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liOZPORZĄDZENIE KIEROWNIKÓW RESORTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
I SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 3 października 1944 r . . 

. w sprawie wykonania dekretu Polskiego . Koniitetu Wyzwolenia Narodowego 
zdn1a 7 września 1944 r. o komisjach mieszkaniowych. 

Na podstawie art. 14 dekretu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego z 'dnia 7 września 1944 r. 
o komisjach mieszkaniowych (Dz. U. R. ,:p, Nr 4, 

. poz.1B) zarządza się, co następuje: 

- ~rzepisy ogólne. 

. § 1. PrzytocZ<lne w przepisach rozporządzenia ni
niejszego artykuły odnoszą się do dekretu Polskiego 
Komitetu' Wyzwolenia Narodowego o komisjach 
mieszkaniowych z dnia 7 września 19.44r.(Dz.U,R.P. 
Nr 4, poz. 18), zaś paragrafy dotyczą niniejszego roz- , 
porządzenia. 

§ 2. Koszty organizacyjne i utrzymania komisji ' 
mieszkaniowych ponoszą , rady narodowe, przy któ

. rych komi51je te urzędują. 

§ 3. Miejśka lub gminna .rada narodowa: 

a) powoła do -żyda taką ilość komisji mieszka
niowych, jaka jest niezbędna do szybkiego 
i sprawnego ich funkcj.onowania, dokonywu
jąc w tym celu, W razie potrzeby, podziału 
gminy lub miasta na rejony, tworząc dla ka~
dego rejonu oddzielną komisję 'mieszkaniową; 

b) zamiany je przewodniczącego komisji mieszka
niowych na 'terenie gminy ' lub miasta oraz 

. przewodniczących dla komisji mieszkanio
wych poszczególnych rejonów; 

- " 

c) ustali liczbę przedstawicieli, z których będą 

powoływani członkowie poszczególnych ko
misji; 

d) zapewni komisjom mieszkaniowym personel 
ka,ncelaryjny i woźnych oraz dostarczy lokali 
i urządzenia biurowe. KOlrusj~ winny w miarę 
możności mieścić się w jednym budynku. 

§ 4. Komisje mieszkaniowe na ,podstawie zapro-
'. wadzonej ewidencji wszystkich pomieszczeń. miesz

kalnychn{i terenie gminy, biorąc pod uwagę istnie
jącą i przewidywaną ilość ludnośd, ustalą wytyczne . 
dla przydziału lokali ini~szkalnych, uw~ględniając 
normę przestrzenną, jako też stan rodzinny, zdro
wotny, wykónywańy zawód i płeć osób zainteresQ.,. 
wanych. ' . 

§ 5. Celem zapewnienia komisjom mieszkaniowym 
odpowiedniej liczby przedstawicieli, miejska lub 
gminna rada narodowa: 

~ . . 

a) zwoła 'zebranie wszystkich właścicieli nieru- _ 
chomości danej gminy;-miasta lub rejonu mia
sta do dokonania wyboru wskazanej przez radę , 
liczby przedstawicieli. Wybory dokonane żo
staną zwykłą większością' głosów; 

b) wezwie istniejące na tere~ie gminy lub miasta 
stowarzyszenia lokato~ów i związki zawodowe, 
a w ich . braku żrzeszenia społeczne, do wyde
legowania wskazanej przez radę liczby przed
stawicieli; -

c) w wypadku niedojścia do skutku lub niemoż
ności dokonania wyboru lub delegowania 
członków komisji wmyślprzepisu pkt. a) lub b) 
niniejszego paragrafu ułoży listę członków spo
śród osób, cieszących się w gminie, względnil 
w mieście, powszechnym zaufaniem. Członko-

. wie komisji piastuj-ą swój urząd w ciągu lat 3: 

Prawa i obowiązki przewodniczących komisji 
mieszkaniowych. 

