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TREŚĆ: 

USTAWA KRAJOWEJ~RADY NARODOWEJ 

Poz •• 1 - , z dnia 3 ' stycznia 1945 r. o trybie wydaw~nia dekretów z mocą ustawy , l 

DEKRET 

Poz •• 2 - z dnia 6 stycznia 194.5 r.o dev~nowal)ju i wymianie banknotów ,Banku Emiiyj~ego w 'Polslle 2 

. , l " • . ,ROZPORZĄD ZEN lA MINI STRA • 

PoŻ •• 
, 

3 - Skarbu z dnia 6' stycznia 1945 r. w por'ozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowe'j. Admi-

nistracji Publicznej i 'Sprawiedliwości w ~prawie wykonania dekretn o depońo~aniu i wymia-

nie banknotów Banku Emisyjnego w Polsce. ' . ,3 

4 - Skarb~ z _dnia 6 stycz'nia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Kierownika Resortu Gospodarki 

Narodowej i Finans'ów z 'dnia 5 października 1944 r. o c'zynn~ściach bankowych na obsz~rach 
I -

wyzwolonych spod' okupacji / . ' 

1 

US~AWA KRAJOWEJ RADY ' NARODOWEJ 

z, dnia 3 stycznia 1945 ro' 

o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy. 

, 6 

Na podstawie ~rt.26 ust. (1) pkt 1) usta
wyz dnia 11 września 1944 r. o. organizacji 

Art. 2. Wykonanie niniejszej , ustawy po
rucza się Prezesowi, Rady Mioistrów. 

i zakresie działania rad ,narodowych , (O l. U. _ 
R. P. Nr 5, Pj>Z. 22), postanawia, , się, co ' na;' 

, stępuje:-
..;~ 

; Art. 1,' ~ Uprawnienia ' Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego, usta-Ione ustawą z dnia 
15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wy
d~wania dekretów z m'ocąustawy (Dz. -U. R. P. 
Nr 1, poz, 3). przel~wa się na Rząd Tymcza-
sowy Rzec~ypospoliteł Polskiej ;- ,. 

- Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dni.em , ogłoszenia~ , 

Prezydent , Krajowej Rady Narodowej: 
... . 

Boles.ław Bierut 

' Prezes, Rady Ministrów: 

Edward O~6bka - Moraws.ki 
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- 2 - Dziennik U!ltaw Nr l , 

\ , 
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D ,E K R E T 
': 

z dnia 6 śtyc,znia 1945 r. 
, 'I , , / 

o deponowaniu i wymianie banknotó.w Banku Emisyjnego w Polsce. 

Na podstawie , ustawy z '"dnia 3 stycznia lób za,kładów ' ' nie~bjętych lit. a - ,c 
1945 r. ej trybie ' wydaw<J.niil dekretów z ' mocą· - w, wysokości, ,którą określi komisja 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. l) Rada Mini- dla , spraw wymiany 'banknotów "kra- . ' 
strów postanawia, ,a " Prezydium Krajowej Rady kowskich" przy urz~dzie skarbowym; " 
Narodowej zabvierdza, co następuje,:, e) wszystkich osób fizycznych nie będą-
, Ad. '1. Bilety złotowe Banku Emisyjne- cyeh właściciehlmi przedsiębiorstw lub 
go w Polsce emitowań e przez okupanta, nazy- ' zakładów objętycli lit. c i d ' ....:.. nie wię-
wane poniżej bahknotami "krakowskimi", prze- cej nii po zł 500.- ' 

.' stają' być obiegowym środkiem płatniczym n,a ' (2) Prawo do, wymianiprzysług~je bsobom 
ob~z~rze Państwa Polskiego z dniem 10 ~ty~z- Jizycznym, które w dniu' złóżenia banknotów 
nia 1945r. ' "k~akowskich" mają okończonych 18 lat. 

