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,RZECZYPOSPOLITEJ POLSI{IEJ
Lublin, dnia 27 grudnia 1944 r.
TRESĆ :

·3
DEKRETY POLSKIEGO KOMITETU

\ Poz.: '

,Nr 15

WYZWO~ENIA

NARODOWEGO:

80·-z dnia 1 grudnia 1944 , r. o' spisie ludności i gospodarstw rolnych na wyzwolonych terenach
Rzeczypospolitej Polskiej
'
81-z dnia 12 grudnia 1944 o zmianie ustawy o zagpatrzeniu inwalidzkim
82-z dnia 12 ,g rudnia i944 r. o przejęciu ,niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.
83-z dnia 12 grudnia 1944 r. o zniesieniu podatku od niektórych wynagrodzeń z JunduszóW państwowych '
'. .
84-,-z dnia 12, grudnia 1944 r. o częściowej zmianie prawa o ustroju sądÓW powszechnych .
85-z dnia 12 grudnia 1944 r; o zwalczaniu potajemnego gorzelnictwa .
86-z dnia 22 grudnia 1944 r. o zmIanie u .
i zajęć .
. stawy o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw
87-z dnia 22 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym .
"
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80
DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 1 grudnia · 1944 r.

o spisie

ludności

i gospodarstw rolnych na wyzwolonych terenach Rzeczypospolitej Polskiej.

Zorganizowanie planowej interwencji czynnika
publicznego dla usp~awnienia na wyzwolonych
terenach Rzeczypospolitej najważniejszych dziedzin
życia gospodarczego " a
w szczególności rolnoaprowizacyjnych, uzyskanie możliwie dokładnych
danych liczbowych, .odnośnie charakterystyki spo:łecznej ludności, wymaga przep:r;owadzenia spisu
ludności i gospodarstw rolnych, w okresie toczą
cych się jeszcze zmagań wojennych; prżeto 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 Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Rady , Narodowej za twierdza, co następuj e:
"
Art. 1. ' Zarządza się na wyzwolonych terenach
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenie spisu
. ludności i gospodarstw rolnych.

Art. 2. Spis dotyczy:
' a) wszystkich

osób obecnych, meldowanych
lub niemeldowanych, mających faktyczne
miejsce zamieszkania w jakimkolwiek domu, na wozach, taborach, barkach lub ło
dziach albo innych temu podobnych .ruchomych urządzeniach mieszkalnych, znajdują
cych się w obrębie obwodu spisowego;

b) , wszystkich osób, meldowanych lub , niemeldowanych, przebywających czasowo, to jest
mających
faktyczne miejsce zamieszkania
w im1ej miejscowości;
,

.

,..

c) wszystkich mieszkańców czasowo nieobecnych w miejscu swego faktycznego zamieszkania z pow9dów natury przemijają
'cej;
d) gospodarstw rolnych .
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e) kto w inny sposób przeszkadza 9rganom spicc..sowym w wykonaniu ich czynności, lub wywiera wpływ na inne osoby w kierunku
uchylenia się od złożenia zeznań, albo zło
żenia' zeznań nieprawdziwych lub w sposób .
sprzeczny z przepisami
. -ulega karze grzywny do 50.0pO zł (pięć
dziesiąt tysięcy złotych) z zamianą, w razie
niemożności jej uiszczenia, na karę aresztu
do trzech miesięcy.

Art. 3. Terminy i tryb spisu oraz województwa
powiaty lub gminy, na których ustały bezpośrednie działania wojenne i gdzie wobec tego
możliwe już jest (lub będzie) jego przeprowadzenie, określą rozporządzenia .Kierownika Resortu
Administracji Publicznej w porozumieniu z Kierownikami Resortów Obrony Narodowej i BezQą,dź

pieczeństwa Publićznego.

Art. 4. Wszelkie władze, urzędy ~ zakłady publiczne są zobowiązane współdziałać przy prze- '
prowadzaniu spisu.

.~

Dziennik Ustaw Nr 15

Do orzekania o powyższych wykroczeniach
są
powiatowe władze administracji
ogólnej na wniosek organów spisowych.

właściwe '

Art. 5. Dla przeprowadzenia pełnego zestawienia stanu ludności z okresu przedwojennego
Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu porucza
z .danymi spisowymi, Kierownik Resortu Administracji Publicznej może wydawaĘ zarządzenia . się Kierownikowi Resortu Administracji Publiczo obowiązku składania wszelkiego rodzaju ze- nej i innym Kierownikom Resortów we właści
wym każdemu z nich zakresie działania.
znań, dokumentów i ksiąg w departamencie Ewidencji Ludności Resortu Administracji Publicznej.
Art. S. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem
Art. 6. Kto umyślnie lub z niedbalstwa:
ogłoszenia.
a) będąc powołanym na komisarza lub kontrolera spisowego, odmówi wykonania zleco- Przewodniczący Krajowej
nych funkcji; ,
.'
, .
Rady Narodowej:
Bolesław Bierut
bL kto odmówi dostarczenia dokumentów, . czy
. ksiąg lub wezwany do dostarcżenia ich nie Przewodniczący . Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:·
dostarczy;
c) kto złoży ze:z;nania nieprawdziwe, uchyli się
od złożenia Iormąlarzy lub zeznania;
d) kto wzbrania się wpuścić ...organa spisowe do
mieszkania lub budynku;
.

Edward Osóbka-Morawski
w/z Kierownik Resortu Administracji Publicznej:
\ Mgr Adam Ostrowski
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 12 grudnia 1944 r.

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
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
Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej
Rady Narodowej zatwi~rdza, co następuje:

Art. l. W ustawie z dnia 17 marca 1932 r. O zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 31
• z 1935 r.), zmienionej dekretem Prezydenta Rzeczypospolit~ z dnia 22 list<pada 1935 r; (Dz.- U. R. P.
Nr. 85, poz. 522), ustawą z dnia ' 14 kwietnia 1937 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 225) i ustawą z dnia
31 marca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 192),
wprowadza się zmiany następujące:
(1). art. 2, lit. d) otrzymuje brzmienie: "W walkach orężnych przeciw państwom zaborczym
i nieprzyjacielskim o niepodległość . Polski po

1 sierpnia 1914 r. oraz w wojskowych antyfaszystowskich organizacjach podziemnych i partyzanckich po 1 września 1939 r. KieroWnik Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia ogłosi
w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Obrony
Narodowej wykaz tych organizacyj";
.
(2). wart. 7, po ust. (5) ' wprowadza się nowy
ust. · (6) w brzmieniu: "Jeżeli wskutek rewizji,
przewidzianej w ustępie . poprzednim, związek
przyczynowy ze służbą wojskową został uznany
za nieuzasadniony, . może inwalida najpóźniej
w ciągu roku od daty zawarcia pokoju złożyć
nowe dowody dla ustalenia tego związku";
(3). art. 10 otrzymuje brzmienie: "Prawo do
zaąpatrzenia
piemęznego
z niniejszej ustawy
przysługuje inwalidom wojennym i wojskowym
z utratą przynajmniej 15 010 zdolności zarobkowej
w związku przyczynowym ze służbą wojskową";
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