§ 6. Przewodniczący komisji mieszkaniowych: 

a) czuwa nad prawidłowym tokiem urzędowania 
komisj i mieszkaniowych dla poszczególnych 
rejonów; 

b) rozstrzyga ostatecznie wszystkie spory kompe
tencyjne '. między poszczególnymi komisjami; 

c) usuwa spostrzeżone usterki w urzędowaniu po:
szczególnych -komisji, wydając w tym celu ' 
odpowiednie zarządzenia ' i instrukcje; 

d) w~znacza terminy urzędowania komisji miesz- . 
kaniowych i ustala: ich skład w każdym termi
nie zgodnie z ust. 2 art: 3; 

e) pr2ydzi~ia , poszczególI.1ym komisjom mieszka
niowym według ich właściwości terytorialnę,j 
zgłoszone wnioski, po uprzednim zapisaniu ich 
do prowadzonego w tym celu, we:dług załączo
nego wzoru, 'Nr 1 dziennika; -

-. 
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f) baczy, aby poszczególne ,komisje przestrze
gały ściśle terminów, przewidzianych wart. 5 
lit. c) i f) ; 

g) porozu~iewa się z kierownikiem sądugrodz
kiego, celem ujednostajnienia ' praktyki przy 
załatwianiu wniosków i usuwaniu dostrzeżo
nych przez sąd w dzia.łaniu komisji ust~rek. 

O ile na terenie gminy ' lub miasta urzęduje tylko 
jedna komisja, przepisy niniejszego paragrafu mają , 
odpowiednie zastosowanie -do przew<;>dniczącego tej 

. komisji. 

§ 7. Przewodniczący komisyj mieszkaniowych dla 
poszczególnych rejonów: 

~ 
a) czuwa nad prawidłowyrp. tokiem urzędowania 

komisji ; ' -

. b) dba o kolejne i szybkie załatwianie zgłoszo
nych wniosków, przestrzegaj ąc . terminów, 
przewidzianych wart. 5 lit. c) i f). - Wnioski 
prżewidztane wart. 4, lit~ry a) i b) winny być 

'załatwione, poza kolejnością ; 

c) przewodniczy, posiedzeniom komisji ; 

d) wydaje zarządzenia co do 'Yezwania strón, 
świadków i biegłych oraz .uiszczenia zaliczki 
na pokrycie kosztów specj a.lnych czynności, za
,wnioskowanych przez stronę (np. opinia bie
głych, oględ~iny); 

e) ogłasza stronom zapadłe orzeczenia komisji; 

f) zarządza doręczenie odpisu orzeczenia stronie 
nieobecnej ria posiedzeniu; 

g) przyjmuje odwołania od , orzeczeń komisji 
i przesyła je wraz z aktami do sądu grodzkiego;' 

h) wykonywa czynności przewidziane wart, 5, 
lit. h). 

§ 8. Przewodniczący komisji mieszkaniowych 
gminy lub miasta oraz przewodniczący rejonowych 
komisji otrzymują wynagrodzenie według norm, 

- uchwalonych przez odnośne rady narodowe. Pozo
stali członkowie komisji mieszkaniowych pełnią 

swe obowiązki bezpłatnie, jednak osoby, ub'zymu
jące się z płacy najemnej otrzymują na żądanie od
szkodowanie _ za utracony ' zarobek według norm 
uchwalonych przez odnośne rady narodowe, 

~' 

§ 9. Przewodniczący komi sji mieszkaniowej -moze 
ukarać grzywną do wysokości 500 złotych członka 
komisji za nieusprawiedli.wione nieprzy.bycie na 'pO-

siedzenie komisji. Decyzja przewodniczącego w tym 
przedmiocie jest ostat~czna , 

§ 10. Objęcie , sta~owiska członka .komisji miesz
kaniowej nie powoduje rOzwiązania dotychczaso

. wego stosunku śłużbowego lub umowy o ' najem 
pracy, 

Tryb urzędowania ' komisji. mieszkaniowych. 

