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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

!l dnia 25 kwietnia 1968 r. 

w sprawie gospodarówania funduszami celowymi. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 l art. 51 ustawy z dnia l lipca 
1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 
i z 1963 r . Nr 28, poz. 164), art. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o funduszu emerytalnym (Dz. U. Nr 3, poz. 1), § 4 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w 
sprawie utworzenia funduszów mieszkaniowych Ministerstwa 
Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. Nr 15, poz. 64), § 10 rozporządzenia Rady Ministrów 
i dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie współdziałania organów 
administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpie
czeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz 
w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych (Dz. U. 
Nr 8, poz. 47), § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia funduszu ubezpie
czenia społecznego rzemieślników (Dz. U. Nr 26, poz. 173), 
§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1966 r. 
w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia społecznego 
niektórych grup ludności (Dz. U. z 1967 r. Nr l, poz. 2) i § 4 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1966 r. 
w, sprawie utworzenia funduszu mieszkaniowego Ministerstwa 
Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 26, poz. 155) zarządza się, co na
stępuje: 

CZĘSC I. 

Przepisy ogólne. 

Rozdział 1. 

Przepisy wstępne. 

§ 1. 1. Zarządzenie określa zasady gospodarowania fun
duszami celowymi, o których mowa w ust. 2 i 3, zwanymi 
dalej "fundu~zami". 

2. Przepisy zarządzenia stosuje się do funduszów , utwo
rzonych na podstawie ustaw lub przez Radę Ministrów na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r . o pra
wie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. 
Nr 28, poz. 164), wymienionych w załączniku nr 1. 

3. Przepisy ogólne zarządzenia (część I) stosuje się do 
funduszów wymienionych w załączniku nr 2 .w zakresie nie 
uregulowanym w aktach o' ich utworzeniu. 

§ 2. Przy }inansowaniu inwestycji i kapitalnych remon
tów!: funduszów obowiązują przepisy w sprawie zasad finan
sowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek pań
stwowych. 

§ 3. 'l. Fundusz przeznaczony jest wyłącznie na cele 
określone w akcie o utworzeniu funduszu. 

2. Srodki pieniężne funduszu nie wydatkowane w roku 
budżetowym przechodzą na rok następny, o ile akt o utwo
rzeniu funduszu nie stanowi inaczej. 

3. Fundusz może być zasilany dotacją 'l budżetu lub 
z innych źródeł na warunkach określonych w akcie o utwo
rzeniu funduszu. Dotacja może stanowić uzupełnienie fun
duszu lub może mieć charakter dotacji celowej, przeznaczo
nej na ściśle określone zadanra. 

§ 4. 1. W razie likwidacji funduszu, akt o jego likwida
cji stanowi dla oddziału banku podstawę do zamknięcia w 
wyznaczonym terminie rachunku bankowego funduszu. 

2. Srodki pozostałe po dokonaniu rozliczeń likwidacyj
nych funduszu podlegają przekazaniu do budżetu lub na inne 
cele zgodnie z aktem likwidacji funduszu w terminie okre-
ślonym w tym akcie. . -

R o z d z I a ł 2. 

Dysponenci funduszu. 

§ 5. 1. FundusZ' gromadzi się na odr'ębnym rachunku 
bankowym w Narodowym Banku Polskim. 

2. Podstawą do otwarcia rachunku bankowego funduszu 
jest zawiadomienie oddziału banku przez dysponenta fundu
szu o zatwierdzeniu planu funduszu. 

§ 6. 1. Jednostka (jednostki), której akt o utworzeniu 
funduszu powterza zarząd całym funduszem lub którą ustana
wia dysponentem, jest dysponentem głównym. 

2. Jednostka, którą akt o utworzeniu funduszu upoważ" 
nia do gospodarowania częścią funduszu, jest dysponentem 
niższego stopnia. 

3. Dysponenci główni mogą wyznaczać dysponentów niż
szego stopnia, jeżeli zezwala na to akt o utworzeniu fundu
szu. ' 

4. Przy wyznaczaniu dysponentów niższego stopnia mają 
odpowiednie zastosowanie przepisy o rachunkowości budże-
towej . . 

§ 7. Podstawą dokonywania.' przez dysponenta wypłat 

z rachunku bankowego funduszu jest zatwierdzony plan fun
duszu. 

R o z d z i a ł 3. 

Planowanie finansowe. 

§ 8. 1. Plan funduszu, obejmujący wszystkie dochody 
wydatki określone w akcie o utworzeniu funduszu łąc znie 

ze stanem środków na początek i koniec roku, opracowuje 
się na okres roku budżetowego. 

