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DZIENNII( US'TAW 
\ 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSI(IEJ 

Lublin, dnia 31 sierpnia 1944 r. 
Nr 3 

DEKRETY POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO: 

Poz.: 9-z dnia 18 sierpnia 1944 ·r. o wojennych świadczeniach rzeczowych - obowiązkowych dosta-

Poz.: 

wach zbóż i ziemniaków dla państwa . 7 

10-z dnia 22 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach - obowiązkowych dostawach mięsa, 
mleka i siana dla państwa , 

lI-z dnia 24 sierpnia 1944 r. o emitowaniu biletów skarbowych 

12-z dnia 24 sierpnia 1944 r, o rozwiązaniu tajnych organizacyj wojskowych ~a terenach wy
zwolonych 

13-z dnia 31 sierpnia 1944 r. o ustanowieniu przysięgi dla Wojska Polskiego. 

\ 

ROZPORZĄDZENIA 

, 14-Kierownika Resortu Obrony Narodowej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Admini
stracji Publicznej z dnia 15 sieJ'pnia 1944 r. o utworzeniu Rejonow~ch Komend Uzupełnień -

10 

12 

13 

14 

RKU - i ustaleniu ich zasięgu terytorialnego 14 

15-Kierownika Resortu Administracji Publicznej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu 
Obrony Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu Wydziałów Wojskowych przy 
Wojewódzkich i Powiatowych Radach Narodowych 16 
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 18 sierpnia 1944 r . 

o wojennych świadczeniach rzeczowych - obowiązkowych dostawach zbóż ziemniakó~ 
dla państwa. 

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 Narodo

wego postanawia a Prezydium Krajowej Rady Na~ 

rodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Trwająca nadal wojna z najazdem nie
mieckim oraz 'zniszczenie przez ten najazd ró~no
wagi gospodarczej kraju nie pozwalają przy zabez
pieczeniu zaopatrzenia w żywność armii i ludności 
miejskiej oprzeć się wyłącznie na normalnej grze 
sjł . gospodarczych. W związku z tym wprowadza 
się na rok gospodarczy 1944/5 celem zabezpieczenia 
stałego .. i równomiernego dopływu żywności dla 

armii, do mi.ast i osiedli przemysłowych, jako wo ' 
jenne świadczenia rzeczowe - obowiążkowe do
stawy produktów rolnych na rzecz pa~stwa . 

Art. 2. Dostawy zbóż zostają zmniejszone w po
równaniu z kontyngentami niąmieckimi 1943/4 r. 
o jedną czwartą , a dostawy ziemniaków o j edną 

trzecią, by przyniosła jak największą ulgę gospo
darstwom . mniejsżym i najbardziej poszkodowanym 
przez okupacj ę. Całkowicie zniesione zostają obo
wiązkowe dostawy jarzyn i obowiązkowe dostawy 
jaj. 

Wysokość dostaw na rok gospodarczy 1944/5 
ustala się dla pszenicy, żyta , jęczmienia, owsa 
i kartofli w następujący sposób: 
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w tys. ton ' 

Województwo P szenica I Żyto I J ęczmieIl Owies I Kartofle 

LUBELSKIE G5 J3J 45 56 273 
BIAŁOSTOCKIE J2 81 16 30 133 
WARSZAWSKIE, powiaty prawobrzeżne 21 94 15 ~4 157 
Okręg RZESZOWSKI 33 56 23 4) 142 
KIELECKIE, powiaty wyzwolone 11 35 11 13 68 

Bazem I 142 397 110 164 773 

Wysokość qostaw pozostałych upraw oraz do
staw mięsa, mleka i siana będzie ustalona specjal
nymi dekretami. 

U wag a: Woj ew. lubelskie obejmuje powiaty: 
bialski, biłgoraj ski, ' chełmski, ,hrubieszowski, ja
nowski' li:rasnostawski, lubartowski, lubelski, lu~ 

' belski grodzki, 'łukowski; puławski, radzyński, to-
maszowski, włodawski, zamoj'ski. 

Wojew. białostockie obejmuje powiaty: augu
stow~ki, . białostocki, białostocki grodzki, bielski, 
łomżyński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wyso-
ko-mazowiecki. ' 

Okręg rzeszowski obejrrlUje-powiaty: brzozowski, 
dąbrowski, dębicki, dobromilski, goriicki, jarosław
ski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, łańcucki, 
mielecki, niski, przemyski, przeworski, rzeszowski, 
tarnobrzeski, . tarnowski. 

Prawobrzeżna część wojew. warszawskiego obej
muje powiaty: garwoliński, miński, ostrołęcki, 
ostrowski, radzymiński, siedlecki, sokołowski, War
szawa podmiejska, węgrowski. 

Wyzwolone powiaty wojew. kieleckiego: opatdw~ 
ski, pińczowski, sandomieTski, stopnicki. 

