wy
zwoleniem danego terenu kraju i zakończeniem działań 
wojennych zgłosił się w okresie trzech mies1ęcy do pracy 
w zakładzie pracy, w którym był zatrudniony przed 
przerwą określoną w I 1. 

2 . .Jeśli zakład pracy, o którym mowa w u.st. 1, okazał 
się zniszczonym albo całkowicie lub częściowo unierucho
mionym, uznanie przerwy m nie naruszającą ciągłOŚci 
pracy będzie miało miejsce jedynie wówczas, gdy pracow
nik w okresie trzech miesięcy podjął pracę w tym samym 
zawodzie w innym uspołecznionym zakładzie pracy, a gdy 
chodzi o pracownIków górnictwa węglowego, powrócił 
w tym okresie do pracy w górnictwie węglowym. 

I 3. Dla ustalenia czasu pracy, dającego pracownikowi 
prawo do określonego wymiaru urlopu, dodaje się okres 
pracy nieprzerwanie wykonywanej bezpośrednio przed 
przerwą, spowodowaną przyczynami, określonymi w§ 1, 
do okresu pracy nieprzerwanie wykonywanej od chwili 
p0d1,ęeia pracy bezpośrednio po przerwie, z zachowaniem 
postanowień § 2. 

§ 4. Do czasu pracy, o którym mowa. w , 3, dolicza się 
na równi z czasem przepracowanym czas trwania prze
rwy, spowodowanej następującymi przyczynami, pozosta
jącymi w związku z wojną 1939-1945 roku: 

a) czynną służbą w wojsku polskim, 
b) czynną służbą w Ąrmii Czerwonej, 
e) udziałem w walkach partyzanCko-wyzwoleńczych, 
d) osadzeniem w obozie koncentracyjnym lub w wię

zieniu z przyczyn ideowych. 
§ 5. 1. Udowodnienie okoliczności, uprawniających do 

zastosowania postanowień niniejszej uchwały, jest obo
wiązkiem zainteresowa.nego praeownika, 
, 2. Okoliczr.ości, o których mowa w Illit. c) l d), 

stwierdza się zaświadczeniem Związku Bojowników o Wol
ność i Demokrację. 

§ 6 . ..wykonanie uchwały porucza. się Prezesowi Rady 
Ministfów i wszystkim ministrom. 

§ '1. Uchwała wchocim w życie z dniem ogłoszenia 
w M'Dnltorze Po1skim z mocą Obowiązującą od dnia 8 
kwietnia. 1950 r., jednakże ustalenie czasu pracy, dokona
ne zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami za. 
okres przed wejściem w życie Iliniejszej uchwały zacho
wuje swą moc. 

PREZES RADY MINISTRóW Józef Cyrankiewicz 

889. 

UCHWAŁA RADY MINISTRóW 
z dnia 21 czerwca 1950 r. 

w sprawie czynSzów za lokale użytkowe, wynajmowane 
przez jednostki administracji państwowej &raz instytucje 

i przedsiębiorstwa uspołecznione. 
DZIAŁ L 

Przepisy ogólne. 
ł 1. 1. Uchwała n1niejaza normuje wysokość ezyn&Zu 

za lokale użytkowe w llrzypadkach. kiedy zarówno wynaJ-

mujący Jak i najemca naleją do jednostek edmłn!stracjl 
państwowej lub lnatytucjl 1 przedsiębiorstw uspołecznio
nych. 

2. Za lokalę użytkowe w rozumieniu uchwały niniejszej 
uważa się lo~ zajmowane na cele inne nlż mIeszkalne, 
chociażby one z przeznaczenia swego były lokalami 
mieszkalnymi. ' . 

3. Jeżel11oka! użytkowy lub jego część używane są rów
I\QCZ8Ś1lie,1l8. cele mieszkalne, najemca lokalu płaci czynsz 
według stawek przewidzianych w uchwale niniejszej, od 
~@:.~~o le>.kalu. . 

