DZ'IENNII( U'STAW
RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSI(IEJ
Lublin, dnia 22 sierpnia 1944 r.
DEKRETY POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA
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NARODOWEGO~

1944 r. o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich .
1944 r. o częściowej mobilizpcji i rejestracji ludności do słUźbywojskowe'j
1944 r. o rozwiązaniu policji państwowej (tzw. policji granatowej)
1944 r . o wprowadzeniu Sądów Przysięgłych .
1944 r . o trybie powołanicf władz Administracji Ogólnej I i II Instancji.
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGÓ
z dnia 15 sierpnia 1944 r.

o organizacji wojewódzkich' i powiatowych
Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944. r. o ' tymczasowym trybie wydawania d~kretów z mocą ustawy (Dz. U.
R. P . Nr 1 poz , 3) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Raay
Narodowej .zatwierdza, co .następuje:
Art. 1. Resort Rolnictwa i Reform Rolnych wykonuje swoje zadania, dotyczące opieki państwo
wej nad rolnictwem i przeprowadzenia refo~my
rolnej, przez wojewódzkie i powiatowe ~rzędy
ziemskie, hierarchicznie związane z centralą re.sortu.

urzędów

ziemskich.

przy Wojewódzkim Urzędzie Ziemskitn i Powiatową przy Powiatowym Urzędzie Ziemskim.
Art. 4. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele rolnictwa zarówno małorolni jak średniorolni .
i bezrolni, fachowcy z dziedziny produkcji rolnej,
melioracji, przemysłu rolnegg, spółdzielczości rolniczej, handlu rolnymi produktami.
Główna

Komisja Ziemska składa się z 12-tu
członków, Komisje Wojewódzkie i Powiatowe liczą
w mil!rę potrzeby 8-12 członków .

.
_.
Główną Komisję Ziemską, powołuje Krajowa
Art. 2. Wojewódzkie urzędy ziemskie zasadniczo , Rada Narodowa, Wojewódzką Komisję Ziemską, działają tako instancja nadzorcza i wytyczająca kie Wojewódzka Rada Narodowa, a Powiatową Ko,~
runek działalności powiatowych urzędów ziem-misję Ziemską -Powiatowa Rada Narodowa .
.skich. Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych określi drogą rożporządzenia, jakie sp~awy
Okres funkcyjny -Komisji Ziemskiej wynosi trzy
zostaną zastrzeżone do bezpośredniego
zakresu lata.działania wojewódzkich ~rzędów ziemskich.
,

'

Art. 3. Kontrolę społeczną w sprawach, dotyczących rolnictwa i reform rolnych, sprawują wła
ściwe Rady Narodowe poprzez komisje ziemskie,
a to Główną Komisję Ziemską przy Kierowniku
, Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych, Wojewódzk ą

W Głównej Komisji Ziemskiej przewodnicży Kierownik 'Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych, '
wWojewódzkiej - Kierownik Wojewódzkiego Urzę
du Ziemskiego, w Powiatowej - kierow'~ik Powiatowego Urzędu Ziemskiego. Członkowie Komisji
mają głos dóradczy.
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Poz. 4 i 5
A.rt. 5. Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform'
Rolnych drogą rozporządzenia określi sposób powoływania i funkcjonQwania gminnych komisarzy
ziemskich i. gminnych komisji ziemskich, pochodzących z wyboru miejscowej ludności rolniczej,
małorolnej, średniorolnej ,i bezrolnej .

Dziennik Ustaw Nr 2'
Art. 7. Dekret niniejszy wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.
Przewodniczący

Krajowej
Rady Narodowej: Bolesław Bierut

Przewodniczący

Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:
Edward Bolesław Osóbka-Morawski

Art. 6. Wykonanie dekretu mmeJszego porucza
Kierownikowi Resortu Rolnictwa
Reform
Rolnych.