2. Podstawą opracowania planu funduszu są wytyczne 
ustalone przez : 

1) Ministra Finansów - w zakresie funduszów budżetu 

centralnego, 
2) wydział finansowy prezydium wojewódzkiej rady naro-

dowej - w zakresie funduszu ' budżetu terenowego, 
-przy uwzględnieniu wniosków nadesłanych przez minister- . 
stwa oraz wydziały (jednostki równorzędne) prezydiów rad 
narodowych. 

3. Przy ustalaniu wytycznych oraz przy zgłaszaniu wnio
sków, o których mowa w ust. 2, należy brac pod uwagę za
dania określone w akcie o utworzeniu funduszu, a w szcze
gólności zadania, które powtpny być finansowane z funduszu 
w okresie budżetowym, oraz zadania i wskaźniki rzeczowe, 
o ile są one ustalane w narodowym planie gospodarczym. 

4. Jeżeli akt o utworzeniu funduszu przewiduje dotacje 
z budżetu, wytyczne do planowania (ust. 3) powinny określać 
rodzaje dotacji uwzględniając ich podział na: 
l) dotacje stanowiące uzupełnienie 'funduszu (wyrównaw

cze), 
2) dotacje przeznaczone na wykonanie określonych zadań 

(celowe). 
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5. Na podstawie otrzymanych wytycznych, o których 
mowa w ust. 2, dysponenci główni ustalają wytyczne dla dy
sponentów niższego stopnia (§ 6 ust. 2). 

6. Do planu funduszu załącza się: 

1) uzasadnienie dochodów, 
2) uzasadnienie wydatków z wyodrębnieniem środków prze

znaczonych na finansowanie iIl.westycji oraz funduszu 
płac, jeżeli z funduszu celowego mają być finansowane 
płace, 

3) wykaz przewidywanych pozostałości materiałów zaku-
pionych z funduszu oraz stan należności zobowiązań 
na początek i koniec roku. 

7. Wzory planów funduszu ustalają przepisy o opraco
wywaniu projektu budżetu (nota budżetowa). 

8. Plan funduszu stanowi załącznik do budżetu. 

§ 9. Dysponenci funduszów wykazują w planach i w 
sprawozdawczości poszczególne rodzaje dochodów i wydat
ków według podziałek określonych w przepisach o klasyfi
kacji dochodów i wydatków budżetowych. 

§ 10. 1. Ministerstwo Finansów po uchwaleniu przez Ra
dę Ministrów projektu budżetu Państwa zatwierdza wstępnie 
plany dysponentów głównych funduszów budżetu centralo. 
nego. 

2. Dysponenci główni, na podstawie zatwierdzonego 
zbiorczego planu funduszu, zatwierdzają wstępnie plany fun
duszów (jednostkowe ~ lub zbiorcze) dysponentów niższego 

stopnia. 

3. Dysponenci niższego stopnia, na podstawie zatwier
dzonych zbiorczych planów, zatwierdzają wstępnie jednost
kowe plany funduszów dla podległych dysponentów. 

4. Ostateczne zatwierdzenie zbiorczych i jednostkowych 
planów funduszów następuje na podstawie uchwalonego przez 
Sejm budżetu Państwa. Jeżeli w związku z uchwaleniem 
budżetu nie ma potrzeby wprowadzenia zmian do planów, 
zatwierdzenie wstępne nabiera mocy ostatecznej. 

5. Przy wstępnym i ostatecznym zatwierdzaniu planów 
należy przestrzegać zgodności z ustalonymi w zatwierdzo
nych zbiorczych planach kwotami: 

1) osobowego i bezosobowego funduszu płac, 
2) dotacji z budżetu, 
3) środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji. 

§ H. 1. Zatwierdzenie planów funduszów budżetu tere
nowego następuje po uchwaleniu budżetów przez rady naro
dowe. 

2. Wydziały finansowe prezydiów rad narodowych na 
podstawie uchwalonego budżetu zatwierdzają plany dyspo
nentów głównych fąnduszów budżetu terenowego. 

3. Dysponenci główni na podstawie zatwierdzonych pla
nów zbiorczych (ust. 2) zatwierdzają plany funduszów dyspo
nentów niższeg'o stopnia. 

4. Jeżeli zatwierdzenie planów funduszów nie może na
stą pić przed rozpoczęciem roku budżetowego, plan funduszu 
dysponenta głównego podlega wstępnemu zatwierdzeniu przez 
wydział finansowy prezydium właściwej rady narodowej. 

5. W gromadach i osiedlach plany funduszów zatwier
dzają biura gromadzkich rad narodowych (rad narodowych 
osiedli), a w miastach nie stanowiących powiatów - organ 
wskazany przez ' prezydium rady narodowej . 