/ ' 
Art. 3. Dostawy, przypadające z ogólnej kwoty 

województwa na poszczególne powiaty, określa 
.Wojewódzka Rada Narodowa. Dla prawobrzeżnej 
części woj ew. Warszawskiego .oraz dla uwolnionych 
powiatów 'wojew. Kieleckiego rozdziału dostaw na 
powiaty dokonuje Polski Komitet Wyzwolenia Na
rodowego. 

Dostawy, przypadające z ogólnej kwoty powiatu 
na poszczególne gminy, ustala Powiatowa Rada 
Narodowa. Dostawy, przypadające z ogólnej kwoty 
gminy na .poszczególne gromady, ustala :Gminna 
Rada Narodowa. Podziału dostaw dokonuje SIę we
dług powierzchni zasiewów danych kultur . w wo· 
jewództwie, . powiecie i gminie ż uwzględnieniem 
jakości gleby. 

Podziału dostaw na poszczególne gospodarstwa 
w gromadzie dokonuje Gromadzka Komisja Dosta
wowa w składzie 5 do, 7 osób, wybierana przez 
wszystkich mieszkańców gromady, rolników -
właścicieli, na ogólnym zebraniu w obecności przed
stawiciela Gminnej Rady Narodowej. 

) 

Art. 4. Przy rozdziale dostaw na poszczególne 
gospodarstwa komisje kierują się następującymi 

wytycznymi : 

a) gospodarstwa powyżej 50 ha użytków rolnych 
dokonują dostaw ' w wysokości całkowitego 
urodzaju z odliczeniem zapotrzebowania pro
duktów na zaopa'trzenie na cały rok rodziny 
właściciela, pracowników 'i robotników ma
jątku, wyżywienia inwentarza oraz ziarna ' na 
zasiew. Dostawy gospodarstw ponad 50 ha nie 
mogą być mniejsze od kontyng.entóo/, wymie'· 
rzonych w r. ub. przez niemieckie władze oku
pacyjne; 

b) dostawy gospodarstw. od 15 do 50 ha użytków 
rolnych mogą być dla zbóż o 10 0/0 , a dla kar
tofli o 25 %, to jest o jedną czwartą mniejsze 
od kontyngentów zeszłorocznych; 

c) dostawy gospodarstw od 5 do 15 ha użytkÓw 
rolnych mogą być dla zbóż do 25 %, to jest 
o jedną ctwartą, a dla kartofli do 33 0/0, to 
jest o jedną trzecią mniejsze od kontyngentów 
zeszłorocznych; 

d) dostawy gospodarstw od 2 do 5 ha mogą być 
dla zbóż do 33 %, to jest o jedną trzecią, a dla 
kartofli do połowy mniejsze od dostaw że
szł6rocznych; 

e) gospodarstwa poniżej 2 ha użytków rolnych 
~ogą być całkowicie oswobodzone od obo
wiązku dostaw. 

Art. 5 ~ Gospodarstwa, któryoh zasiewy zostały 
zniszczone lub uszkodzone w toku ostatnich dzia
łań wojennych, mogą zostać zwolnione od dostaw 
- proporcjonalnie do zniszczeń - przez Gromadz
ką Komisję Dostawową. Dostawy, przypadające na 
te gospodarstwa, zostają rozdzielone na pozostałe 
nieposzkodowane w czasie działań wojennych ' go
spodarstwa tak, że ogólna suma dostaw z gromady 
zostaje niezmieniona: 

Jeśli suma zwolnień przekracza 10 010 ogólnej s~
my dostaw, przypadających na gromadę, - , zwol~ 

niepia muszą być zatwierdzone przez Gminną Ra
dę Narodową. Ubytek dostaw, powstały wskutek 
zniszczeń, jeśli nie przekracza on 10 % ogólnej su
my dostaw, pokrywa ' sama gmina, rozdzielając do
datkowe dostawy między pozostałe gminy, z u-

,i, 
! ~.. . 
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względnieniem strat, poniesionych przez inne gro
mady tak, że suma dostaw od gminy pozostaje nie
zmieniona. Jeżeli ubytek dostaw przekracza 10% 
ogólnej sumy dostaw od gminy - zwolnienia musi 
zatwierdzić Powiatowa Rada Narodowa. Nadwyżkę 
zwolnień ponad 10% ogólnej sumy dostaw gminy 
pokrywa powiat, rozdzielając dodatkowe dostawy 
między pozostałe gminy, z uwzględnieniem strat, 
poniesionych przez inne gminy tak, ' że ogólna su-

-ma dostaw od powiątu pozostaje niezmieniona. 

O . częściowym zmniejszeniu dostaw, przypada
jących na całe powiaty, decydować może tylko Wo
jewódzka Rada Narodowa za zgodą Prezydium Pol
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 

Wszystkie sprawy, związane z częściowym lub 
całkowitym zwolnieniem od dostaw muszą być za
łatwi<?ne nie później niż 15 września 1944 r. 