§ 11. Zgłoszone wnioski kom1sja mieszkaniowa 
załatwia na posiedzeniu niejawnym lub na posie ... 
dzeniu publicznym. Na posiedzę,ni.u niejawnym 
będą załatwiane sprawy bezsporne, to jest oparte 
na zgodnych wnio'skach , stron zainteresowanycłi~ 
Sprawy sporne będą załatwiane na posiedzeniu 
publicznym. 

§ 12. Z każdego pOsiedzenia komisji sporządza się 
oddzielny protokół przy udziale przybranego proto
kólanta spośród personelu ka'ncelaryjnego, według 
załącznika Nr 2, 

§ 13. Komisja wydaje orzeczenia po przE!prowa
dzeniu- rozprawy. W orzeczeniu tym określi też wy
sokość opłat i kosztów postępowania oraz wskaże, 
która ze stron ma je ponosić (Źałl:ifznik Nr 3). 

§ 14. Przewodniczący komisji mieszkaniowej we
zwie strony.' do osobistego stawiennictwa, gdy zacho'
dzi koriieczność bezpośredniego przesłuchania ich 
przed komisją , 

§ 15. Pr:zew~niczący uprzedzi świadka przed 
: przesłuchaniem o odpowiedzialności karnej za fał
szywe zeznania, 

§ 16. Przepis § 15 ma zasto~owanie przed odebra-
niem od biegłegO' opinii. - • 

§ 17. Świadkowi~ i biegli winni niestawiennictwa 
na wezwanie lub odmowy zeznań bez usprawiedli
wionej przyczyny ulegają, celem wymuszenia czyn
ności, ' karze do 50 złotych, w razie ponownego nie
wykonania żądania ulegają karze do 100 złotych 
i. mogą być sprowadzeni przed. komisj ę pad pr~y

musem. 
Wzywając świa:dków lub biEigłego, należy na od

wrocie wezwania załączyć pouczenie o skutkach 
niestawiennictwa (Załącznik Nr 4). 

§ 18. Przewodniczący komisji inieszkaniowej , og~a
szając orzeczenie komisji pouczy strony o przysłu
gującym im prawie odwołania do sądu, grodzkiego, 
obowiązku zgłoszenia w odwołaniu wszystkich za- . 
rzutów oraz nowych dowodów i o skutkach nieza
chowania tego obowiązku , W wypadku nieobecności 

) 
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stron przy ogłoszeniu orzeczenia, należy powyższe 
pouc~enie dołącz~ć na piśmie . . 

§ 19. Orzeczenie komi~jimieszkaniowychnieza
skarione w terminie jest prawomocne i wykonalne, 
co uwidoczni przewodniczący komisji na wydariym 
stronie orzeczeniu. Prawomocne orzeczenie podlega 
wykonaniu przez właściwego komornika, po uprzed-

Poz. 36 

.. . 

§ 24. Od~ołania od orzeczeń komisji mieszkaniG
wych sąd grodzki zapisuje do repertorium "Co". 

§ 25. Komornik, wykónywując orzeczenia kcmisji 
i wyroki sąd6w grodzkich, pobiera od stron opłaty 
według taksy komorników. 

nim zaopatrzeniu orz,eczenia w klauzulęwykonal-
ności w trybie art. 5,29 § 3 kodeksu postępowania I ' Przepisy końcowe. 
cywilnego. ' .,- l § ,26.Akta załatwionych ostatecznie wniosków za. 

§ 20. 'Postępowanie przed komisją mieszkaniową 
w wypadkach przewidzianych wart. 4 lit. a) i b) 
i art. 5)lit. h) jest bezpłatne. W wypadkach pozosta
łych komisja określi przy .wydawaniu orzeczenia 
opIaty w wysokości od 1 ():·do 100 złotych i obciąży 
nimi stronę przegrywającą. Opłaty te przypadają na 
rzecz, odnośnej rady , narodo'\fej i oędą przez ńią 
z urzędu ściągnięte za pośrednictwem odpowiednich 

I · równo przez komisję, jak też i sąd grodzki przecho
I wuj l! w wypadkach przewIdzianych przez art. 4 
: lit. a i b) i art. 5 lit. h) przez lat 5, w pozostałych 
i przez lat 30 komisje mieszkaniowe dla poszczegól-
i .nych rejonów. I' 

§ 27. Każda komisja mieśżkanio;wa qla poszcze
gólnego rejonu będzie . oznaczana oddzielną cyfrą 

I rzymską i będzie ' prowadziła repertorium według 
- i załąqmika Nr 5. 