, Art. ,2. W , czasokresie od 10 stycznia ' (3) Osobom wojsk()wym w' służbi~ czynnej, 
1945 r. do " 28 I~tesro 1945r. każdy posiadacz wymiany ' banknotów "krakowskich" , dokona 
batlkn()tów "krakowskich~ obowiązany jest ' zło- jednorazowo płatpik jednostki wojsk~wej, do 
żyć je jednorazowo w całości w urz~dzie skar- której, wojskowy przynależy - w granicach 
bowy~ lpb przedśfębiorstwie bankowym, okre- z!ożonej· kwoty w banknotach "krakows~ich", 
ślonym przez Ministra Skarbu. \ nie więcej jednak niż w wysokości, jednornie-

, Art: 3. (1) Złożone banknoty "krakow- sięcznej pensji. ' 
skie" :będą wymienione na bilety skarbowe t na- , (4) Część kwoty złożonej; która nie uległa 
pi'sem "Narodowy Bank Polski" po kursie jeden wymianie, pozostaje w' depozyci~. 
do jednego na rzecz: (5) Wymiana banknotQw r"krakowskich" 

a) p~zedsiębiorstw bankowych; os6b praw- , nastąpi jedy.nie na 'rzecz osób fizycznych i praw
nych prawa pubIic:tneS!'o, przedsiębiorstw hych, mających zamieszkanie, wzsrłednię' siedzibę 
państwowych lub będących pod zarzą- ', n~. ~bszarze wyzwo)o?ym ' do dnia . ogłoszenia 
dem państwowym, ' przedsj~biol'stw sta- D1D1eJszego dekretu, ,o Ile na tym obszarze , ban
riowiących , :WłR, sność ~,~iązk?w sam?: I ~noty. "krakowski~" były dopuszczone ,do obie, gu 
rz,~owyc,h--,- w' wysokoscl" ~torą okres h ' Jako srodek ,łatDlczy. , ' ' " ' 
MIDI ster Skarbu; , ' , Art.4. (l) Przy kazdym ur~ęd:tie ' skar-

b) instytucyisainorządowych, społecznych, b.owym ' t.worzy się' koml.si~ dla spraw wymia
religijnych, kulturalnych, oświatowycQ, ~y , banknotów "luakowsk,ch" (art. 3 ust. (1) 
związków • i stowarzyszeń ,dobroczyn- ht. d). . ' 
nych oraz. wydawnictw -'- "': wysok?ści, Skład ko~isji jest nast~pujący: 
którą oki'eśłi komisarz wOłew:ódzkl po a) naczelnik urzędu skarbowego ' jako prze- ' 

. zasięgnięciu opinii właściwego woj ewo- , wodni~zą~y; ,, ' ~ 
dy; od decyzji komisarza wojewódz-
kiego służy zainteresowanym ' odwoła- ' h) przedstawiciel włąściwej ra:dy na~odo- , 
nie do / Ministra Skarbu w terminie wej, 
7-dniowyDt od dnia zawiado~i~nia o de- , c) przedst~wiciel referatu przemysłowo-ha n-
cyzji; , ' , dlowego przy ,starostwie powiatowym, 

c) zakładów rzemieślniczych, zatrudniają- a, w Illi!lstach wydzielonych przedstawi-
cych oprócz członków ' ,rodziny ' ńie wi~- ciel , wydziału przemysłowo - handlowego ' ' 
cej !liż ' jednegopracowóik_8 i przedsi~- urzędu wojewódzkiego. . 
biorstw prywatnych, posiadających .karty (2) Od decy.zji komisji ~łuży stronie wler-
r-ejestracY,ine na: . rok t944 ' wedłilt! dżia- minie T·dniowym od dnia zawiadomienia o decyzji ' 
łów: Ic, lIc, Vabc, VU. VIJl, X ,i XI ......,. ' odwołanie do komisarza wojewódzkiego wyzna~ . 
hie więcej niż po zł .2.000.- na zakład , czone~o pr!ez Mini'stra Skarbu. " 
lub przedsiębiorstwo; , (3), .Podjęcie sumy z ~ymiany oznacza 

d) zakładów rzemieślniczych, zatrudniają': zrzecz~nie się pfawa odwołania; ' 
cych 'oprócz członków rodziny więcęj , ArL 5. 'Mi~ister Skarbu ~oże w wyjątko~ 
niż jednego, " pracowńik~,spółdzielniwych . wypadkach -goSpodarczo 'uzasadnionych 
bra~wszystkich .inny.ch , przedsiębiorstw zezwolić , na dokonanie wymiany banknotów 

" , ... 
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Dziennik Ustaw Nr l 

I , 

. , ,,krakQwskic;h" _do pełnej ' wysokości zdepono-
wanej. sumy. 