I 2. jednostkami administracji państwowej oraz in
stytucjami i przedsiębiorstwami uspołecznionymi w rozu
mieniu uchwały n1n.1eJszej są: 

a) władze, urzędy, zakłady i instytucje państwowe; 
b) przedsiębiorstwa państwowe, pańStwowo-spółdzielcze, 

centrale spóklzielezo-państwowe, centrale spółdZielni 
i spółdzielnie; 

c) przedsiębiorstwa pozostające pod zarządem Państwa; 
d) ,stowarzyszenia wyższej użyteczności; 
e) inne instytucje, organizacje lub jednostki, zwolnione 

od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej, 
a objęte wykazami, ustalon~ przoo Przewodniczą
cego Państwowej Komisji Plariowania GospOdarczego 
na wniosek właściwego ministra; wykazy te będą 
ogłaszane w Monitorze Polskim. 

I 3. 1. Przepisy uchwały niniejszej stosują się do lokali 
użytkowych bez względu na czas, w którym zostały zbu
dowane. 

2. Czynsz za lokale użytkowe, które mieszczą się w bu
dynkach mieszkalnych jako ich część składowa, ustala 
się według przepisów działu II. 

3. Czynsz za lokale użytkowe, które mieszczą się w o
drębnych budynkach, zajmowanych przez jednego lub 
kilku najemców, ustala się według przepisów działu III. 

DZIAŁ II. 
CS)'I1SZ za najem lokali użytkowych w budynkach miesz

kalnych. 

ł 4. 1. Podstawą obliczenia czynszU za najem lokali 
użytkowych, mieszczących się w budynkach mieszkal
nych jako ich część składowa, jest stawka miesięczna za 
1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu, określona we właś
ciwej tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

ł 5. 1. Przez powierzcbn1ę użytkową lokalu rozumie się 
ogólną powierzchnię wszystkich pomieszczeń w nim się 
znajdujących oraz pomieszczeń przynależnych. Do po
wierzchni lokalu użytkowego wlicza się więc również 
kuchnię, przedpokoje, korytarze, łazienki, klozety, spi
żarnie, alkowy, strychy, piwnice, zamknięte pomieszczenia 
_ładowe, garaże, komórki itp. z wyjątkiem balkonów, 
tarasów, werand, antresol, pawlaczów, szaf, schowków w 
ścianach 1 tp. . 

2. Do powierzchni użytkowej w rozumieniu ust. 1 nie 
dolicza się powierzchni przekroju poziomego murów. 

3. Wielkość powierzchni przyjmuje się zgodnie z po
miarami dokonanymi na podstawie dekretu z dnia 28 lip
ca 1948 r. o najmie lokali (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 259), 
a w ich braku, według planu lokalu. W razie braku pla
nu, wynajmujący obowiązany jest do obliczenia powierz
chni. Najemcy służy prawo asystowania przy czynnoś;
ciach pomiaru. 

I Ił. 1. Załączone do niniejszej uchwały tabele okreś.l&
ją stawki czynszu za 1.,JIIJ -il"Vierzchni na okres jednego 
~~ca dla następujących kategorii .lokall: biul'OWYch, 
hamn'ówych, przemysłowych, gastronomicznych, służą
cyeh celom akCji socjalnej (kulturalno-OŚWiatowym, 
służby zdrowia, opieki społecznej 1 tp,) oraz dla garaży, 
pomieszczeń składowych i szop zamkniętych. 

2. O zaliczeniu lokalu do jednej z kategorii, wymienio
nych w ust. l decyduj e rzeczywisty sposób użytkowania 
lokalu. a nie podini~towy charakter najemcy, np. lokal u
żywany przez instytucję oświatową na cele biurowe lub 
handlowe (księgarnia) podlega zaliczeniu do lokali biu
rowych lub handlowych, a nie do lokali służących celom 
oświatowym, chociaż najemcą jest instytucja oświatowa. 

3. Czynsz za lokal użytkowy nie dający się bez zastrze
żeń zaliczyć do żadnej z kategorii, wymienionych VI ust. 
1, ustala się według tej tabeli, która najbardziej odpo
wiada rodzajowi danego lokalu. 

4. Czynsz za lokale użytkowe posiadające urządzenia 
specjalne l wynajmowane zgodnie z przeznaczeniem tych 
urządzeń, ,jeżeli lokale te nie dają się zalic'zyć do adnej 
z kategorii, wymienionych w ust. 1, określa się drogą in
dywidualnej umowy. Dotyczy to w szczególoości lokali ki
nowych, teatralnych oraz przeznaczonych dla innych 
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Imprez wido~kowych, tudzież lokali o innym przema
e.eniu .apecja1nym. 

