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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

:t, DN l ;\ I 7 MARUA I n4.i l{., 

o wydatkach i dochodach państwowych na okres od I kwietnia do 30 czerwca 1945 r . 

Na podstawie art. 79 nst. (2) ustawy kon.-itytucyj
ne.j stanowię co następuje : 

Art. I. 

W o.lu·esie od J kwietnia do :lO cz('-rwc,t I !l4!"i r. 
mogą być dokonane : 

I) Wycln.tki zwyczajne i nadzwyczajne do wy
ilokości 1 /4 kredytów przewidiianych w hndże
cie na rok 1044, dołączonym do dekretu PreY.y
denta Rzeczypospolitej z dnia :iJ grudnia. 
194:l r . o wydatka,ch i dochodach państwowych 
na okr e..-; od I stycznia do :n grndnia. HJ44 r. 
(Dz. U. R. P . z 1!144 r . Nr. I, poz. 2) z 
nwzględnien1t>rn zmian wprowadzonych dekre
t.am i P rezyde.nta Rz.eczypospolitej z dni1t 20 
czerwca. Hl44 r . (l>z. U .RP. Nr. 7, poz. 1:3), 
z doin, 22 lipca. J!IH ,·. (Dz. U .H. .P . Nr. 01 

poi. )5), 1, d n ia 11_ paźcl'l.iernika 194-4 r. (Dz. 
U.RP. Nr. 12, poz. 22), z dnia 20 listopada 
1944 J·. (Dz. U.R.P . Nr. 14, poz. 26) i z dnia. 
:IO gr udnia. )!}44 r. (Dz. U.R.l?. Nr. 113, poz. :W). 

2) Wydatki n~ Polskie Slly Zhrnjne do wy
sokości !. 4,82S.OOO.-.- . 

:i) WydatJ<i nadzwyczajne związane z wojną, do 
wysokości t. 3,040.810.-.-. 

Art. 2. 

Wydi~tki mogą. być dokonywane, jeżeli dekret 
niniejszy inaczej nie stanowi (art. 4- i 5), tylko na 
te cele, które zostały m;talone w art . I oniz rubrykach 
bndietu na rok l 044. 

Art. :3. 
(I) Kredyty 11n. wydn.tki _przewidziane w art. l, 

pkt . I będą. otwiera ne przez Ministra 8karhn w 
granica.eh rnbryk bndietn na rok I \J44. 

(2) Kredyty mi wyda tki przewidziane w art. I, 

pkt. I , z wyjątkiem kl'edytów w części :i budżetu. 
mogą. być otwiera.ne przez Ministra :-:;karbu miesię
cznie .. 

(:l) Kredyty w części :3 bndietn będą otwierane 
na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Art. 4-. 

Minister Skarbu może przenosić w budżecie 
kredyty zgodnie z post.'\nowienia.m i a.rt. 5 dekretu 
Prezydent;Ą Rzeczypo politej z dnia :3 l grwlnia 
IH4:I r . (Dz. U.R.P . z l 044 r . Nr. 1, poz. 2). 

Art.. ,j. 

Minitct(lr ~lrnrl.H) może podwyi.,;'Z.a.e kredyty : 

I) obej muj ą.ce wydn.t.ki na upoi-;ii.cuie (place) <Io 
fak tycznej wysokości tych wy<h1tków, nstalo
nej na podsfo,wie ilości pracowników pnt>
widzianych w huclfocie nfl. rok J944-, zgodnie z 
<lt> k.retxuni Prez_y<l011t.a Rze.c1.y pospolitej , wy
mienionymi w nrt. I . 

2) obejmując wytlo.tki m i clodł~tki rod'l.inne do 
fakt.yc·z.n j wysokości t,ych wydatków, ustalonej 
na podstawie no1·m przewidziimych w zalą.
czniku Nr. 2 do art. 7 dekretu Prey,ydentfl. 
Rzeczypospolitej z dnia :n grudnia l!J4:l r . 
(Dz. U .RP. 'I, I 044 r . Nr . I , poz . 2). 

:1) obejmu jące wyclo.t,ki o charakterze stałym, 
przewidziane w wymienionych w art .. 1 dekre
tach P rezyden ti\ Rzeczypospolit.ej o zmianie 
dekretu Ptezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
:n grudnia 1\)4:J r. (Dz. U.RP. z HlH r . Nr . 1, 
poz. 2) , cło wyl::lok oś<.:i l/* tych wydatków, 
przt>li czonych na okrer,i roczny. 