6. Przy zatwierdzaniu planów funduszów budżetu tere
nowego stosuje się przepis § 10 ust. 5. 

R o z d z i a ł 4. 

Wykonywanie planów funduszów. 

§ 12. 1. Wypłaty z rachunku bankowego funduszu ogra
niczone są wysokością sum zgromadzonych na ~ rachunku. 

2. Wydatki z funduszu nie · mogą przekraczać kwot usta
lonych w poszczególnych paragrafach ~ planu, z uwzględnie-
niem zmian wprowadzonych na podstawie § ~ 17. ~ 

3. Środki funduszu przeznaczone na cele inwestycyjne 
przelewane są zgodnie z planem z rachunku bankowego fun
duszu na właściwe rachunki inwestorów. 

4. Środki funduszu, przeznaczone n'a cele inne niż okre
ślone w ust. 3, wydatkowane są bezpośrednio z rachunku 
bankowego funduszu. 

§ .13. Środki funduszu dysponenta niższego stopnia, nie 
wykorzystane po całkowitym wykonaniu zadania lub prze
znaczone na zadania, które nie mogą być zrealizowane, podle
gają zwrotowi na rachunek bankowy funduszu dysponenta 
głównego. 

§ 14. Jeżeli sprawożdanie finansowe dysponenta niższe
go stopnia wykazuje saldo rachunku funduszu na koniec ro
ku wyższe od pozostałości na początek roku następnego, 

przewidzianej w planie, organ właściwy do latwierdze~ia 

planu ustala wysokość i przeznaczenie zbędnych środków 

funduszu albo zarządza ich przekazanie na rachunek dyspo
nenta głównego. 

§ 15. 1. Organ właściwy do zatwierdzania planu obo
wiązany jest czuwać, aby zapasy środków .trwałych i obro
towych finansowanych z funduszu nfe przekraczały faktycz
nych potrzeb i norm ustalonych w trybie ok-reślonym w prze
pisach o rachunkowości budżetowej oraz aby należności na 
rzecz funduszu były realizowane _we właściwych terminach. 

2. Jeżeli przez dłuższy czas utrzymuje się nieuzasadniony 
stan zapasów materiałowych, przekraczający normy, o któ
rych mowa w ust. 1, oraz nie realizc;>wane są należności, or
gan właściwy do zatwierdzenia planu wyznaczy termin usu
nięcia nieprawidłowości , a po tym terminie - w razie nie
zastosowania się - zarządzi: 

1) wstrzymanie dotacji budżetowej, przewidzianej planem, 
2) blokadę określonych środkÓw na rachunku funduszu lub 
3) przekazanie zbędnych środków funduszu na rachunek dy

sponenta głównego. 

§ 16. 1. Dotacja budżetowa (wyrównawcza i celowa) 
przewidziana w planie funduszu przekazywana będzie na 

~ zasadach i w terminach przewidzianych dla ' przekazywania 
kredytów budżetowych jednostkom budżetowym. 

2. Dotacje celowe mogą być wykorzystane po wyczer
paniu w pierwszej kolejności własnych środków funduszu 
przeznaczonych na ten sam cel, o ile akt o utworzeniu fun
duszu nie stanowi inaczej. 

3. Dotacja celowa podlega rozliczeniu po wykonaniu 
określonego zadania. Wynikające z rozliczenia nie wykorzy
stune środki dotacji celowej zwraca się do budżetu, z któ
rego była udzielona dotacja. 

§ 17. l :"·- Zmiany' zbiorczego planu i jednostkowych pla
nów funduszu przeprowadza organ właściwy do ich zatwier
dzenia. 

2. Zmiany planów funduszu, powodujące zwiększenie do
tacji budżetowej, mogą być dokonywane po wprowadzeniu 
odpowiednich zmian w budżecie. 
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3. Organ -właściwy do zatwierdzeni~ planu funduszu 
uprawniony jest do dokonywania zmian w zatwierdzonym 
planie, polegających na: ' 

1) zwiększeniu wydatków poszczególnych paragrafów, je
żeli znajdują one pokrycie w ponadplanowych docho
dach i są uzasadnione wzrostem zadań, 

2) przeniesieniach pomiędzy pos'zczególnymi paragrafami 
wydatków, pod warunkiem że zmiany te nie spowodują 
w zbiorczym planie funduszu: 

a) , zwiększenia osobowego i bezosobowego funduszu 
płac, chyba, że przepisy sZ,czególne zezwalają na ta
kie zwiększenie, 

b) zmniejszenia planowanych śródkówna inwestycje 
i !,-apitalne remonty, ' 

c) zmniejszen,ia planowanej pozostałości funduszu na ko
niec roku lub na początek roku następnego. 