. § 21. Strona zgłaszająca wniosek, pociągający za 

jej organów. - ' 

soqą specjalne koszty (opinia biegłych, oględziny 
·i t . p.) złoży w tym celu określoną przez przewodni
czącego komisjI zaliczkę, z której pokryte będą wy
datki, a ewentualna reszta podlegnie zwrotowi. 

§ 22. Strona przegrywająca obowiil,zana jest na/ I 
żądanie przeciwnika zwrócić mu koszty postępowa- I 

oial bez wynagrodzenia pełnomocnika . 

Przepisy dla sądu grodzkiego. 

§ 25. Odwołania w sprawach z wniosków, przewi
dzianych W art. 4 lit. a) i b) będą wyznaczone poza , 
zwykłą kolejnością. 

, '. 

Nr p. 
data 

wpływu ' 

wyszczególnienie strony 

żąda!lie 

§ 28. Rozporządzenie niniejsze wchodzi wżycie 
z dniem ogłoszenia . 

Kierownik Resortu Administracji , Public:z:nej: 
Stanisław K otek-Agroszewski 

Kierownik Resortu Sprawiedliwości: 
Jan Czechówski 

Zalączńiki' do rozporządzenia . Kierowników Resortów 
Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 
3 października 1944 r. (poz. 36.) 

Załącznik Nr 1. 

komu przekazano do 

załatwienia 

data 

' przekaza

nia 

• 
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Załącznik Nr 2 
Nr ___ _ 

PROTOKÓŁ ROZPRAWY 

Komisja mieszkaniowa Rejonu Nr ___ -'--- w, _ _ _ _______ ~ __ 

dnia -194 _ roku w składzie: 

Przewodniczący: _____ ~ ___ ._~ __ _ 

Członkowie: • 
Protokólant: 

rozpoznawała wniosek _____ ------,------_ _ 

przeciwko 

.0 ' 

Stawi~ się 

Nie stawili się 
(podać przyczynę niestawiennictwa) 

Wezwania doręczono (nie- doręczono) 

. Ze świadków i biegłych śt~wili się ' _ _ _ ____ --'--____ ~ ______________ _.____ 

Nie stawili się~--"----_---
(podać przyczynę nIestawiennictwa) 

Świadków wydalono z sali rozpraw ---- -------- ' 

poczym przewodniczący komisji mieszkaniowej zreferował wniosek i stan sprawy. 

Przebieg . posiedzenia: 

. 1 

Poczym przewodniczący zamknął rozprawę i ogłosił orzeczenie, pouczając strony o trybie jego zaskarżenia. 
-.. 

Przewodniczący: 

, . 
Członkowie: 

Protokólant: 

• / 

.' 

. -. 
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. Załącznik ' Nr 3 
Nr 

ORZ'ECZENIE 

Komisja Mieszkaniowa Rejonu Nr ---- VI - - --____________ ~--~-

vi osobach 

Przewodniczący: 

• 
Członkowie: 

7 

I - -.. _---------_._---~-----

Protoklólanh 

po rozpozn9piu w dniu ___ --::-_ ____ ~ 194 _ r. wniosku 

przeciwko 

o 

orzekła 

----. _.------

Przewodniczący Komisji Mieśzkaniowej --------- --

Członkowie 1) 

-------_._------.- - --

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej Rejonu Nr w -

-stwierdza, że wyżej wymienióne orżeczenie jakó niezaskarżone jest prawomocne ipQdlega wykonaniu 
,-

dnia 

pieczęć 
okrągła 

Przewodniczący 

(M. p_) 
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. . Załącznik Nr 4. 

