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cJ I dwaJ przedsta~iciele istniejącej w siedzibie 
" sądu okręgowego rady związków zawodowych, 

d) prokurator sądu. ' okręgowego, 

e) przedstawiciel izby adwokackiej, 
f) przedstawiciel wojewódzkiej rady 'narodoweJ, 

delegowany przez jej przewodniczącego, 
g) po jednym delegacie każdej powiatowej, 

a w miastach wydzielonych, miejskiej rady 
narodowej , wchodzącej w skład okręgu sądu 
okręgowego. 

Art. 9. Uchwały komisji zapadają .większością 

głosów, przy czym każdy ·delegat powiatowej i miej
skiej rady narodow~j głosuje tylko przy rozpozna
niu list pierwotnych ze swego powiatu lub miasta. 
W razie równości głosów przeważa głQs przewodni
cżącego~ 

, Art. 10. Kierownik Resortu Sprawiedliwości mo
że w drodze rozporządzenia: , 

li) połączyć w jeden okręg sądu przysięgłych 
okręgi kilku sądÓw qkręgowych, należących 
do jednego. sądu apelacyjnego oraz oznaczyć, 
w którym z tych sądów okręgowych mają się 
odbywać posiedzenia sądu przysięgłych. Tak 
oznaczony sąd .okręgowy spełniać będzie dla 
całego okręgu ' sądu przysięgłych wszelkie 
czynności związane z układaniem list oraz 
tworzeniem ' ławy, 

b) oznaczyć na,obszarze sądu okręgowego, poza 
jego si,edzibą miejscowości, w których maJą 
się odbywać rok i sądu przysięgłych. 

Art. 11. Na dni 30 przed rozpoczęciem każdych 
, roków, prezes sądu okręgowego w obecności dwóch 
sędziów tego sądu , prokuratora, prżedstawiciela 

izby adwokackiej oraz protokólanta wylosuje 30 
przysięgłych z listy głównej i 1(~ z listy, dodatkowej, 
o czym niezwłocznie zawiadamia wylosowanych. 

Art. 12. 1) Przysięgli pełnią swe obowiązki bez
płatnie. 

2) Przysięgli utrzymujący się z dziennego ~a~ 
r:obku otrzymują odszkod<;>wanie za utracony 
zarobek. Przysięgli zamiejscowi otrzymują 

diety oraz zwrot kosztów przejazdu. 

Art. 13. 1) Przysięgłego, któr:y nie stawił się do 
sądu bez usprawiedliwienia sąd skazuj e na 
grzywnę do 1000 zł. . . 

2) Co ' do usprawiedliwienia przyczyny niesta
wiennictwa, zwolnienia od grzywny oraz z'a
skarżenia pQstanowień . sądu stosuje się o.dpo- . 
wiednie przepisy kodeksu postępowania kar
nego dotyczące świadków. Odleg~ość zamiesz
kahia w granicach okręgu sądu przysięgłych 
nie stanowi ' przyczyny usprawiedliwiającej 
niestawiennictwo. " 

Art. 14. Uchyla ,się przepisy art. 25-30, 214 do 
230 pra~a o ustroju sądów powszechnych w brzmie
niu ustalonym obwieszczeniem Ministra Sprawie
dliwości z dnia 15 listopada 1932 r . (Dz. /U. R. P . 
Nr. 102, poz. 863). 

Art. 15. Zarządzenie Kierowników Resortów 
Sprawiedliwości i Administracji Publicznej ustali 

' termin , rozpoczęcia działalności sądów przysięgłych 
dla poszczególnych okręgów tych sądów. 

Art. 16. Sprawy, w których przed dJ;l.iem wpro
wadzenia sądów przysięgłych w danym okręgu sądu 
okręgowego rozpoczęto rozprawę główną vi pierw
szej instancji, toczą się 'do końca według dotychcza
sowych przepisów chyba, że rozprawę odroczono 
albo uchylono' lub unieważniono wyrok sądu okrę
gowego albo wznowiono postępowanie. 

Art. 17. Wykonanie -ninięjszego dekretu porucza 
się Kierownikowi Resortu Sprawiedliwości i Kie
rownikowi Resortu Administracji Pu_blicznej. 

Art. 18. Dekret niniefszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. . 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 
P;zewodniczący Polskiego Komitetu 

Wyzwolenia Narodowego: ' 
Edward Bolesław Osóbka-Morawski 

'. Kierownik Resortu Sprawiedliwości: 
Jan Czecho~ski 

Kierownik Resortu Administracji Publi~znej: . 
Sianisław K otek-Agroszewski ' 
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

. z dnia 23 października 1944 r . 

. o zmianie ustawy o opoda.tkowaniu piwa. 

