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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 31 GR UDNlA 1942 R. 

o wydatkach i dochodach państwowych na okres od l stycznia do 31 marca 1943 r. 

Na podstawie art. i9 u.st. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co na.stępuje : 

Art. l. 

W okresie od I stycznia do 31 marca· 1943 r. 
mogą być dokonane : 

1) Wydatki zwyczajne w wysokości ±:3.101.780 na. 
cele przewidziane w budżecie dołączonym do dekretu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 
1942 r. (Dz.U.RP. Nr. 6, poz. 11) oraz w zestawieniu 
kredytów dodatkowych do budżetu na rok 1942, 
dołączonym do dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 31 grudnia 1942 r. (Dz.U.RP. Nr. 11, poz. 23). 

2) Wydatki na. Polskie Siły Zbrojne do wysokości 
±:4.445.000. 

3) Wydatki nadzwyczajne, związane z wojną, do 
wysokości .t:4.200.000. 

Art. 2. 

Wydatki mogą być •dokonywane, jeżeli dekret 
niniejszy inaciet nie stanowi (art. 4), tylko na te 
cele i w tych kwotach, które zostały ustalone w 
poszczególnych częściach, działach i paragrafach 
budżetu na rok 1942, jak również w wydatkach na 
pomoc dla Polaków w Z.S.R.R. na rok 1942 z tym, 
ie nie mogą one przekroczyć kredytów, otwartych 
w IV. kwartale 1942 r. przez Ministra Skarbu, a o 
ile chodzi o kredyty na wydatki Najwyższej Izby 
Kontroli - kredytów otwartych na '"-niosek Prezesa. 
Najwyższej Izby Kontroli. 

Art. 3. 

I) Kredyty na wydatki, przewidziane w art. 1 
pkt. l, z wyjątkiem kredytów na wydatki Najwyż
szej Izby Kontroli, mogą być otwierane przez 
Ministra Skarbu miesięcznie. 

2) Kredyty na wydatki Najwyższej Izby Kon
troli będą otwierane na wniosek Prezcsn, Najwyi
szej I zby Konroli. 

3) Kredyty na wydatki przewidzane ,v art. 1 
pkt. 2 i 3, będą otwierane przez Ministra Skarbu 
na podstawie uchwały Rady Ministrów. 

Art. 4. 

1) Minister Skarbu ma prawo na podstawie 
każdorazowej uch~ały Rady Ministrów przenosić 

kredyty między paragrafami zgodrue z cela.mi 
ustalonymi w poszczególnych działa.eh budżetu na 
rok 1942, z wylą:czeniem jednak powiększenia 
kredytów na place pracowników stałych oraz 
pracowników czaso"'ycb i różne ,vydatki osobowe. 

2) Pr-.teniesienia. kredytów na cele ustalone 
działem 7, o~ć I bt1di.etu będą dokonywane przez 
Min.istm Sk.,rbu na wniosek Prezesa. Na.jwyisz.ej 
Jzby Kontroli. 

Art. 5. 

l) Wydatki na uposażenie Prezydenta. Rzeczy
pospolitej , Preze15a Rady Ministrów, Ministrów~ 
Prezesa i Członków Kolegium Najwyższej Izby 
Kontroli, Członków Rady Narodowej RP., oraz 
pracowników urzędó,~· państwowych - będą dolco
nywane na podstawie tabeli uposażeń ustalonej 
załącznikiem Nr. 2 i w iranicach etatów, usta.Io· 
nych w z!-lłączniku Nr. 1 do dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dniu. 7 stycznia 1942 r. 
(Dz.U.R.P. Nr. l, poz. 2) zmienionego dekretami 
Prezydenta Rzeczypospolitoj z dnia 30 czerwca 
1941 r. (Dz.U.RP. Nr. 6, poz. 11) i z dnia 31 grudnia 
1942 r. (Dz.U.RP. Nr. 11, poz. 23). 

2) Upoważnia się Radę i\Jinistrów do ustalenia 
etatów i wysoko~ci uposażeń dla urzędów zagrani
cznych R.P. 

Al'L (I. 

Wydatki dol~nywane na podstawie dekretu 
mrueJszego pokryte będą dochodami osiągniętymi 
w okresie od 1 stycznia 1 943 r. do 31 marca 1943 r., 
wpływa.mi z operacyj finansowych oraz z zapasów 
kasowych. 

Art. 7. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza się 
M"inistrowi Skarbu. 

.\rt .. 8. 

Dekret nuue1szy wchodzi w życie z dniem l 
stycznia 1943 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wladysl.<1,w Raczkiewicz 

w. z. Prezes Rady Ministrów: Stanisław 1l:likolajczyk 

Ministeru Skarb : Henryk Strasburger 