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. ' 3, mogą być 
przelcazane na rzecż dysponenta trzeciego stopnia, z tym ,że 

o dokonanych zmianach należy powiadomić orgm właściwy 
do zatwierdzeni,a planu fundu~zu. 

S, Żmiany planów powodujące naruszenie warunkóW 
okr.eślonych w ust. 3 mogą być. dokonywane za zgodą ' wła
ściwego organu finansowego. 

,§ 18. Dysponenci funduszu prowadzą rachunkowość l spo
rządzają sprawozdania zgodnie z przepisami o rachunkowo-

' ści budżetowej. ' 

, § 19. Nadzór nad gospodarowaniem funduszami sprawu
ją . .minister (prezydium rady narodowej) oraz inne organy 
właściwe do 'zatwierdzania planów funduszów. 

c z Ę S C II. 

Przepisy szczególne. 

§ 20. 1. Funduszami utworzonymi na podstawie: 
'1) ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o funduszu emerytal

nym (Dz. U. Nr 3, poz. 1)', 

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerWca 1965 r. 
, w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia społeczne
go rzemieślników (Dz. U. Nr 26, p~. 173), 

, 3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1966 r. 
w sprawie utworzenia fundus zu ubezpieczenia społeczne, 
go ni~których grup ludności (Dz. U. z 1967 r,. Nr 1, poz. 2) 

:' dysponują Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oddziały Zakła
du Ubezpieczeń ' Społecznych, a funduszem wymienionym w 
pkt 1 - także Ministerstwo Komunikacji. 

2. Przepisy §§ 21 i 22 dotyczą funduszów wymienionych 
w ust. 1 ~ , 

, § 21. Dla funduszów wymienionych w § 20· ust. 1 spo
rząd~,się odrębne plany. 

§ 22,. Wpłaty do budżetu cen tralnego z funduszow' okre
ślonych w § 20 ust. 1 pkt 2 i 3 z tytułu finan~owanyćh 

. z b).ldżetU świadczeń leczniczych oUl-Z kosztów administro
,waniu funduszem dokonywane są przez ' Żak ład Ubezpie czeń 

" " sp.ałecznych 'w okresach kwartalnych. Stawki wpłat ustalane 
'są w wytycznych, o których mowa w § 8 ust. 2. 

§ 23. 1. Funduszami mieszkaniowymi, przeznaczonymi' 
na cele określone w rozporząclzen ill Rady Minis trów z dnia 
16 lutego 1962 r. w sprawie utworzenia fu nduszów mieszka
niowych Minis ters twa Obrony Nar odowej i Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych (Dz. lT. Nr 15, poz. 64) , oraz w uchwa-

__ " , le .nr 59 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie · 

pomocy' Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środ. 
ków własnych żołnierzy j funkcjonariuszów Milicji Obywa .. 

,telskiej (Monitor Polski z 1962 r: Nr 21, poz. , 91 iz 1966. r. 
Nr 23, poż.120), zwanej dalej , ,,uchwałą nr 59/62''" dysponu" 
ją Ministerstwa Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznycn 
oraz upoważnione przez w,łaściwych ministrów jednostki im 
podległe, zwane dalej "dysponentami". 

2. Funduszem mieszkaniowym, przeznaczonym na cele 
określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 ' I;:zerw
ca 1,966 r. ' w sprawie utworzenia flinduszu mieszkaniowego 
Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 26, poz. 155) oraz 
.w uchwale 'nr 174 Rady Ministrów z dnia 21 , czerwca 1966 r. 
w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowe
go- ze środków własnych funkcjonariuszów Służby Więzien
nej (Monitor Polski Nr 31 i Poz. 162), zwanej dalej "uchwa
łą nr 174/66", dysponują Ministerstwo SprawiedliwośCi oraz 

' jednostki organizacyjne więziennictwa upoważnione ptiez 
Ministra Sprawiedliwości, zwane (1,8Jej "dysponentami". 

. ' i ' . 