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej 
z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wy
dawania dekretów z mocą ustawy (Dz.U. R. P. Nr l, 
poz. 3) - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej 
zatwierdza, co następuje: a 

, Art. 1. W uśtawiez dnia 22 października 1931 r. 
o opodatkowaniu piwa (Dz. U. R. P. Nr 99, poz. 762) 

. w art. 3 ust. 1 ofrzymuje brzmienie następujące: 

"Podatek dla piwa pełnego wydanego do wol~ego 
obrotu wynosi 300 zł od jednego hektolitra". ' 
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Art. 2. Kierownik Resortu Gospodarki N arodo~ 
wej i Finansów może w uzasadnionych wypadkach 
obniżać stawkę podatku od piwa, określoną w. art. 1. 

Art . . 3. Wykonanie, niniejszego dekretu ' porucza 
się Kierownikowi Resortu Gospodarki ' Narodowej 
i Finansów. 

Przewodniczący Kraj owej 
Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Przewodnicżący Polskiego Komitetu 
' Wyzwolenia Narodowego: 

Edward Bolesław Osóbka-Morawski 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ' Kierownik Resortu Gospodarki 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dniil24 paź- Narodowej Finansów : 
dziernika 1944 r. Jan Stefan Haneman 

. ,\ 
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'DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 25 październik~ 1944 r. 

o.zwalczaniu spekulacji wojennej. 

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 Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Państwo zwalcza spekulację i lichw~ wo
jenną przedmiotami powszedniego użytku- poza 
rozwijaniem produkcji "rolnej i przemysłowej 

". przez: 

a) regulowanie życia gospodarczego, 

b) zapobieganie przejawom spekulacji lichwy 
wojennej , 

c) stosowanie represji karnej. 

Art. 2. (1) 'Za przedmioty . powszedniego użytku 
uważa ·się rzeczy ruchome; które służą bezpośred
nio lub pośrednio do zaspakajańia powszednich 
potrzeb ludności r zwierząt gospodarskich. 

(2) Przepisy niniejszego dekretu rozciągają ' się 

także na usługi, o ile one . służą potrzebom w ust. 1 
oznaczonym. 

I. Regulowanie życia gospodarczego~ 

.Art. 3. PrzewGdniczący Polskiego Komitetu Wy
zwolenia Narodowego może w ~lu zabezpieczenia 
podaży przedmiotów powszedniego użytku lub 
przeciwdziałania zwyżce ieh cen wydawać rozpo
rządzenia o: 

a) wytwarzaniu, przechowywanil,l, ujawnianiu, 
obrocie i spożywaniu przedmiotów powszed
niego uźytku, 

b) ustalaniu i ujawnianiu ich cen, 

Art. 4. Przewodniczący Polskiego Komitetu Wy
zwolenia Narodowego wykonywa swoje uprawnie
nia wymienione wart. 3 w porozumieniu z Kie
rownikami właściwych Resortów. 

. \ 

Art. 5. (1) Prawo regulowania cen przedmiotów 
. powszedniego użytku bądź przez ich wyznaczenie 
bądź przez ustalenie zasad kalkulacji kosztów pro-

. ' 

dukcji i wymiany oraz godziwego zysku (zarobku) 
może być przekazane w drodze rozporządzenia wo
jewoaom, którzy mogą te 'uprawnienia -dalej ' prze
kazać, . w całości lub części, powiatowym władzom 
administracji ogólnej. 

(2) Władza, przekazująca swe uprawnienia, ma 
prawo uchylić decyzję władzy uprawnionej i sama 
wyznaczyć cenę względnie ustalić zasady kalkulacji. 

II. Zapobieganie spekulacji i lichwie. 

Art. 6. Posiadacze przedsiębiorstw handlowych; 
przemysłowych i :r:zemieślniczych winni w lokalu 
przedsiębiorstwa zawiesić na widocznym miejscu 
cennik, wyszczególniający ofiarowywane przez' nich 
przedmio.ty lub usługi oraz ' ceny 'za nie żądane, 
a nadto ujawniać ceny bezpośrednio na przedmio-
tach pQwszedniego użytku. . 

Art. 7. Przedsiębiorstwa. zajmujące się hurtową 
' lub półhurtową sprzedażą przedmiotów powszed
niego użytku obowiązane są wydawać faktury (ra
chunki) na wszelkie sprzedawane przedmioty po
wszedniego użytku. 

Inne- przedSIębiorstwa sprzedaży takich przed
miotów obowiązane są wydawać rachunki na żą
danie kupującego. 

_ Art. 8. Przedsiębiorstwa handlowe, przemysłowe 
i rzemięślnicze obowią?;ane są posiadać' faktury (ra
chunki) na wszelkie nabywane przez siebie. przed-
mioty powszedniego użytku . . • 

Art. 9. Handel po~a miejscami wyznaczonymi do 
tego przez właściwe władze, jest zakazany. 

". . . 
Art. 10. Władzom administracji ogólnej służy 

prawo wstępu do pomieszczeń przedsiębiorstw 
sprzedaży i zarobkowania, dalej prawo przeglądania 
ksiąg, zapisków i dokumentów tudzież prawo kon
trolowania zapas'ów towarowych. Nadto ' osoby, 
trudniące się handlem, choĆby przygQ.dnie, obo-

. wiązane są na żądanie tych władz udzielać wszel
kich wyjaśnień, dotycząęych dokonywanych przez 
siebie tranzakcji. . . 