. Art. 6. (1) Kto wykracza przeciw prze
_ pisom ninjejszegą . dekretu lub ' rozporządzeń 

i zarządzeń na jego podstawie wydanych, pod- , 
lega karze grźywny do jednego miliona złotych. 

(2) Nadto sąd órzekn'ie przepadek za
kwestionQwanyćh banknotów na rzecz Skarbu 
Państwa. 

. (3) Do ' orzekania o przestępstwach prze
w!dzianych W, 'ust. (l). są właściwe sądy .,grodzkie. 

Art. 7. " Wykonanie . niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu 
z Ministrami: Obrony Nar-Odowej~ Administracji , 
Publiczneri Sprawiedliwości. • '. ' 
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Poz. 2 i 3 

, ,. Art. 8. . Dekret niniejszy wchodzi w życie' 
z ' dnienl 10 stycznia 1945 r. 

Prezyde~t Krajowej ~ady Narodowej: 
.Bolesław Bierut 

Prezes Rady_ Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

.: Minister -Obrony Narodowej: 
Michał Rola-Żymierski , ienerał bi'o~i 

_ Miniśter Administracji Publicz~ej: . . 
józef Maślanka 

Minisler Skarbu: 
Konstanty ' Dąbrowski 

Minister Sprawiedliwości~ , 
Edmund Zalewski' 

ROZPORZĄDZENIE MINIS1RA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINlS-TRAMI: . 
OBRONY NARODOWEJ, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 6 stycznia 19~5 r: 
- -

w sprawie wy,konania , dekretu . o aeponowaniu i wymianie bankrio~ów Banku 
Emisyjnego w Polsce. 

Na podstawie art. 7 'dekretu z dnia 6 stycz-, 
nia 1945 r. odepo,nowaniu i wymianie bankno
iów Banku Emisyjnego w Polsce (Dz. U. R. P. 
Nr 1, poz. 2) zarządzam, 'co następuje ': . ' 

. § 1. ' W celu przeprowadzenia wymiany 
bankąotów "krakowskich" dzieli się i.ch posia~ 
daczy 'na następujące gl'u'py: ' . 

a) do grupy . l-szef należą pr.zedsiębiorstwa 
bankowe;, 

, h) do grupy 2-ej należą ' , osoby', prawne 
l>rawa public~nego, przedsiębiorstwa 
państwowe lub , będące . pod' zarządem 
państwowym oraz przedsiębiorstwa sta
nowiące własność , związków ' samorzą-
dowych; , . , 

c) do grupy ,3"ciej należą instytucje samo
rządowe, społeczne, religijne, kulturalne, 
oświatowe, związki i stowarzyszenia do-
broczynne oraz wydawnict~a; . 

d) do grupy 4-tej należą zakłady rzeinieśl
nicze, . zatrudniające oprócz czło.pków 
rodziny nie więcej niż jednego pracow
nika qrilz przedsiębiorstwa , posiadające 
karty rejestracyjne na .rok 1944 według 
dział9w: Ic, lic, Vabc, VII, VIII, X, XI; , 

e) do grupy S-tej należą zakłady nemieśl
nic:z;e, zatrudniające oprócz człQnków 
r:odziny więcej niż jednego pracownika, 
spółazielnie oraz przedsiębiorstwa i wy
jątkiem objętych- lit. a), b), c), d}; . 

f) do grupy 6-ter należą osoby wojskowe ' 
w służbie czynnej j 

g) do gr~pi 7-ej ' należą . Wszystkie' ' inne ""'. 
osoby fizyczne, niebędąće właścicielami 
przedsiębiorstw lub zakładów_ objfityc~ 
tito d) i e). ,'o' 

§ 2. (l) W . aniu welscla w życie ninIej
szego rozporządzenia winni wszyscy posłada~ze 

. banknotów "krakowskich" grupy l-szej, 2~ej 
i ' 3-ej sporządzić protokóły, stwierdz~jące fak
tycznie posiadaną w kasie . na ten' dzień sumę 
, gotówki z wyszczególnieniem odrębnie ' ' sumy 
w banknotac;h "krakowskich" i sumy w biletach 
skarbowych z napisem "Narodowy ' Bank Polski". 

