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Dziennik Ustaw Nr 15

Poz. 83, 84 i 85

83
DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
. z dnia 12 grudnia 1944 r.

o,.}niesieniu podatku od ni,ektórych, wynagrodzeń z funduszów
Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 ' r . o tymczasowym
trybie ':YydĘiwania dekretów z mocą ustawy (Dz. U.
R. P. Nr 1, poz. 3) ..:.-- Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej
Rady Narodowej zaty.rierdza, co następuje :
Art. L . Uchyla się moc obowiązującą dekretu
Rzeczypospolitej z dnia ' 3 . wrześn i a
1939 r. o podatku iod niektórych wynagrodzen
z funduszów państwowych (Dz. U.' R. P . Nr 89 ,
poz. 567)~
Prezyden~a

państwowych.

Art. 2 ~ Wykonanie niniejszego dekretu porucza
Kierownikowi Resortu Skarbu.
Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem
ogłoszeni a 'z mocą obowiązuj~cą od dnia 1.sierpnia

się

1944 r.

.

Przewodniczący

Krajowej
Rady . Narodowej:

Bolesław

,.
Bierut

Przewodniczący

Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:

Edward Osóbka-Moraw!ki
Kierownik Resortu Skarbu : Jarz Stefan Haneman
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 12 grudnia 1944 r.
O

I

częściowej zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej ż 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 zatwierdza, co następuje:
Art. 1. VI prawie o ustroju sądów powsze~h
nych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U . R. P. Nr 102,
poz. 863 z 1932 r.) zmienionym ustawą \ z dnia
14 kwietnia 193'7 r. (Dz. U. R. P. Nr 30', poz. 220)
i dekretem Polskiego Komitetu WyzwolenIa' Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r . (Dz. U. R. P .
Nr 11, poz. 56) wprowadza się nas'tępujące zmia.;.
ny: . W § 1 art. 282 skreśla się słowa: "w ciągu

10 lat od dnia
wa" ,

w ejścia

w

życie

niniejszego pra-

Art. 2. Wykonanie nimeJszego dekretu porucza
Resortu Sprawiedliwości.

się' , Kierownikowi

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Przewodniczący

Krajowej
Bolesław Bierut
Rady Narodowej: .
Przewodniczący Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:

.
Kierownik, Resortu

Edw ard O sóbka-Moraw ski
Sprawiedliwości:

Jan Czechowski

. I
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
'z dnia 12 grudnia 1944 r .

o

,-waIczaniupotajęmnego

Na podstawie ustawy Krajowej , R.~dyNaro
dowejz dnia 15 sierpnia 1944 r , o tymczasowym
trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U ;
R. P. Nr l,poz: 3)' Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a ' Prezydium Kra.jowej Rady Narodowej zatwierdza, có nastę
puje:

gorzelnictwa.,

Art. 1. § 1. Kto bez właściwego zezwÓlenia
napoje wyskokowe ' (alkoholowe) ze zboża,
jego przetworów, ziemniaków, burakówcukro. wych, cukru, m'e lasy i innych surowców - podlega karze więzienia do lat 5 i glZywny od 10.000
do 500.000 zł.
pędzi
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§ 2. Jeżeli sprąwca działa w celach zarobkowych podlega karze więzienia do lat 15
i grzywny od 20.000 do miliona zł.
§ 3. Kto w celach zarobkowych zbywa napoje
wyskokowe, ' pochodzące z niedozwolonego wyrQbu (§§ 1 lub 2) - podlega karze więzienia do
lat 15 i grzywny od 200.000 do miliona zł.

§ 4. Kto nabywa, przechowuje lub przewozi
napoje wyskokowe, o których mowa w § 1 lub 2
z wiedzą o ich pochodzeniu albo udziela pomocy
do ich zł:iycia lub l,lkrycia - podlega karze wię
zienia do lat 3-ch i grzywny od 50.000 do
200.000 zł.
§ 5. Przedmiot
żące

przestępstwa

do jego wyrobu

podleg~ją

i narzędzia słu
przepadkowi.

Art. 2. Kto mając wiadom0ść o uprawianiu
_ potajemnego gorzelnictwa. albo powziąwszy co do
tego uzasadnione podejrzenie świadomie zaniecha
natychmiastowego zawiadomienia o tym właściwej
władzy podlega karze aresztu do jednego roku .
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R. P. Nr 84, poz. 581) z wyjątkiem § 1 lit. b tego
artykułu oraz postanowień §§ 2, 3, 4, 5 tegoż artykułu, o ile odnoszą . się do odkażania spirytus'u
skażonego - albo wydzielania spirytusu z produk.tów, zawierających spiI'ytus skażony.
Art .. 6. Wykonanie niniejszego dekretu porucza
Kierownikom Re sortów :
Sprawiedliwości ,
Skarbu, Aprowizacji i Handlu, Przemysłu oraz

się

BezpieczeństwaPublićznego .

Art; 7. Dekret niniejszy wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej
Bolesław

Rady Narodowej :

Bierui

Przewodnic:z;ący

Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego :

Edward Osóbka-Morawski
Kierownik Resortu

Sprawiedliwości:

fan Czechowski
Art. 3. Na żądanie zawiadamiają~ego odnośna
władza wyda mu. potwierdzenie złożenia takiego
zameldowania.

Ki.e rownik Resortu Skarbu ~

fan Stefan Haneman
Kierownik Resortu Aprowizacji i Handlu:

Art. 4. Przepisy mmeJszego dekretu nie dotyczą wyrobu napojów · winnych o zawartości po- '
niżej 25 %
objętościowych alkoholu ..

T eodor Piotrowski
Kierownik Resortu

Przemysłu:

Hilary Minc
Art. 5. Uchyla się przepis art. 66 d'e kretu Prezydenta Rzeczypospolitej z :dnia 3 listopada
1936 r. - prawa karno-skarbowego
(Dz. U.

Kierownik Resortu

Bezpieczeństwa

Publicznego :

Stanisław

Radkiewicz
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 22 grudnia 1944 r .

o zmianie ustawy o opłatach rejestiacyjny~h dla przedsiębiorstw i zajęć . .
Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasow;ym
trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U.
R. P . Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet Wyzwolenia . Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:
Art. 1. W ustawie z dnia 25 kwietnia 1938r:
opłatach
rejestracyjnych od przedsiębiorstw
zajęć (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 293) wprowadza
się zmiany następujące:
1) W ust. 1 art. 13 słowo "dwóch" zastępuje się
słowem" trzech".
.
2) W ust. 2 a,rt. 13 skreśla się końcową kropkę
L dodaje słowa "oraz jeden egzemplarz wła
ściwej iZQie przemysłowo-handlowej".

.3) Po art. 28 dodaje się nowy artykuł,jako
art. 28 a. o następującym brzmieniu:
'

/

Upoważnia się Kierownika Resortu Administracji Publicznej do ' przenoszenia w drodze rozporządzeń wyd..ąnych w porozumieniu
z
Kierownikami
Resortów
Aprowizacji
i HancHu; Przemysłu oraz Skarbu, miejscowości wymienionych w 'części II załącznika
do art. 7 ustawy z dnia 25 kwietnia 1938 r.
z klasy, do której miejscowość ta jest zaliczona,do klasy innej.

o
i

J

4)

Część trzećia załącznika
następujące

brzmienie:

do art. 7 · otrzymuje

