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DZIENNIK·DsTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ 'POLSKIE]' 

Lublin, dnia 30 grudnia 1944 r . . 
,.Nr18 

, TREŚC: 

Poz.: 

DEKRETY POLSKIEGO KOlmTETU WYZWOLE~IA NARODOWEGO: . 

94-z dnia 28 grudnia 1944 r . o ślubowaniu urzędników Raństwowych i sędzjów . . 159 - . 
95-z dnia 28 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru 

skrobiowego . ' 160 

ROZPORZĄDZENIE 

Poz.: 96-z ,dnia 27 grudnia 1944 r. Kierownika Resortu Administracji Publicznej wydane w porozu-
mieniu z Kierownikami Resortów: Aprowizacji i Handlu, Przemysłu i Skarbu o zmianie roz
porządzenia . w sprawie wykonania ustawy o opłatach . rejestracyjnych od przedsięb;orstw 

i zajęć . \ 160 
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DEl(RET POISKlEGO I{OMITETU WYZWOLENIA NARpDOWEGQ 

z . dnia 28 grudnia 1944 r. 

o ślubowaniu urzędników państwowych i sędziów. 
lO .. 

'Na pod~tilwie ustawy Krajowej Rady Narodo
wej z dnia 15 sierpnia 1944 r . o , tymczasowym try
bie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U.RP. 
Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet WyZwolenia Naro
dowego postanawia a · Prezydium Krajowej Rady 

. Narodowej zatwierdza, -co następuje: 

Art. 1. Urzędnicy i sędziowie Rzeczypospolitej 
Polskiej przed obj ęciem urzędu składają ślubowa

nie wedlug roty następuj ącej: 

A) . urzędnicy: 

Pomny dobra Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję, 
że na powierzonym mi stanowisku urzędowym 
przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze 
wszystkich sił do, ugruntowania wolności, niepodle
głości i potęgi demokratycznego Państwa Polskie
go, któremu wiernie służyć będę. 

Ślubuję stać na'straży konstytucji z dnia 17 mar
ca 1921 r . oraz praw stanowionych przez Krajową 
Radę Narodową jako Naczelną < Władzę Ustawo
dawczą . Odrodzonego Państwa Polskiego. 

Śluhuję 'obowiązki urzędu mego spełniaćgoJ;liwie 
i sumiennie, polecenia mych przełożonych wyko
nywać dokładnie, tajemnicy urzędowej przestrze-

gać, a w -postępowaniu sW9im kierować się zasa
dami . honoru, uczciwości ' i równości społecznej. 

B) sędziowie: 

Pomny dobra Rzeczypospolitej Pols~iej, ślubuję, 
że na powierzonym mi urzędzie sędziego dążyć będę 
w mym zakresie działania ze wszystkich sił do 
ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi de- ' 
tnókratycznego Państwa Polskiego, któremu wier
nie służyć . będę: 

, Ślubuję stać na straży konstytucji z dnia 17 mar" 
ca 1921 r. oraz praw stanowionych przez Knijową 
Radę Narodową jako Naczelną Władzę Ustawo
dawczą Odrodzonego Państwa Polskiego. 

Ślubuję obowiązki urzędu mego spełniać gorli
wie, sprawiedliwość bezstronnie według mego su
mienia i zgodnie z przepisami prawa wymierzać 
i tajemnicy służbowej dochoWać, a. w postępowaniu 
swoim kierować się zasadami. honoru, słuszności, 
uczciwości i rów:ności społecznej .. 

- Art. 2. Urzędnicy składają ślubowanie wobec 
zwierzchnika właściwego urzędu lub wład,zy, która 
ich mianowała, prezesi: sądu najwyższego, sądów 
apelacyjnych i specjalnych oraz sądów okręgowych 



Poz. "94, 95 i 96 160 DZIennik Ustaw Nr 18 

wobec Kierownika Resortu Sprawiedliwości, sę

dziowie zaś wobec prezesa właściwego sądu . / 

Art. 3. Złożenie ślubowania odbywa się przez 
odczytanie roty ' przez osobę składającą ślubowanie, 
lub powtarzanie roty za osobą odbierającą ślubo
wanie. 

Odbierający ślubowanie powołuje do asysty jed
nego lub kilku urzędników (sędziów) właściwego 
urzędu (sądu) ; , 

Art. 4. O dopełnieniu aktu ślubowania sporządza 
się protokół zawierający datę, imię i nazwisko oso
by składającej ślubowanie z zaznaczeniem obejmo
wanegourzędu, dosłowny tekst roty ślubowania, 
nazwisjw , osoby., odbierającej ślubowanie i podpisy ' 
uczestników. ' ' 

Art. 5. Osoby zatrudnione w zarfądziepaństwo
wym oraz w sądownictwie, po dzień wejścia w ży
cie '(iekretu niniejszego składają ślubowanie przez 

podpisanie roty ślubowania; którą należy dołączy~ 
do akt osob()wych zatrudnionego. 

Art. 6. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się wszystkim Kierownikom Resor1;ów, każdemu 
w zakresie jego działania. 

Ark 7. Dekret niniejszy ~chodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. , 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Naro_dowej : Bolesław Bierut 

.... 

Przewodniczący 'Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego: 

,Edward Osóbka-Mora~skt 

Kierownik Resortu Sprawiedliwości: 

Jan Czechowski. 

95 
DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA 'NARODOWEGO 

z dnia 28 grudnia 1944 r. 

o zmianie ustawy zdnia 18 mąrca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobio~ego. 

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 a Prezydium Krajowej Rady 'Narodowej 
zatwierdza,' co następuje: 

Art. l. Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 
1935 r. Ó' 9Podatkowaniu cukru skrobiowego (Dz. 
U. R. P. Nr 25, poz. 170) otrzymuje ,brzmienie na
s.tępuj ące: 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się Kierownikowi Resortu Skarbu. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia . ' ' 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Ńarodowej: BoleJław Bierut 

Przewodniczący Polskiego Komitetu ' 
Wyzwolenia Narodowego: 

' Edward Osóbka-Morawski 

"art. 3 Podatęk od cukru skrobio~ego wynosi Kierownik Resortu Skarbu: 
200 zł od 100 kgi

,. Jan Stefan Haneman 

96 
ROZPORZĄDZE,NIE KIEROWNIKA RESORTU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 27 grudnia 1944 r. 

wydane' w porozumieniu z Kierownikami Resortów: Aprowizacji i Handlu, Przemysłu i Skarbu 
o zmianie rozporządzenia w"sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsię

biorstw i z,ajęć. 

/ Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 
kwietnia 1938 r. o opłatach rejestracyjnych od 

przedsiębiorstw i zajęć (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 293) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. ..uchyla się wzór deklaracjistanowl.ącej za
łącznik Nr 2 do§ 35 rozporządzenia Ministra .spraw 
Wewnętrznych z dnili 26 lipca 1939 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 76, poz. 510) w sprawie nabycia karty rejestra-
cyjnej. -