. ' 3. Przepisy §§ 24-26 dotyczą funduszów wymienionych 
w ust. 1 .j 2. ' 

_ § 24. Wydatki funduszu z~i-ą:zane z budow'ą ,do~~)w wi~
lomieszkani'owy(::h oraz z ud'ziel,aniem kredytów , dł,llgoterrrli
nowych sp<:>łdżielnioII\Oudownictwa miesżka.nioW-ego : p'owin
ny być planowane w wysokośc-i zapewniającej sfina.nsowa
nie planowanycb 'nakładów na resórtov.'e. (spóH~zielcze) hu
downictwo mieszkanidwe. . . . " . , 

§ 25~, 1. Pomoc finansowa udzielaha jest" osobom wymie_ 
nhmym w § 1 uchw'al nr 59/62 ' i nr 174/66 przez ' dysponen
tów fUńduszu, którzy 'zlecają bankowi ' dokonanie odpoWied
niego przelEiwu z rachunku funduszu: 

2. Dysponenci prowadzą ewidencję i administrację na
leżności z tytułu .. udzielonej pomocy. 

3. Pożyczki z funduszu dla spółdzielni budownictwa 
mieszkaniowego i dla osób budujących (nabywających) do
my jednorodzinne lub lokale ' w mafych domach mieszka 1-

. nych udzielane będą na wniosek dysponenta funduszu przez 
Bank Inwestycyjny, przy jednoczesnej blokadzie odpowied
niej kwoty na rachunku funduszu. Ewidencję należnoś~i ż ty
tułu tych pożyczek prowadzi Bank Inwestycyj~y. 

§ 26: 1. Fundusz mieszkaniowy gromadżony jest w Ban-
ku Inwestycyjnym. ' 

,2. Kontrolę gospodarowania środkami funduszu sprawu
je bank prowadzący rachunek funduszu. Do obowiązków 
banku należy w szczególności,: 

1) przyjmowanie wpływów na rachunek funduszu oraz do-
konywanie wypłat z tego rachunku, , 

2) udzielanie kredy tów długoterminowych, o których mo
wa w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwał nr 59/62 i nr 174/66, na 
warunkach okr eślonych w przepisach o pomocy Panstwa 
dla budownictwa mieszkaniowego ze środków 'własnych 
ludności przy jednoczesne j blokadzie odpowjedniej kwoty 
na r achunku fundus zu oraz zabeżpieczenie pożycze~ i li-
kwidowanie rat, ' . ., 

3) likwidowanie spłat z tytułu sprzedaży domów wielo
mieszkaniowych, o któr ych mowa w § :2 ust. 2 pkt r 
uchwał nr 59/62 i nr 1.74/66. 

§ 27 . . 1. Fundusz dobrowolnych świadczeń społecznycn 
tworzony iest ZGod nie z r ozporządzen.iem Rady M inistrów. 
z dnia 21 iioca 1 ~60 r. v'v spraw ie funduszów dobrowolnych 
świadczeń społecznych , (Dz. U. Nr 39, poz. 233), zwanym da-

. lej "rozporządzeniem" . 

2. Przepisy §§ 28-34 dotyczą funduszu wymienionego 
,w ust. 1. 
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§ 28. ' 1. Rachunek bankowy funduszu nioże być otwa~
-ty' przez poszczególnych dysponentów po ' zł~żeniu w banku 
odpisu uchwały lub decyzji powżiętej w myśl ' przepisów § 2 
rozporządzenia. , 

2. Organ przyznający środki funduszu dysponentowi niż
sZego stoimia określa jednocześni'e przeznaczenie tych środ
ków zgodnie z ustaleniami świadczących. 

, § 29. 1. Prezydium rady narodowej podejmuje uchwa
łę, o' której mowa W § 2 rozporządz,enia, w trybie" określo-
nym w przepisach ,prawa budżetowego. ' 

2. Tryb określony w ust. 1 stosuje się również, w wy
padkach" gdy dochody funduszu pochodzą z funduszów jed- , 

'nostelc.budżetu centralneg'o i są przeznaczone na cele, które 
'llie ,były przewidziane w budżecie rady narodowej. Przepis 
ł 28 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie. " ' 

§ 30., Dla każdego ' rodzaju przeznaczenia, okreŚlonego 
planem fundu~zu, otwiera się odrębny ' rachunek bank-owy. 

. .~. .... -". . ' . " 

§ 31. Jeżeli fundusz jest ' przeznaczony na, finansowanie 
zadań rad narodowych, dysponentami funduszu , s'ą: , 
.1) dy~poneI!t kredyió~częśc.ibu~lżetu ~ gdy zad~nia (ce~ 

, le),"'ria 'które przeznaczony jest Jundusz,,': objętesą jednq 
, częśCią budzetlI, ' " ' ' 

~j wydział finansowy ' pre; ydium rady- narodowej ' :-:- jeżeli 
'Ć' fuńduszem ' mają .' dyspono~ać ' ró~,n~ . organy adminiJtra-

~ 

cji prezyt:!i\lm rady ,narodowej, , 
, .3) , jeżeri fund usz ' jest" przeznaczony " na' finansowanie zadań' 

w :grom.adach i osiedlach ~: biura gromadzkich rad, 'na
rodowych- (radllaródowych, osiedli), li ' na finansowanie 
zadań w miastach nie , stanowiących powiatów organ 
wskazany przez Prezydium rady narodowej. 