. (2) Protokóły . te podpiszą: ' ' 
a) Vi przedsiębiorstwach , bankowy.ch - dy,,: 

rektor i druga osoba . upoważniońa do 
działania w imieniu tych instytucyj oraz , 
kasjer, 

. b) w ' innych prz~dsiębiorstwach i insty
tucjach - dwie osoby upoważnione do 
działania w imieniu tych przedSiębiorstw 
lub instytucyj r kasjer. 

' (3) Protokóły te winny być złożone tego 
saJllego dnia we właściwym urzędzie skarbowym. 
Równocz.eśnie prześle grupa 'l-sza i 2-gauwie
rzytelnione odpisy protokółów Ministrowi Skarbu, 
grupa 3-cia -właściwemu komisarzowi woje
wódzkiemu. 

§3. Wczasokresie od 10 stycznia 1945 r. 
dó 28 lutego 1945 r. wszyscy pósiadacze , ban
knotów "krak'lwskich" winni je złożyć jednor,a
zowo w cało~ci: 

a) grupy: l-sza, z wyjątki~m przedsię
biorstw bankowych w. wymienionych 



\ 

Poz. 3 
"j 

Vi · załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia, 2-ga, 3-cia, 4-ta i 5-ta , we wła-
ściwych urzędach skarbowych; , 

b) grupa 7-a - w przedsiębiorstwach ban
kowych wymienionych w załącżniku do , 
niniejszego rozporządz'enia, 

, 2) Sposób i tryb wymiany na rzecz grupy 
6-tej . ókreśłi zarządzenie Ministra Skarbu w po- ' 
rozumieriiu z Mi~istrem Obrony Narodowej. 

• 

Dziennik Ustaw Nr 1 

§ lO. (1) Przewidziana ' w - a~t. 4 dekretu 
komisja wydaje decyzję w przedmiocie podlega
jącej wymiąnie ' kwoty na podstawie , podania , 
z załączeniem oświadqenia, o którym mowa '·, 
w § 6 ust. (1) lit. b); 

(2) Komisja przy , ,rozpatrywaniu 1yeh po
dań i o'znacz'aniu wysokości podlegającej ' wy
mianie ~woty kieruje się przede wszystkim ' za
sadą 'celowości ź punktu widzenia gospodarki 
narodowej. , . § 4. Składać wolno tylko pieniądze, sta-

nowiące wła~;ność zgłaszającego i to tylko w jep- . (3). , Komisja_może zezwolić na wymianę 
nej ip.stytu.cji (§ 3). najwyżej 50% złożonej sumy. Przedłożone po-

§ 5. (l) , Przedsiębiorstwa : bankow~ nie dania komisja ' rozstrzyga większością głosów. 
wymienione w załąciniku do niniejszego rozpo- - § 11. Przed rozstrzygnięciem odwołania 
nądzenia , ,składają , Minisfrowi Skarbu . po~a- od decyzji komisji, p'rzewidzianej wart. 4 de
nia (§. 6) () wymianę złożonej , 'przez nie kwoty kretu, komisarz, wojewódzki zasięga opinii ko
w banknotach, "krako'wskich", zgodnie 'ze spo- mIS]I, w skład której wchodzą: · 
rządzonym protokółem (§ 2). - . . a) dyr.ektor: izby skarbowej jako przewod-