5. WysokoŚĆ czynszu, o którym mowa w ust. 4, nie mo
łe być jednak wyższa, niżby wypadała z zastosowania sta
wek, przewidzianych w tabeli dla lokali przemysłowych. 
leżell wynajmujący i najemca nie mogą dojść do poro
zumienia co do wysolrości czynszu za najem lokalu użyt
kowego, o którym mowa w ust. 4, wysokOŚĆ czynszu na . 
*ąd.anie jednej ze stron określi właściwa komisja arbi
trażowa zgodnie z przepisami art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 
I sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym 
(Dz. U. R. P. Nr 46, poI:. 340). 

I 7. 1. Czynsz za lokal użytkowy, zawlerający pomiesz
czenia Bużące różnym celom tnp. biu'l"OW}'Dl i handlo
wym), oblicza a1ę według atawek właściwych dla każdego 
• tych pomieszczeń. Jeżeli jednak z ogólnej powierzchni 
Qytkowej lokalu przypada na jeden z kilku celów, któ
rtm lokal ałuży, nie mniej D1t 850fo tej powierzchni, czynsz 
sa eały lokal obllcn .. według Ma'W'kl właściwej Ile 
względu na ten cel. 

2. Jeżeli lokal, o którym mowa w ust. l, zawiera wspól
De pomieszczenia przynależne (np. korytarze, przedpoko
Je i tpJ powierzchnię tyeh pomieszczeń, celem zastoso
wanIa do nich właścIwych stawek czynszu, dzieli sIę pro
porcjonalnlJe mIędzy pomieszezen1asłużące celom, wy
mienionym w ust. 1. 

I 8. 1. Stawki czynsZu, określone w załąC2X>nych tabe
lach, obowiązują w stosunku do lokalI, któryCh wysokość 
pokrywa aię z wymiarami jednej kondygnacji budynku, 
którego lokale te stanowią, część składową. 

2. Dla obliczenia czynszu za lokal lub jego część, któ
rego wysokość pokrywa się z wymiarami dwu lub w1ę-: 
uj kondygnacji budynku, którego lokal ten stanowi częśó 
składową, przyjmuje aię jako podstawę obliczenia taką, 
ność mI, ja.ka wypadli. z przemnożenia powiernchni tego lo
kalu przez ilość kondygnacji. Pełne stawki czynszu przyj
muje się jednakże tylko w sto.sunku do powierzchni pierw
ezej kODdygnaej1. W stosunku do powierzchni jaka. przy
padałaby na kamą dalszą kondygnację, ·przyjmuje się 
8tawkl czynszu zmniejszone o 7f1!/o. 

3. Jeżeli lokal zajmuje więcej niż jedną kondygnację 
budynku, którego stanowi część składową, ale nie pokry
wa się ściśle z wymiarami kondygnacji, przyjmuje sIę ja
to wysokość jednej kondygnaCji przestrzeń 4 metry w 
plonie. Stawki czynszu za resztę przestrzeni pionowej, 
mniejszej niż 4 metry, zmniejsza się proporcjonalnie. 

I 9. Oprócz czynszu wynajmujący może pobierać opła
ty tytułem zwrotu kosztów dostarczonego z Własnych u
tzą,dzeń oświetlenia lokaiu, ogrzewania i ciepłej wody z 
własnych U1'74drreń centralnych oraz używania dźw1gów. 

I 10. Przez urządzenia techniczne, o których mowa w 
Eałączonych do niniejszej uchwały tabelach, rozumie się: 
a) . instalację kanalizacyjną, b) instalację elektryczną lub 
gazową· 

I 11. 1. Czynsz za lokale w suterenach lub na podda-

szu, jeżeli nie są one używane na pomieszczenia składo
we obniża sit o ~OOt.. 

.2. Czynsz za piwnice stanowiące przyuależność lokalu 
użytkowego, jeżeli nie są używane na pomieszczenia skła
dowe, obniża się o 5f1!/o. 

DZIAŁ III. 
Czynsz za najem lokali użytkowych, obejmujących całe 
budynki, zajmowane przez jednego lub kilku najemców. 

§ 12. 1. Czynsz za najem lokali użytlwwych, obejmują
cych całe budynki, zajmowane przez jednego lub kilku 
najemców, oblicza się w sposób i według stawek czynszu 
przewidzianych w dziale II., z zastosowaniem obniżki 
o 3f1!/o. 