§ 32. 1. Fundusz przeznaczony: 
1) na ,zadania inwestycyjne - przelewany jest ' na , właści

we rachunki inwestorów, 
2) na ćzyny 'społeczne nie wymienione w pkt 1 - podle

ga bezpośredniemu wydatkowaniu z rachunku tegofun
duszu lub przekazaniu , na dochód budżetu tej rady .na
rodowej, której- zadania ' są dofinansowywane z funduszu, 
na ' odrębny tyiuł i · paragraf ,klasyfikacji budżetowej. 

2~' Nie wykorzystane po zakończeniu i~westycji środki 
funduszu na rachunkach inwestorów podlegają zwrotowi na 
rachunek funduszu. ' ' 

§ 33. Zmiany planu funduszu, połączone ze zmianą prze
znaczenia środków, określonego przez świadczącego, mogą 
być dokonane tylko za zgod~ świadczącego. 

§ 34. Po wykonaniu zadania, nI!- które , fundusz zosl-ał 
przeznaczony, dysponent funduszu przeiewa pozostałe środ~ 
ki zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia i likwiduje rachunek 
funduszu. 

§ 35; 1. Centralnym Funduszem Turystyki i Wypoczyn
ku, utworzonym ustawą z dl)ia 17 lutego 1960 r. o organizacji 
kull :ry fizycznej i turystyki (Dz. lT. Nr lO, poz. 65) i groma-

' dzonym oraz, wykorzystywanym zgodnie ze statutem nada
nym przez Radę Ministrów, dysponują Główny Komitet ,Kul
tury Fizycznej i Tury",yki oraz upoważnione przezeń jed
nostki. 

2. Przepisy §§ 36~38 dotyczą lunduszu wymi~nionego 
w ust. 1. ' 

§ ' 36. 1, Ministerstwa oraz wojewódzkie komitety kul
tury fizycznej i turystyki sporządzają, jako dyspopehci glów_ 
ni, plany funduszu na , podstawie zawiadomień GłównegoKo~ 
mitetu Kultury Fizycznej i Turystyki o wysok,ościzaplano- ' 
wanej dotacji celowej z Centralnego Funduszu ,Turystyki 
1 Wypoczynku. 

2. Dy: ponenci główni funduszu n~ogą wyznaczać dyspo
nentów ni ,szego stopnia. 

§ 37 1. Dotacje celowe rozliczane są z Cen'tralnym Fun_ 
duszem [urystyki i Wypoczynku. 

' 2. qie wykorzystane dotacje podlegają zwrotowi nara
chunel! Centralnęgo Funduszu Turystyki i Wypoczynku. 

§ 38. Główny Komitet Kultury Fizycznej . i Turystyki 
uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wykonania 
planów funduszu dysponentów wymienionych w § 36 w dro
dze badania księgowości i sprawozdawczości .oraz przebiegu 
wykonywania zadań. ' 

§39. Zasady gospodarowania funduszem prewencyjnym 
Państwowego Zakładu Ubezpi.eczeń regulują odrębne 'przepi
sy. W sprawach nie uregulowanych w tych przepisach obo-
wiązują przepisy częścL I zarządzenia. ' 

§ 40: 1. 'Centralnym Funduszem Postępu Rolnicze-go, 
utworzonym na podstawie uchwały nr 15 Rady Ministrów 

. z ,dnia 16 stycżnia 1968 r. w sprawie orgaIiizacji groJllildzkiej 
służby rolnej, dysponuje Minister Rolnictwa. 

, 2. Przepisy § 41 - § 43 dotyczą funduszu wymienionego 
w ust. 1. 

§ 41. ' S~odki Centralnego Funduszu Postępu ROlnlczego 
gromadzi się w Banku Rolnym., 

§ 42. , 1. Dotacje celowe udzielane z Centralnego Fun
~uszu Post,ępu Rolniczego ' podlegają rozliczeniu z tym fUIi
duszem. 

2. Nie wykorzystane dotacje celowe podlegają zwroto- ' 
/ wi . na , rachunek Centralnego Funduszu Postępu Rolniczego. 

§ 43. ' Ministerstwo -Rolnictwa jest uprawnione do prZe
prowadzania kontroli wykorzystywania udzielonych dotacji ' 
celowych. 

CZĘSC: III. --

'Przepisy końcowe. 