4) w części 12 dział 2n, do wysokości zn,tj<lnją.cej 
poluycie we wpływach 'l,e specjalnych operacyj 
finan:,owych, jei,e li wpływy t.e R.ą przezna,czone 
wyłącznie na cele ohjęt~ 11ow_vżej wymienioną 
rubryką bnd żet u . 

5) obejmują.ce, zgodnie z cela.mi przewidzianem i 
w budże.cie na rok J n~. wydn.tki w kraja.eh 
europejskich uwn.Jnia.nycli lub okupowanych 
przez. Pa1\stwa Rprzymitwz.one nie wyiej je<lna.k 
jak do wysokości .f:. :wo.ooo.-.- i na po<lsta.wie 
każdorazowej uchwały Rady Ministrów. 

A l't,. (I. 

Minister Skn.rbn urzą.<lzi na wniosek Prez~1, 
Najwyższej Izby Ko{ltroli p odwyu.~Len ie kredytów w 
CT.ęśd :3 budżetu o kwotę nie przewyżi-uz.a.ją.cą 
f. l 500.- .- na. wydat.ki ni ~prz(>.W i lzin.nych ,,,r hmlże
cie nn. rok l 944 Delegatur Najw,visZE'j lzhy Kontroli 
pozn. gntnica.mi Zjednocz.onego Królestwa. oraz na 
podwyższenie wydatków 1)elegMnr isł-nie.jących. 

Art.. 7. 

( J) Wydał,kj mt uposażenie Prezydenta Rzeczy
pospolitej, Prezesa Rady Minis trów , Ministrów i 
Podsekretarzy St.a.nu, Prezesa., Wiceprezesa. i człon
ków Kolegium Najwyższej lzl>y K ontroli, członków 



• 
Rady Narodowej R . P. i Rady Jedności Narodowej. 
sędziów, prokura.torów ora.z pracowników central
nych urzędów pal1~twowych będą. dokonywane na 
podstawie tabeli uposażeó usta.lonej w zalą.C'miku 
Nr. 2 i w granicach etatów, ustalonych w zalą.czniku 
Nr. l do dekretu Prezydenta RzeC'qpospoJitej z 
cluin ;H gm(łnia 194:~ r . (Dz. U .R..P . 7. l 944 r. Nr. l , 
poz. i) z nwz.glętlnieniem zmian wprow,tdzonych 
dekret.a.mi Prezydenta. Rzec-1,ypospolitej wymie
llionyini w a.rt. J. 

(2) U poważni a się Radę Ministrów cło ustala.ni a. 
et,atów i wysokości uposaże1i dla ur-&ędów za.gra.ni
cznyc h R. P. oraz uriędów i pla.cówek istnieją.cych 
poza granicami Zjednoczonego Królei-:twa .. 

Art. S. 

\Vyd,,.t.ki dokonywane na pod~tawie dekretu 
nini('j~zego pokryte będą dochodami osi&gnięt{lmi w 
okresie od l kwietnia do :rn czerwc,t Hl4B r., wpły
wami z operacyj finansowych oraz z zapasów kaso
wych. 

J,; l)~.i,·,mik U~ww N,·. :l 

.:.\ rt,. !l . 

(l) Kredyty przewidziane dekretem Prezydent,J 
Rzeczypol:ipolitej z dnia :rn gl'ndnia I il44 1'. o wy
uatkMh i dochodach parl.stwowych na okres od 
l stycznia do :n marca 1945 r. (Dz. U.R.P. Nr. 15 
poz. :n) :ją. wn.żne do dnia :rn czenvc,l. U)4:i r. 

(2) Okres od I stycznia. do :m czel'wca I fl-t-,1 r. 
uwaia się jako jeden okres !Jpl'awozclawC1.ly. 

Art. LO. 

Wykonanie lekretu niniejszego porucza się Mini
st1·owi 8ka.rbu . 

Art. 11. 

l)ek1·c1. 11iniej1Szy wchodzi w życie z dniem 
oglosz nia.. 

Pre-q<lent B:teczypo politej : Wł. Jlac.zkieuM.z 

Prezes Rady Ministrów: '1.'. Arciszeit·ski 

Kiel'ownik Mini. ·terstwa ~karbu : .J . Kwa-piński 


