
.~ 

Poi. 80 i 81 124 Dziennik Ustaw Nr 15 

Art. 3. Terminy i tryb spisu oraz województwa 
Qą,dź powiaty lub gminy, na których ustały bez
pośrednie działania wojenne i gdzie wobec tego 
możliwe już jest (lub będzie) jego przeprowadze
nie, określą rozporządzenia .Kierownika Resortu 
Administracji Publicznej w porozumieniu z Kie
rownikami Resortów Obrony Narodowej i Bez
pieczeństwa Publićznego. 

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

Art. 5. Dla przeprowadzenia pełnego zestawie
nia stanu ludności z okresu przedwojennego 
z . danymi spisowymi, Kierownik Resortu Admi
nistracji Publicznej może wydawaĘ zarządzenia 
o obowiązku składania wszelkiego rodzaju ze
znań, dokumentów i ksiąg w departamencie Ewi
dencji Ludności Resortu Administracji Publicznej. 

Art. 6. Kto umyślnie lub z niedbalstwa: 
a) będąc powołanym na komisarza lub kontro

lera spisowego, odmówi wykonania zleco
nych funkcji; , .' , . 

bL kto odmówi dostarczenia dokumentów, . czy 
. ksiąg lub wezwany do dostarcżenia ich nie 

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; . 

e) kto w inny sposób przeszkadza 9rganom spi-
cc..sowym w wykonaniu ich czynności, lub wy

wiera 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. 

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

Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
. się Kierownikowi Resortu Administracji Publicz
nej i innym Kierownikom Resortów we właści

wym każdemu z nich zakresie działania. 

Art. S. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej: Bolesław Bierut 

Przewodniczący . Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego:· 

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 Narodo
wej 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 za
opatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 31 

• z 1935 r.), zmienionej dekretem Prezydenta Rzeczy
pospolit~ 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 wal
kach orężnych przeciw państwom zaborczym 
i nieprzyjacielskim o niepodległość . Polski po 

1 sierpnia 1914 r. oraz w wojskowych anty
faszystowskich organizacjach podziemnych i par
tyzanckich po 1 września 1939 r. KieroWnik Re
sortu 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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(4). art. 12 otr~ymuje brzmienie: ;,Zasadnicza 
renta zupełnego inwalidy wojel'mego i wojsko
wego (powyżej 94 Ofo utraty zdolności zarobkowej) 
wynosi 125 zł. ' miesięcznie. 

Przez czas trwania wyjątkowych warunków ' go
spodarczych, wywołanych wojną, pobiera inwa
lida i pozostali (art. 3) rentę zasadniczą w po
dwójnej wysokości. Czas trwania tych warunków 
ustali Kierownik Resortu Pracy, Opieki Społecz
nej i Zdrowia w porozumieniu z Kierownikiem 
Resortu Skarbu"; -

(5). wart. 15, w ust. (4) skreśla się wyrazy: 
"W wymiarze, odpowiadaj ącym danej miejsco-
wości (art. 17)"; '-

(6). art. 17 otrzymuje brzmienie: "Określone 
art. 11 kwoty renty zasadniczej przysługują inwa.,. 
lidzie bez względu na miejscu zamieszkania 
w kraju"; 

(7). wart. 22 wyrazy: "w wysokości ' 20 Ofo 
renty" zastępuje się wyrazami: "w wysokości 
-30 Ofo renty", - a wyrazy: "w wysokości 30 % 
renty" zastępuje się wyrazami; ' "w wysokości 
40% renty"; ) 

(8). wart. 29, ust.- (1) po punkcie 4 dodaje się 

jako nowy punkt 5 w brzmleniu: "Osoby roszcząee 
prawo do zaopatrzenia z tytułu choroby, ókale
ezenia lub śJ:rlierci, jeżeli wypadki te nastąpiły 

w związku z pełnieniem służby w Wojsku Pol
skim, podziemnyeh organizacjach wojskowych 
i partyzanekich po 1 września 1939 r. mogą do
ehodzić swych praw najpóźniej w ciągu jednego 
roku, lieząc od daty zawarcia pokoju. Jeżeli osoby 
te przebywaj ą z uzasadnionyeh powodów zagra:" 
nicą, mogą one zgłosić swe roszczenia w ciągu 
jednego roku od daty powrotu do kra~u, naj
później jednak przed upływem lat pięciu od daty 
zawarcia pokoju"; , 

(10). art. 34 skreśla się; 

. -(11). wart. 40, ust. (2) skreśla się wyrazy: 
'iW wymiarze według" miejscowości klasy A (art. 
17)"; . 

(12). art. 70 i art. 71 skreśla się. 

Art. 2. Upoważnia się Kierownika Resortu ' 
Pracy, Opieki Społecznej i . Zdrowia do og.łosze
nia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej polskiej 
jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 marca 1932r, 
O zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. Nr 5, 
poz. 31 z 1935 r.), z uwzględnieniem zmian, wY.
nikających z przepisów, wydanych do dnia ogło
szenia jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej 
numeracji artykułów i ustępów. 

/' 

Art. 3. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się Kierownikowi Re,sortu Pracy, Opieki ,Spo
łecznej i Zdrowia i Kierownikowi Resortu Skarbu 
w porozumieniu z Kierownikami Resortów Obro
ny Narodowej, Administracji Publicznej, Si>ra
wiedliwości i ,Spraw Zagranicznych. 

Art. 4. Dekr~t niniejszy wchodzi VI życie z dniem 
ogłosżenia . ' 

Przewodniczący Krajowej 
. Rady Narodowej: Bolesław Bierut ' . 
Przewodniczący Polski,ego Komitetu 

Wyzwolenia' Narodowego: 
Edward Osóbka-Morawski 

Kierownik Resortu Pracy, Opieki 
,Społecznej i Zdrowia: 

Dr Bolesław Drobner . 

(9), wart. 33 skreśla się postanowienia: w ust. (1) :Kierownik Resortu Skarbu: 
pod lit. ?-) i e) oraz ust. (2), (3) i (4); Jan Stefan Haneman 
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 12 grudnia 1944 r. 

o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. • 

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodo
wej z dnia 15 sierpnia 1944 r., 'o tymczasowym 
trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. 
R. P. Nr 1, po'z. 3) -'- Polski Komitet Wyzwo
lenia Narodowego postanawia a Prezydium Kra
jowej Rady Narodowej zatwierdza, co nastę
puje: ' 

Art. 1. (1) Lasy i grunty leśne o obszarze ponad 
25 ha, stanowiące ' własność lub współwłasność 

osób fizycznych i prawnych przechodzą na wła
sność Skarbu Państwa. 

(2) Wraz z lasami i gruntami leśnymi prze
chodzą ' na własność Skarbu Państwa, o ile sta
nowią własność ' lub współwłasność tej samej 
osoby: 

a) wszelkie śródleśne grunty, łąki i wody. 

b) grunty deputatowe ' administracji i straży 
leśnej, 