§ .44. Ilekroć w zarządzeni~' jest m~wa: 
1) o ministrach lub ministerstwach, należy przez t9 rozu

mleć , również kierowników urzędów centralnych lub urzę
dy centralne, 

' 2) o wojewódzkkh :IlIdach narodowych, należy przez to rO
zumieć również rady narodowe miast wyłqczonych z wo-
jewództw. ' . 

§: 45. \AI zakresie unormowanym w niniejszym ' zarządze

niu tr.acą moc przepisy w sprawie gospodarowania fUIidu-
sza!Di c.elowymi,a w szczególności: ' 
,1) zarządzenie , Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1960r. 

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki ftmduszaml ' 
dobrowolnych świadczeń ' społecznych (Monitor Polski 
z 1961' r. Nr l, poz. 10), 

2) zarządzenie nr 208 Ministra Finansów 'Z dnia 22 wrze
śnia 1962 r. w spra\vie zasad lokowania środków fundu
szów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej 
i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na specjalnych ra-
chunkach bankowych, , ' ~ 

3) ' zarządzenie' Ministra FinansóW z dnia 31 lipca 1965 r. " , 
w sprjlw'ie dysponowania środkami funduszu ubezpiec.ze-
nia ' s'polecznego rzemieślników (Monitor Polski ' Nr 42, 
poz: 236), ' . 

4) zarządzenie nr 52 Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 
1967 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami fun
duszu mieszkanio\vego Ministerstwa Spl'aw.iedliwości. ' 

§ 46. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. , 

Minister Finansów: W z. J. Kole 
- , 
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Załącznik nr l do zarządzenia Mini
stra Finansów z dnia 25 kwietnia 
1,968 r. (poz. 131). , 

FUNDUSZE CELOWE UTWORZONE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW ORAZ ART. 7 BST. 1 USTAWY 
Z DNIA 1 LIPCA 1958 R. b PRAWIE BUDZETOWYM 

, 

Lp~ 

1 

1 

2 

1 

1 

Część l. 

Fundusze utworzone na podstawIe odrębnych ustaw. 

Ustawa 
Dz. U: 

Jednostka (jednostki) Przepisy zarządzenia 
dysponująca 

z, dnia nr I poz. w sprawie funduszem 
dotyczące funduszu 

2 3 4 - 5 6 7 
, 

17 lutego 10 65 organizacji spraw Główny Komitet Kul- Przepisy ogólne 
" 1960 r. kultury ' fizycznej l tury -Fizycznej I Tu- (cz. I) a dla Central-

turystyki (ustawa rystyki oraz rady nego Funduszu rów-
\\vorż1' fundusze tu- narodowe nież ,§ 35-38 
rystykf i wypoczyn-

, 
, , ku) , 

23 stycznia 3 ' 1 - funduszu emerytaI- Zakład Ubezpieczeń Przepisy ogólne • 
.1.968 r. nego Społecznych i jego (cz. I) oraz § 20:-22 

oddziały oraz Mini-
sterstwo Komunika- /' 

cji .. 

.... -

Cz ę ś ć II. 
\ " 

Fundusze utworzone przez Radę Ministrów na podstawie art. 7 ust. 1 prawa budżetowego. 
\ 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
Dz. U. 

z dnia nr 

Jednostka (jednostki) 
dysponująca 

Przepisy zarządzenia 
dotyczące funduszu 

I 
poz. w spra'rie funduszem 

----2--- 1-----3--- -, --~4-- ------------5--~~--1---------6---------1----------7--------

21 sierpnia 
1959 r. 

55 326 utworzenia funduszu Prezydium Miejskiej 
rozwoju kąpieliska Rady Narodowej m. 

Przepisy ogólne 
(cz. I) 

, morskiego Sopot " Sopot 
---- ,--------I----------------I~~~~~~~---I---~--------~--I----~-----------

2 

3 

21 lipca 
1960 r. 

~ 

J6lutego, 
1962 r. 

39 

15 

233 funduSZÓW dobrowoI- Ministerstwa, rady 
nych świadczeń spo- narodowe i inne jed-
łecznych nostki budżetowe 

i------.,-, --1---

64 utworzenia fundu- Ministerstwa Obro
"Szów mieszkanio- ny Narodowej' i 
wych Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
Obrony Narodowej nych oraz upoważ
i Ministerstwa Spraw nione jednostki pod- ' 

Przepisy ogólne 
(cz. I) oraz § 27--34 

Przepisy ogó'tne 
(cz. I) oraz ł 23-26 

Wewnętrznych , ległe 
----'--------:I--~--~~i--------- -~-~~--~------I~~-------------I------------------I 

współdziałania orga- Państwowy Zakład § 39, a w sprawach 4 21 lutego 
1963 r. 

