
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSI(IEJ 

Lublin, dni~ 12 października 1944 r. 
Nr 7---

TRESC: 

DEKRETY, POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO: 

Poz.: ' 30-z dnia ,27 września 1944 r, o zakresie działania i organizacji ~esortu Odszkodowań Wo-
jennych . 65 

3l-z dnia '7 października 1944 r. o mobilizacji sil mierniczych 66 

32-z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu lh:patriacyjnego 

33-z dnia 7 października 1944 r . o Milicji Obywatelskiej 

ROZPORZĄDZENIA: 

34-z dnia . 1 października 1944 r. Kierownika Resortu Pracy Opieki Społecznej i Zdrowia w spra
wie wykonania dekretti Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. , 

67 

67 

o tymczasowych organach samorządu w ubezpieczalniach społecznych. - 68 

35-z dnia 3 października 1944 r. Kierowników Resortu Sprawiedliwości i Resortu Bezpieczeń- ' 
stwaPublicznego, w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyźwolenia Narodo
wego z dnia 12 września 1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszy": , 
stowsko-hitlero\\,skfch, - , 69" 

36-z dnia 3 października 1944r. 'Kierowników Resortu Actrriinistracji Publicznej i Resortu Sprawie
dliwościw sprawie wykonan~a dekretu Polskiego Komitetu Wyzwoienia Naroeow'ego z dnia 
7 września 1944 r. o komisjach mieszkaniowych 71 

37-z dnia 5 października 1944 r. Kierownika Resortu Kultury i Sztuki w porozUmieniu z Kie
rownikiem Resortu Administracji Publicznej, o utworzeniu organów kultury i sztuki przy 
urzędach wpjewódzkich i starostwach , powiatowych 77 

38;--z dnia 5 października 1944 r Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów o cZyn-
nościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod ok'!pacji ' 78 

39-z dnia ' 5 października 1944 ,r. Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów o za-
kresie działania Centralnej Kasy Skarbowej .• . 79 

40-z dnia 6 października 1944 r. Kierownika ' Resortu Obrony Narod~wej w ,porozumienill z Kie
rownikami' Resortów Administracji Publicznej oraz Gospodarki Narodowej i Finansów o czę-
śCiowej mobilizacji koni i wozów z uprzężą dla potrzeb Wojska Polskiego '79 
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 27 września 1944 r. 

o zak;esie działania i otgilI~:izacjiRęsorlu Odszkodowań Wojennycb.. 

Na podstawie ustawy KJ,'ajowej Rady Narodowej 
z dnia 15 sierpnia 19~4 r. o tymczasowym trybie wy
dawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, 
poz. 3) - Polski Komitet Wyzwolenia NarQ.dowego 
postanawia a Prezydium ,Krajowej Rady Narodo- 
wej zatwierdza, co następuje: . 

Art. 1. Do 'zakresu , działania Resortu Odsżkodo
, wań wojennych należy: 

(l) ustalenie i oszacowanie szkód wojennych, ja
kie poniosły: Państwo, samorządy, osoby fizyczne 
i prawne w dziedzinie dóbr materialnych i kultu
ralnych wskutek obecnej wojny i barbarzyńskich 
zbrodni niemiecko-faszystowskich, , 

(2) udział w akcjach zmierzających - do uzyskania 
odszkodowań, wojennych od Niemców i ich sprzy
mierzeńców, 
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(3) udział w międzynarodowych akcjach i orga
nizacjach odbudowy i pomocy związanych ze spra": 
wą szkód . wojennych. 

Art. 2. Resort Odszkodowań .Woje~nych dzieli się 
na następujące wydziały: 

1) ogólny; 
2) ustalenia i oszacowania szkód wojennych; 
3) ods~l{Qdowa~ wojennych; 
4)rewindykacji mienia należącego do Państwa, 
samorządów, obywateli. polskic;h oraz polskich 
osób pra,wnych, a zagrabionego ' .lub wywiezio
nego przez okupantów; 

5) prawny. 

, Art.'3. Wewnętrzną organizację wydziałów i ich 
zakres działania określi Kierownik Resortu -Od
szkodowań Wojennych w statucie organizacyjnym, 
za,twierdzonym uchwałą Polskiego Komitetu Wy
zwolenia N arodo~ego. 

Art. 4. Kierownik Resortu Odszkodowań Wojen
,nych w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Ad-

. ministracji Publicznej, utworzy w drodze rozpo
Tządzenia organy odszkodowań wojennych I i II 
i~stancji. ' 

Art. 5. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się Kierownikowi Resortu Odszkodowań Wojen--
nych i · Kier\lwnikówi Resortu Administracji Pu
blicznej. 

Art. 6. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
bgłoszenia. 

Przewodniczący Krajowej , 
Rady Narodowej: Bolesław · Bierut 

Przewodniczący Pol,skrego Komitetu 
. Wyzwolenia Narodowego: 

Edward Bolesław Osóbka-Morawski 

Kierownik Resortu Odszkodowań 
Dr Emil Sommers.tein 

Kierownik Resortu Administracji Publicznej: 
'Stani4aw Kotek-Agroszewski 
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO . . , . 

z dnia 7 października 1944 r. 

() mobilizacji sił miernlczych. 

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej , 
z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie 
wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. 
Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet Wyzwolenia Naro
dowego postanawia a Prezydium Iłrajow.ef Rady 
Narodowej zatwie,rdza, co następuje: ' . 

Art. l. Wszystkie siły ~iernicze do ukończonych 
lat 60-.ciu podlegają wraz z posiadanymi przyrzą

. dami mierniGzymi mobilizacji ~la wykonania de-
kretu o reformie rolnej. . 

Art. 4. Kiero~ik ' Resortu Rolnictwa i Reform 
Rolnych określi w drodze ~ozporządzenia . sposób 
i tryb przeprowadzenia mobilizacji sił wart. 2 wy-
mienionyćh. . 

Art: 5. Kto uchyla się od obqwiązków wynikają
cych z dekretu niniejszego . oraz rozporządzeń na 
jego podstawie wydanych, podlega karze aresztu 
do lat · dwóch, a ponadto orzeczona może być do-

. datkowo utrata prawa wykonywania zawodu na 
czas do iat pięciu. DO'. orzekania właściwe ' są sądy 
grodzkie. 

Art. 2. Za siły miernicze w rozumieniu art. 1 uwa-
Art. 6. Wyko~anie niniejszego dekretu porucza się . 

żasię: 

1) inżynierów m~erniczych, 

2) mierI:ticzych przy~ięgłych, 

3) mierniczych, pr'aktykantów na mierniczych 
przysięgłych i absolwentów szkół mierniczych, . 
zarówno zatrudnionych w urzędach , ziemskich 
jak i wolno praktykujących. 

Art. 3; Zmobilizowane siły miernicze, jeśli nie są 
jeszcze pracoWnikami W urzędach ziemskich, będ'ą 
wynagradzane według norm przewidzianych dla 
personelu pomiarowego wojewódzkich " urzędów 
ziemskich . 

Kierownikom Resortów: Rolnictwa i Reform Rol
nych i Sprawiedliwości. 

Art, 7. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dQiem 
ogłoszenia. 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej: Bolesław Bierut 

Przewodniczący Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego: 

Edward Bolesław Osóbka-Morawski · 

Kierownik Resortu Rolnictwa 
i Reform Rolnych: 

Andrzej Witos 
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