2. Podstawę obliczenia czynszu za lokale użytkow.e, 
o których mowa w ust. l, stanowi pełna powierzchnia 
użytkowa budynku, w którym znajduje się lokal użytko
wy. 

ł 13. 1. Czynsz za najem lokali, o których mowa w I 12, 
obniża się: 

a) o 16%, jcieli najemca zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przyjmuje na siebie obowiązek dokonywania 
kapitalnyCh remontów, . . 

b) o 7%, jeżeli najemca przyjmuje na siebie obowiązek 
dokonywania remontów bieżących, obciążających wynaj
mUjącego. 

2. Obniżka czynszu z tytułu przyjęcia przez najemcę 
obowiązku dokollywania kapitalnych remontów obowią
zuje pod warunkiem, że umowa najmu zostaje zawarta 
co najmniej na lat dziesięć. 

DZIAŁ IV. 
Przepisy końcowe. 

§ 14. W odniesieniu do nieruchomości, które zostały 
lub będą przekazane wykonawcom narodowych planów 
gospodarczych na podstawie dekretu z dnia 26 kwietnia 
1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości nie
Zbędnych dla realizacji narodowych planów gospodar
czych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 197) wraz z póżniejszymi 
zmianami - przepisy uchwały niniejszej nie mają zasto
sowania. 

§ 15. 1. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 
l-szym miesiąca następującego po ogłoszeniu. 

2. Czynsz w wysokości wynikaj ącej z przepisów uchwa
ły niniejszej obOWiązuje również w już istniejących przy
padkach najmu, jeżeli czynsz umówiony jest inny. Od
nosi się to jednakże tylko do czynszu należnego za czas 
po dniu wejścia w życie uch.wały lliniejszej. 

3. Czynsz nie uiszczony za czas przed wejściem w ży
cie uchwały niniejszej z powodu sporu o jego wysokość -
jeżeli spór nie został jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty -
pobiera się w wysokości przypadającej na podst.awie u
Chwały niniejszej. 

§ 16. Wykonanie uchwały porucza się Min'st rowi Go
spodarki Komunalnej. 

PREZES RADY MINISTRóW Józef Cyrankiewicz 

Załączniki do qchwały Rady Ministrów z dnia 
21 czerwca, 19~0 r. (poz. 889). 

Tabela stawek czynszowych Nr 1 

lokale biurowe 

w budynkach w budynkach w budynkach w budynkacl:1 w budynkach 
posiadaj ących posiadaj ących 

bez instalacjI ~ instalacji bez urządzeń instalację instalację 
Rodzad osiedH wodociągowej wodoc~j technicznych wodociągową wodociągową i innych a posiadaj ących a posiadających oraz jedno oraz dwa lub 

urządzeń jedno urządze- instalację 
urządzenie więcej urządzeń technicznych nie techniczne Wodociągową techniczne technicznych 

st&wka w złotych za 1 mI powierzchni użytkowej miesięcznie 
osiedla do 20.000 
miesrzkańców 74 '79 81, 87 92 

osiedla ponad 
20.000 do 75.000 
miesmcańców ' 80 86 88 94 99 

osiedla ponad 75.000 
mieszkańców z wyjątkiem 
miast wymienionych 
poniżej 89 95 98 104 110 

miasta: 

I Warszawa, lMź, Poznań, 
Kraków, Katowice, 

130 Gdańsk - GJynia 104 111 114 122 

.. 
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Tabela stawek czynszowych Nr 2 

lokale handlowe 

w budynkach w budynkach w budynkach w budynkach w budynkach posiadaj ących posiadaj ących berz: iI)stalacji berz: instalacj i bez urządzeń 
instalację instalację Rodzaj osiedli wodociągowej wodociągowej technicznych 

wodociągową woclociągową i innych a posiadaj ących a posiadaj ących oraz jedno oraz dwa lub urządzeń jedno urządze- instalację 
urządzenie więcej urządzeń technicznych nie techniczne wodociągową techniczne technicznych 

stawka w złotych za 1 m 2 powierzchni użytkowej mies~~cznie 
osiedla do 20.000 

95 I 98 I 104 110 mieszkańców 89 

osiedla ponad - I I 20.000 do 75.000 
119 " mieszkańców 96 103 106 112 

osiedla ponad 75.000 I mieszkańców z wyjątkiem 

I miast wymienionych 
107 114 118 125 132 poniżej 

miasta: 
Warsraawa, Łódź, Poznań, 
Kraków, Katowice, 
Gdańsk Gdynia 125 134 138 146 156 