8 ',. 47, 
nów administracji , Ubezpieczeń, mlm- nie uregulowanych 
państwowej z Pań- 'sterstwa, wydziały w odrębnych aktach 

-stwowym Zak.ładem (jednostki równo- --przepisy ~gólne 
Ubezpieczeń w za- rzędne) prezydiów (cz. I) 
kresie ubezpieczeń wojewódzkich i po-

' majątkowych i oso- wiatowych rad naro-
, bowych ' oraz w za- 'dowych oraz pozo

kreśie zapobiegania stałe jednoslki bu
powstawaniu szkód dżetowe i za~łady 
losowych (utworzo- , budżetowe 

__ no fundusz prewen
cyjny) 

\ 
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7 
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' Lp. 

1 

l 

--
2 

3 

---
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Rozporządzenie Rady Ministrów 
Dz. U. 

z dnia nr I~~ 
w sprawie 

2 3 5 

19 czerwca 26 173 utworzenia funduszu 
1965 r. ubezpieczenia spo-

łecznego rzemieślni-

ków 
( 

21 'czerwca 26 155 utworzenia fundu~zu . 

1966 r. mieszkaniowego Mi-. 
nisterstw.a · Sprawie-
dliwości 

25 listo- 54 , 322 utworzenia funduszu 
pada miejskiego w mia-

1966 r. stach nie stanowią-

cych powiatów 

------
28 grudnia 1/1967 2 utworzenia funduszu 

1966 r. . ubezpieczenia . spo-
łecznego niektórych 
grup ludności 

Jetlnostka (jednostki) Przepisy 
dysponująca 

zarządzenia 

funduszem 
dotyczące funduszu 

6 7 

Zakład Ubezpieczeń Przepisy ogólne 
Społecznych oraz je- (cz. I) oraz §' 20-22 . 
go oddziały 

Ministerstwo Spra- Przepisy ogólne . 
wiedliwości oraz jed- . (cz. I) oraz § 13..:-26. · 
nostki więziennic-

twa przez Minister-
stwo upoważnione 

Rady .narodowe miast Pr~episy ogólne 
nIe .stanowiących po- (cz. I) 
wiatów liczących po-
niżej 10 tys. miesz- : 
kańców 

Zakład Ubezpieczeń Przepisy ogólne 
Społecznych . oraz (cz. I) oraz § 2~22 
jego oddziały 

Załącznik nr 2 do z/,Irządzertitl Mini .. 
stra Finansów z dnia 25 kwietnia 

, 1968 r.(poz. 131). 

FUNDUSZE CELOWE UTWORZONE NA PODSTAWIE UCHWAŁ RADY MINISTROW BĄDZ 
KOMITETU EKONOMICZNEGO RADY MINISTROW 

Uchwała Rady Ministrów bądź Komitetu - , 

Ekonomicznego Rady Ministrów 
Jednostka (jednostki) 

Przepisy zarządzenia Monitor · dysponująca 
. 'dotyczące funduszu . , 

P.Qlski w sprawie funduszem :z dnia nr 
nr I poz. 

2 3 -4-1 5 6 .. 7 8 

I 

~ 

6 maja 139 38 218 funduszów inieszka~ Prezydia rad naro- W sprawach nie ure-
1958 r. Rady niowych tworzonych dowych miast wyłą- gulowartych w odo ' 

Ministrów oraz z przez prezydia miej- czonych z woje- rębnych aktach -
1960 r. skich i pow~atowych wództw i miast sta- przepisy ogólne 

.rad narod.owych nowiących powiaty (cz. I) 
5 22 miejskie oraz powia-

towych . rad narodo-
wych 

9 maja 151' nie publi- rozwoju gospodar- Prezydiuin Rady Na- Przepisy 'ogólne 
1958 r. Rady kowilna czego powiatu no- rodowej w NowyJ1l (cz. I) 

~ .:. 

Ministrów wosądeckiego i mia- . Sączu 

sta Nowy,Sącz (u-
tworzono fundusi 
rożwoju) 

~ grudnia 476 nie publi- zmian w organiza- Minister Kultury Prżepisy ogólne 
1958 r. Komitetu kowana cji i systemie finan- i Sztuki '(cz. I) 

Ekono- sowym j'ednostek ki-
micznego nematografii (utwo- -Rady rzono fundusz fil-
Ministrów mowy) 

16 stycznia 15 nie pubIi- organizacji gromadz- Minister Rolnictwa Przepisy ogólne 
1968 r. Rady -kowana kiej służby rolnej (cz. I) oraz § 40-43, 

Ministrów (utworzono 'Central-
ny Fundusz Postępu 
Rolniczego) 