Str. I . . ~ 

KOMISJA MIESZKANIOWA 

Ob. w - . 

ul. - ----------------

Nr ---~. --- . w 

• ul. _-----------

Termin posiedzenia: 

WEZWANIE 

Komisja mieszka_niowa wzywa Ob, ---_ 

jako (świadka, biegłego, stronę, pełnomocnika) na posiedzenie komisji mieszkaniowej , która 

odbędzie się dnia ---- --------------- -- 194 _ r . o godz. __ . _ . 

w sprawie: _________ .------~-----------------~------~~-----~-

• 
przeciwko: -,-- - .-- - .----. - --. . 

o 

Cel posiedzenia : - -_._----- _._ --_. 

Sekretarz komisji mieszłłaniowej : 

Str. 2. 

Wyciąg z przepisów rozporządzenia wykonawczego do dekret~ o komisjach inie~zkaniowych 
. z dnia '3 października 1944 r. . 

§ 17. Świadkowie i biegli winni niestawiennictwa· na wezwanie lub odmowy zeznań bez usprawiedliwio
nej przyczYny ulegają celem wymuszenia czynności, karze do 50 zł, w razie ponownegoniewyko
nania żądania ulegają karze do 100 zł. i mogą być sprowadzeni prz~d komisję pod przymusem. 

§ ! 9. Orzeczenie komisji mieszkaniowych niezaskarżone w terminie jest prawomocne i wykonalne, ' co 
uwidoczni przewodniczący komisji na wydanym stronie orzeczeniu. Prawomocne orzeczenie, pod- . 
lega wykonaniu przez. właściwego komornika po uprzednim zaopatrzeniu orzeczenia w klatiz\llę 

, wykonalności w 'trybie art. 529 § 3 kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 21. Strona zgłaszająca wniosek, pociągający za sobą specjalne koszty (opipia biegłych, oględziny itp.), 
złoży w tym celu określoną przez przewodniczącego komisji zaliczkę, z której pokryte będą wy
datki, a ewentualna reszta podlegnie zwr<itowi. 
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Załącznik Nr 5. 

, 
sposób termin termin 

data , wyszczególnienie strony przesłania L.p. załatwi e- zaskarże-
wpływu 

-, i żądanie ' dO, sądu 
nia nia grodzkiego 

. , 
. . • 

-
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ROZPORZĄDZENIE KIEROWNIKA RESORTU KULTURY i SZTyKI WYDANE 
W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM RESORTU 

'ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 5 paźdżiernika 1944 r . 

Q utworzeiliu organów kultury i sztuki ,przy urzędach wojewódzkich 
i starosłwac)l powiatowych. 

, / 

. Na podstawie art. 4 dekretu Polskiego .K.omitetu i 
Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 września 1944 r. 
,,0 zakresie działania i organizacji Resortu Kultury 
i Sztuki" (Dz. U. R. P . Nr 5, poz. 25) zarządza się, co ~ 

nas.tępuje : 

§ l. Tworzy się przy urzędach wojewódzkich wy
działy kultury i sztuki, zaś przy starostwach po
wiatowych (grodzkich) referaty, kultury i sztuki. 

§ 2. Wojewódzki wydziai kultury i sztuki ma pie
czę nad rozwojem kultury i sztuki na terenie danego 
województwa i jest powołany do spełniania w jego 
obrębie wszystkich zadań, wynikających z zakresu 
działania Resortu Kultury i Sztuki, a 'w szczególno
ści: do zakładania i nadzorowania: teatrów, orkiestr, 

chórów, galerii sztukI, zbiorów i muzeów, studiów 
dramatycznych, instytutów i szkół muzyc:;o;nych, cho
reograficznyćp i sztuk plastycznych i 't. d . 

§ 3. Wydział kultury i sztuki dzieli się na referaty: 

1. ogólny (sprawy personalne, prawne, prasowe, 
gospodarcze, zaopatrzeniowe, sekretariat), 

2. teatralny, 

3. muzycz,ny, 

4. literacki, 

5. sztuk plastycznych, 

6. muzeó'Y i ochrony zabytków, ' 

• 