Tabela stawek czynszowych Nr 3 
.• , .. ,., ...... , .. ~~ '_ . ... .;.0. 

lokale przemysłowe 

w budynkacn w budynkach w budynkach w budynkach w budynkach . 
posiadających posiadaj ących bez instalacji bez instalaCji bez urządzeil 
instalację instalację 

Rodzaj osiedl1 WOdociągowej wodOciągowej technicznych 
wodociągową wodociągową i innych a posiadaj ących a posiadających oraz jedno oraż dwa lub 

urzadzeń jedno Ul'ządze- instalację 
urządzenie więcej urządzeń technicznych nie techniczne wodociągową techniczne technicznych 

st.awka w złotych za 1 m' po',\'ierzchm użytkowej mlesięcznie 

osiedla do 20.000 
72 I 74 I 78 84 mieszkańców 67 

osiedla ponad 

I-2il.OOO do 75.000 
72 77 79 84 89 mieszkańców 

osiedla ponad 75.000 I 
I I mieszkańców z wyjątkiem 

I miast wymienionych 
80 86 88 94 99 poniżej 

~ 

miasta: 
WarS2;awa, Łódź, Poznań, 
Kraków, Katowice, 
Gdańsk - Gdynia 94 101 104 110 117 

Tabela litawek czyns'l:owych Nr 4 

lokale służące celom: kulturalno-oświatowym, służby zdrowia i opieki społecznej 

w budynkach w budynkach w budynkaCh w budynkach w badynkach posiadaj ących posiadających 
bez instalacji bez instalacji bez urządzell 

instalację instalację 
Rodzaj osiedli wodociągowej wodociągowej techniC2IDYch 

wodociągową wodociągową i innych a posiadaj ących a posiadających oraz jedno oraz dwa lub 
urządzeń jedno urządze- instalację m-zadzenie więcej urządzeń te<:hnicznych nie techniczne wodociągową techniczne technic2lnych --

stawka w złotych za 1 m:! powierzchni użytkowej miesięcznie 

osiedla do 20.000 
63 

I 
65 

.1 

69 74 mieszkańców 59 

osiedla ponad -2il.OOO do 75.000 
64 68 70 75 79 miemkańców 

I I osiedla ponad 75.000 
I I mieszkańców z wyjątkiem 

I I mias t wymienionych 
71 76 78 83 88 poniżej 

miasta: 
Poznań, WarS2lawa, Łódź, 

I Kraków, Katowice, 
83 89 91 97 104 Gdańsk Gdynia 

" 



Tabela stawek czynszowych Nr 5 

lokale gastronomiczne - . 
w budynkach bez instalacji w budynkach bez instalacji 

w budynkach posladają-
w budynkach posiadają-

... 
w budynkach posiadają-cych instalację wodocią-

wodociągowej i innych . wOdociągowej, a posiada- gową, a nie posiadających cych instalację wodocią- cych instalację w~oCią-
urządzeń technicznych jących jedno urządzenie innych urządzeń technicz- gową oraz jedno urząd.ze- gową oraz dwa lub ' wie-

techniczne nych nie techniczne cej urządzeń ' technicznych 

Rodzaj osiedli 

przeznaczone mające przeznaczone mające przeż~aczone mające przeznaczone mające przeznaczone mające 
wyłącznie do charakter 'wyłącznie do charakter . wyłącznie do charakter wyłącznie do charal.tter wyłącznie do Charakter 
żywienia rozrywkowy żywienia rozrywkowy żywienia rozrywkowy żywienia rozrywkowy żywienia rozrywkowy 

zbiorowego zbiorowego zbiorowego zbiorowego zbiorOwego 

stawka w złotych za 1 m! powierzchni użytkowej miesięcipie 

osiedla do 20.000 
I mieszkańców 89 98 95 105 98 108 104 114 110 121 

. 
osiedla ponad ! 