Art. 6. Gospodarstwa; zobowiązane do dostaw, . 
uskuteczniają je podwodami własnymi do składów 
i magazynów organizacyj, wyznaczonych dla każdej 
gminy przez Powiatową Radę Narodową. 

Art. 7. Dostawy, dokonane przez gospodarstwa 
bezpośrednio dla Armii Polskiej i dla Armii Czer
wonej , zostają zaliczone na poczet obowiązkowych 
dostaw. Jako dowód wykonania dostaw służą kwi
ty, wystawione przez jednostki wojskowe, t. zw. 
żądania czekowe ' i obustronne protokóły przyjęcia 

. i odbioru. 
, 

Art. ·8. Organizacje, przyjmujące z ramienia pań
stwa.dostawy przymusowe, płacić będ'ą za produkty 
ceny, zwiększone w stosunku ' do cen 1943/44 r .. 
o okrągło 1~0/0, a więc: 

za pszenicę złotych 37:50 za 100 kg. 

" 
żyto 

" 
27.50 

" 
jęczmień 27.50 

" 
owies 26.50 
kartofle ". 9:00 

Art. 9; Państwowy Ba,nk Rolny udzieli organi
zacjom rolniczym, dokonywującym skupu zbóż 
'i kartofli dla przeprowadzenia operacji skl,lpowych, 
kredytu obrotowego krótkoterminowego do wyso
kości 150 milionów złotych dla terytorium, obję
tego niniejszą ustawą. 

Art. 10. GosPO'darstwa, które przedterminowO' 
całkO'wicie . wywiązały się ze swych O'bO'wiązków 
dostawO'wych na dimy miesiąc, O'trzymują prawo do 
zaO'pattywania się w pierwszym rzędzie w ' artykuły 
przemysłO'we pO' cenach urzędO'wych z zapasów, po
s.taWiO'nych przez państwO' dO' dysPO'zycji rolnictwa. 

Art. H. Terminy , O'kreślenia dO'stawdla PO'szcze
gólnych jednO'stek terytO'rialnych ustala się, jak 
następuje: 

Wojewódzkie Rady Narodowe ustalają rO'zdział 
dO'staw na PO'wiaty nie później, nl~ 22 sierpnia 
1944 r . . 

9 Póz. 9 

Powiatowe Rady NarQfłowe ustalają rO'zdział do
staw na gminy nie później, niż 26 sierpnia 1944 r . 

Gminne Rady Narodowe ustalają rozdział dO'staw 
na gromady nie później; niż 1 września 1944 r. 

Wybory do gromadzkich komisyj dostaw odby
wają się, nie czekając na rozdział dostaw, nie póź
niej niż 1 'września 1944 r . 

Gromadzkie Komisje dO'stawowe dokonują roz
działu dostaw na poszczególne gospodarstwa nie 
później niż 7 września 1944 r . 

Dostawy O'bowiązkowe rozpoczynają . się 7 wrze
śnia 1944 r. Organizacje, przyjmujące z ' ramienia 
państwa dostawy, mają prawo przyjmowania do
staw tytułem awansu od dnia opublikowania ni
niejszego dekretu. 

Art. 12. Całość wyznaczonych dostaw powinna , 
być wykonana w następujących terminach: 

dla zbóż: 
we wrześniu 11144 r. 45%ogólnej sumy dostaw; 
w październiku 1944 r. 45% 
w O'kresie 1-15 listo-
pada 1944 r . pozostałe. 100ln 

dla kartofli : 

we wrzesmu 1944 r . 40% ogólnej sumy dostaw ; 
w październiku 1944 r . 

pozostałe 60% 

Art. 13. Nadwyżka zbóż, po pełnym dokonaniu 
dostaw obowiązkowych , znajduje się całkowicie 
w rozporządzeniu prO'ducenta, który ma prawo 
sprzedać ją swobodnie dowolnemu 'odbiorcy po ce
nach, ustalonych za obopólną zgodą. 

Prawa wolnej sprzedaży zbóż nabywa r olnik 
wtedy! gdy jego powiat ' w całości wywiązał się 
z przypadający~h nań dostaw zbóż . 

Z chwilą, gdy to nastąpiło, dla wszystkich rolni
. ków powiatu wprowadzony zostaje niczym nie 
ograniczony wolny handel. 

Art. 14 . . Za złośliwe uchylanie się od dostaw obo
Wiązkowych winni będą pociągnięci do odpowie
dzialności karnej podług prawa wojennego. 

Art. 15. Wykonanie dekretu niniejszego porucza 
się Przewodniczącemu Polskiego Komitetu Wyzwo
lenia Narodowego. 

Art. 16. ' Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia . 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej: Bolesław Bierut 

Przewodniczący Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego: 

Edward Bolesław Osóbka-Morawski 

' . 