Urzędy skarbowe" dokonają na rzecz , tych niczący, 
prze,dsiębiorstw wymiany na . podstawie zezwo- b,' ), p'rzedstawl'cI'el ,., "d k" d 
lenia Ministra Skarbu. ' wo]ewo z le] ra y na-

rodowej, 
(2) Kaide przedsiębiorstwo bankowe . wy- ' c) prze4stawiciel wydziału przemy;łowo- ' 

mienione w załączn,iku do niniejszego rozporzą- .F h dl d k 
dzęnia doko)la samo v(ymiany posiadanej zgodnie an owego urzędu , wojewó z iego. 
ze sporządzonym ' protokółem (§ 2) kwoty ~ § 12,(1) Posiadac,zom zaliczonymclo grupy 
w banknotach "krakowskich" na birety skarbowe ,7-mej wymienia się równocześnie ze złożeniem 
z napisem"N.arodowy, Bank Polski", znajdujące banknotów "krakowskich" sumę do wysokości 
się w danymprzedsiębiorstw.ie na rach-unku złotych 500.- , (pięćset złotych). ' / 
~karbu Państwa i przedłoży. rozliczenie ' Mini- , (2) Osoby fizyczne uprawniqne do wymiany 
strawi Skarbu do zatwierdzenia. winny udowodnić swoją' tożsamość zaświadcze:-

§ 6. (1) , Posiadacze ' zaliczeni do, grupy niem o zamieszkaniu, i dowodem oso,bistym lub 
'/' 2-giej s.kładają , Ministrowi Skarbu za posred- ważną legitymacją służbową. " 

nictwemswych ' władz padzorczych , podania , ' (3) W wypadkac;h, gdyż pow~du okolicz
o wymiańę, . ' ności wywołanych wojną nie można stwierdz,ić 

tożsamości i zamieszkania 'w sposób w ust. (2) 
Do pądania należy załączyć: c>kreślony, starosta powiatowy~ a ~ mias,tach 
ił) odpis protokółu, o którym mowa w §2, wydzielonych prezydent lJliasta, upoważniony jest 
b) oświadczenie podającego o stanie ' jego ' do wyda~ia zaświadczenia" zastępującego doku~ 
, wkładów bankowych ,na rachun~ach 'pol- me~ty w tym ustępie wymienione. ' 

" ski ch ąa dzień ogłoszenia 'dekretu. - , , § 13, Na zł~żone a nie wymienione ban-
(2) PosiadaczoQl /tym urz-ędy skarbowe wy- knoty "krakowskie" ur.z~dy skarbowe i przed- , 

'mienią ' sumy określone przez _ Ministra , Sk.arbu; siębiorshya ballkowe wydawać będą kwity de-, 
, pozytowe. ' 

§ 7. (1) Posiada:cze ' zaliczeni do grupy 
, 3-eiej składają podania z ~załącznikaQlj, o któ- § 14. Rozporządzenie niniejsze ' wchodzi 

,rych mowa w § '6, właściwemu komisarzowi wo_w życie, z dniem 10 stycznia 194~ t. 

\ 

jewódzkiemu. 
(2) Urzędy skarbowe wymienią posiada-, 

C;1:om zaliczo,nym do grupy 3-ciej, sumę określoną 
przez komisarza wojewódzkiego. ' 

~ § 8. Posiadaczom ' zaliczonym do ,' grupy 
4-ej urzędy skarbowe wymi,enią równócześnie 

' ze złożeniem banknotów ,,~rakowskich" sumę 
do _ wysokości złotych 2.000.-- (dwa' tysiące). 

§ 9. ' Posiadacżom zaliczonym do grupy 
' 5-tej urzędy sk.arbowe wymienią , równocześnie 
~e złożeniem banknotów krakowskich sumy okre-, ' 
ślone przez komisje . dla spraw wym'iany' ban- : 
knotów' "krakowskich". ' 

\' . 