20.000 . do 75.000 
mieszkanców 96 106 10~ . 113 106 .117 112 123 UH 132 

, 

osiedla ponad . 75.000 
mieszkańców z wy-
jątkiem miast wy-
mienionych poniżej 107 118 114 125 118 130 125 138 1::12 145 

I 

I , 

I 
, 

, '. miasta: 
Warzawa, Łódź, - ./ 
Poznań, Kraków, . 
Katowice, Gdańsk - , 

I Gdynia 125 137 134 147 137 151 146 160 156 171 

. , 

Uwaga: Przez lokale gastronomicz,oe mające charakter rozrywkowy rozumie się lokale gastronomiczne, w których żywienie zbiorowe występuje co najwyżej .jako działal
ność dodatkowa oraz bez względu na to, czy te lokale , połączone są z jakimikolwiek atrakcjami muzycznymi, widowiskowymi lub zabawowymi. . 
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Tabela ~tawek czynszowych Nr 6 

pomieszczenia składowe, garaże, szopy zamknięte itp. 

w budyIikach w budynkach w· budynkach Vi budynkach w budynkach 
posiadaj ących posiadaj ących bez instalacji bez instalacji ,bez urządzeń 
instalację instalację r · Rodzaj cmedl1 I wodociągowej wodociągowej techni~nych 

wodociągową wodociągową 1 linnych a posiadaj ących a posiadających oraz jedno oraz dwa lub 
Ui'Ządzeń jedno urządze- instalację 

urzą;dzenie więcej urządzeń teohn1C121llYch nie tech~ne wodociągową , techniczne techniC21nych -
stawka w Złotych za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie 

osiedla do 20.000 
mieszkańców 37 40 

osiedla ponad 
. 20.000 do 75.000 
mieszkańców 40 43 

osiedla ponad 75.000 
mieszkańców z wyjątkiem 
miast wymienionych 
poniżej 45 ' 48 

miasta: 
Warszawa, Ł!>aź, Poznań" -Kraków, Katowice, · 
Gdańsk Gdynia . ' 52 

890. 

UCHWAŁA RADY MINISTRóW 
z dnia 21 czerwca '1950 r. 

INSTRUKCJA Nr 9 . 
w sprawie trybu układania projektów budżetów rad 

narodowych. 

56 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 
1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwo

\ wej (Dz. U. R. P .. Nr 14, paz; 130) Rada Ministrów 
uchwala, co n!).Stępuje: 

I 1. Projekty budźetów terenowych, układane przez 
prezydia rad narodowych, dzielą się na: 

a) budżety jednostkowe poszczególnych rad narodo-
wych, . " 

b) budźety zbior~. 
Projekty budżetów zbiorczych układane są na. szczeblu 

poWiatu 1 województwa. Projekt Zbiorczego budżetu po_ 
wiatowego obejmuje projekt jednostkowego budżetu po
wiatu 1 prOjekty budźet6w gmin Wiejskich oraz miast nie 
stanOWiących powiatów. Projekt zbiorczego budżetu woje
wódzkiego obejmuje projekt Jednostkowego budżetu wo
jewództwa, prOjekty zbiorczych budżetów powia.towych 
oraz pr,oj ekty budżetów · miast stanowiących powiaty. 

I 2: Prezydia rad narodowych poprzez swe organa fi
nansowe (wydziały i referaty finansowe): 

,a) układają na podstawie zgłoszeń poszczególnych wy
działów projekt jednostkoWego budżetu rady naro
dowej jak również projekt budżetu zbiorczego, 

b) uzgadniają preliminarze wydatków i dochodów z na
rodowym pl8,Iiem gospodarczym przy udziale tere
nowych kąmisjl planowania gospOdarczego, 

c) nadzorują czynności układ~nia budżetó~pl"l!l8B pre
zydia rad narodowych niższego stopnia, 

d) czuwa.ją nad ' zgodnością preliminarzy z limlta.m1. 
§ 3. 1. Opracowany. przez prezydium rady narodowej 

.projekt budżetu powin1en być zaopiniowany przez k-omisję 
budżetowo-finansową 1 zatwierdzony przez radę naro-

. dową. . 
2. W wyjątkowych przypadkach, gdy rada narodowa 

nie może powziąć' uchwały w terminie ustalonym w nocie 
budżetowej, można ograniczyć się do opinii komi.sj.i bud
żetowo-finansowej. 