Kierownik Resortu Rolnictwa
i Reform Rolnych: Andrzej Witos '
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 15 sierpnia 1944 r.

o częściow~j mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowt:j.
Znaczna część ziemi polskiej krwawi się jeszcze
b) Kobiet-lekarzy do lat 30.
w jarzmie niemieckiego okupanta. Aby dobić zniec) Kobiet':starszych' pielęgniarek, pielęgniarek,
nawidzonego wroga, zwiększyć udział Narodu Polsanitariuszek, ' radiotelegrafistek, telegrafistek
skiego w zwycięstwie nad hitleryzmem, wzmóc , siłę
od 19 do 30 lat.
zbrojną odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej,
zapewnić wyzwolonej Ojczyźnie dostojną pozycję
Art. 3. Mobilizację i rejestrację powołanych do
i znaczenie wśr,ód narodów świata- na podstawie ,
służby wojskowej oraz rejestrację obywateli, wy, ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpmienionych wart. 2, przeprowadzają Rejonowi Konia 1944 r. o tymczasowYm trybie wydawania demendanci Uzupełnień prżez Tymczasowe Wojskowe
kretów 'z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3)
Komisje
Poborowe i Rejestracyjne, które po zmoPolski Komitet Wyzwolenia Narodowego postana'bilizowan'iu
wojskowych- i urzędników R. K. U.
wia a Prezydjum Krajowej Rady Narodowej zaprzekształcą się w Rejonowe Komendy Uzupełnień.
twierdza, co następuje:
Art. ,l. Powołać w czasie od 20 do 31 sierpnia
1944 r. do. służby wojskowej na wyzwolonych spod
okupacji niemieckiej terenach Rzeczypospolitej następujących obywateli mężczyzn uznanych za zdolnych do służby wojskowej:
a) Poborowych, urodzonych w roku 1924, 1928,
' 1922, 1921.
b) ,Oficerów rezerwy, oficerów łr. tajnych , orga-,
nizacji ' wojskowych, oficerów w słanie sp'óczynku i urzędników wojskowych do lat 50,
a qficerów zawodowych (służby czynnej) do
lat 60.
c) Podqficerówrezerwy, podoficerów b. tajnych
organizacji wojskowych, podoficerów w stanie
spoczynku do lat 40, a podoficerów żawodo
, wych (służby czynnej) do lat 50.
d) Lekarzy, felczerów, lekarzy weterynarji i felcze'rów weterynarji do lat 50. .
'
e) Szoferów, specjali'i;;tów samochodowych, sp.ecjalistów lotnictwa i, broni pancernej do
lat 40.
Art. 2.

Przeprowadzić

w terminie od 1 do 20

1944 r . rejestrację:
urodzonych w roku 1920, 1919, 1918,
1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911.

września

a~ Mężczyzn,

,

Art. 4. Od stawiennictwa do poboru i rejestracji
wolne osoby ułomne, które wymagają opieki ja~:
kaleki,głuchoniemi, umysłowo chorzy, garbaci i t. d.

są

Art. 5. Od stawiennil;.twa do poboru
a)
,

są

wolni: .

Właściciele

i dyrektorzy fabryk i zakładów
administratorzy przedsię}
biorstw gospodarczych, zatwierdzeni przez
Powiatowe Rady N a!,odowe.
'

przemysłowych,

b) Pełniący służbę pracownicy: kolei żelaznych,
pracownicy poczt i telegrafów i pracownicy
dróg wodnych.
c)

Członkowie
czeństwa

milicji. i funkcjonariusze bezpiepublicznego w czynnej służbie.

d) Wysoko wyk~alifikowani pracow~icy i urz~d
nicy fabryk, przedsiębiorstw państwowych
i urzędów państwowych na wniosek właści
cieli, dyrektorów lub kierowników, zatwierdzonych przez Powiatowe Rady Narodowe.
e) Nauczyciele i , wykładowcy szkół Średnich
i wyższych , profesorowie, asystenci i t. p. pracownicy zakładów i laboratorjów naukowych.
f) Osoby duchowne i duszpasterze wszelkich wyznań . .

"