§ 4. 1. Prezydia .rad narodowych niższego stopnia 
przedkładają projekty budżetów w terminach, określo
nych w zarządzeniu Ministra Finansów (nocie budżeto
wej), prezydiom rad narodowych wyższego stopnia do 
rozpatrzenia i włączenia ich do budżetów zbiorczyCh. 

2. Projekty zbiorczych budżetów wojewódzkich oraz bud
żetów m.st. Warszawy i m. Łodzi prezydia wojewódzkich 

- rad naro.dowych oraz rad narodowych m.st. War.szawy 
1 m. Łodzi przesyłaj ą Ministerstwu Finansów do rozpa

. trzenia 1 włączenia ich do proj ektu Budżetu Państwa. 
§ 5. Przy rozpatrywaniu złożonych - projektów bud2óe

tów prezydia rad narodowych wyższego stopnia, w razie 

I I 
\ 

41 44 46 

. 
44 47 50 

I 
I 

I 49 . 52 55 

1 57 . 61 65 

stwierdzonych uchybień, postępują stosownie do postano
wteńart, 31 ustawy o terenowych organach jednolitej 
władzy państwowej. 

§ 6. 1. W ramach limitów, ustalonych przez Radę Mi-
. n1strów dla Budżetu Pa.ństwa na 1951 r.,. prezydia woje
wódzkich rad narodowych dokonają podziału tych limi
tów na potrzeby Jednostkowych budźetów woJewó~t~a, 
budżetów powiatowych rad narodowych ,oraz budzeww 
miast stanowiąCYCh powiaty. Prezydia powiatowych rad 
narodowych podzielą przyznane im limity między jednost
kowy budżet powiatu oraz budżety miast nie stanOwiąCYCh 
powiatów i budżety gmin wiejskich. 

2. Prezydia rad narodowych w oparciu o limity, ustalo
ne zgodnie z ust. 1, dostosują do nich pr.ojekty swych 
budżetów i SkontrOlują w tym zakresie proj,ekty budżetów 
rad narodowych niższego stopnia. 

ł .7. Zarządzenie Ministra Finansów (nota budżetowa) 
ustali terminy dla dokonania poszczególnych czynności, 
związanYCh z układaniem budżetów terenowych,. układ 
tych budżetów oraz szczegółowe zasady ich opracowania, 
które w 1951 'roku uwzględnią w szczególności następujące 
założenia: ' 

a) finansowanie akcji socjalnej odbywa się w trybie 
bezpośredniego dotowania z budżetu urządzeń akcji 
socjalnej, 

b) znosi się rozliczanie między . instytucjami Objętymi 
budżetem centralnym i budźetami terenowymi z ty
tułu opłat za korzystanie ze społecznych zakładów 
służby zdrowia, . . 

c) budźety terenowe obejmują gospodarkę mieszkanio
wą w zakresie nieruchomości będących w zarządzie 
b. organów samorządu terytorialnego, administrowa
nych przez Zakład Osiedli Robotniczych (admini
stracja osiedli), jak również nieruchomości miesz
kalnych administrowanych przez władze państwowe 
z wyjątkiem będących w zarządzie Prezydium Rady 
Ministrów, Ministerstwa Obrony Narodowej i Mini
sterstwa Bezpieczeństwa PUblicznego, 

d) budżety terenowe .obejmują całość wpływów na Fun
dusz Gospodarki Mieszkaniowej z danego terenu, 

e) budżety terenowe otrzymują procentowy udział we 
wpływach brutto Państwowego Funduszu Ziemi 
w wysokości określonej w ustawie skarbowej, 

i) z dniem 1 stycznia 1951 r. znosi się Fundusz Pracy 
jako odrębną jednostkę budżetową. Konieczne wy
datki na akcję prOduktywizacji niezatrudnionych 
oraz akCję robót interwencyjnych 'pokryte będą 
w roku 1951 z budżetu centralnego. 

§ 8. Zobowiązuje się właściwych Ministrów do ' przed
łożenia Radzie Ministrów do dnia 1 października 1950 r. 
projektów zmian odpowIednich aktów ustawodawczych 
w celu dostosowania ich do postanowień niniejszej uchwa
łY;--jak również - do dokonania w tym terminie niezbęd
nych zmian w innych obowiązujących przepisach. 

§ 9. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Fi
nansów, a w zakresie postanowień § 8 - również właści
wym Mihistrom. 

PREZES RADY MINISTR6w Józef Cyrankiewicz 