Minister Skarbu: 

Kons.tanty Dąbrowski 

Minisler - Obroąy Narodowej: ' 

Michał Rola~Żymierski, generał broni 

Minister ' Administracji Publicznej: 

- Józef Maślanka 

Minister Sprawiedliwości: 

Edmund Zalewski 
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Dziennik OStaw Nr 1 5 / "- Poz. S 

Załą~znik do rs'zp~rządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 styćz~ \ 
'nia 1945 r. w porozumienilI z Ministrami: Obrony Narodowej, 
Administr:acji" Publicznej i Sprawiedliwości w sprawie wykonal}ią 
dekretu z dilia 6 styczn'ia 1945 r. o' deponowaniu i wymianie ban; 
knotów Banku Emisyjnego w Polsce (Dz. U. R. P. Nr 1. poz. 2). 

I ' ,. " ., 

Województw() Lubelskie. 
Biała P o dl a li k a 

Komunalna Kasa Oszczędności pow. bial- . 
skiego; , ' 

Bank S;>ółdzie,Iczo-Gospoda:rczy SP' .z o. o. 

Biłgoraj , 
, Komunal,na Kasa ' Oszczędności 

gorajskiego, ' . 
pow. bił-

Bank ""Społem". 

Chełm 
Komunalna Kasa .oszczędności pow. 

chełmskiego, 
Bank "Sp'ołem". 

Hr~, bieszów ' 
, Ko~unalna Kasa Oszczędności ' pow. h~u-

, bies7iowskiego, 
Ba~k .. Społem" . 

Kra ś ni k , 
Komunalna ' Kasa Oszczędności ,pow. ja

nowskiego, 
Bank, "Społem" : 

Kr'aśnystaw ' 
, Bank "Społem". 

Lubartów ., 
Komunalna Kasa Oszczędności pow. lu- , 

'belskiego oddział , główny w Lubar

I T O m a s z ó w , Lu b e ls k i 
Komunalna ' Kasa Oszczędności pow.to

maszowskiego, 
B~nk .. Społein". 

Włodawa 
Bank "Społem'~. 

' Zamość 
Kom~lDalna Kasa Oszczędności pow. za~ , 

mojskiego," , 
, Centralna Kasa ~półdzięlcza z nieogr. odp. 

I 

Wojew6dztwo Rzeszowski~. 
Brz'ozów 

Komunalna Kasa Oszczędności P9W. brzo
, , ' zowskiego, 
Bank Spt?1iIzielczy. 

Dyn,ó w . . 
'Bank Spółdzielczy. , 

. Jarosław , . .. '" ' 
Komunalna Ka,sa Oszczędności" pow. jaro-

, sławskiego" ' 
aank ' Spółdzielczy; 

Kolbuszowa ' 
~omuhalna Kasa (Oszczędnośf:i pow. kol

b uszowskiego, 
l3ank Spółdzielczy. 

Krosno 
Komunalna Kasa Oszczędności pow. kro- .~, ' 

" \, . 
~ Ł a ń 'c u t 

towie, 
8ank Spółdzielczy. 

, śniańskiego. ' 

Lub 'lin ~ ' 

Bank Gospodarstwa Krajoweg'a, 
Państwowy Bank Rolny, 
Bank Handlowy w Warszawie, 
Kqmunalna KcfSa Osżczęaności pow. lu- , 

belskiego, , 
\ Centralna Kasa Spółek RolmczycK; 

Bank "Społem" , 

. ~omunalna Kasa Oszczędności pow. ' łań-
, cuckiego, ' 

Powszechny Bank Spółdzi~lczy'. 

N is k o ' " 
Komunalna Kasa Oszczędności pow. ni~ 

żańskiego. , ' ,' / 
Bank Spółdzielczy im. Stefczyka. 

,Kasa , PrzemYsłowców i Rolników 
skich, , 

, , Towarzystwo Kredytowe Miejskie. 

Prze~yśl ,. 
Lubel- \ Miej~ka Kasa Oszczędnóści, 

, Bank MIeszczański" 

Łuków 
Komunalna Kasa Osz,~z~dności pow. ,'Iu'

" kowskiego, ' 
Bank "Społem". 

' Międzyrzec . . , . 
, ,Komunaln'a Kasa , Oszczędności pow. ra-

dzyńskiego oddział w Międzyrz7cu. " 
Radzyń 

Komunalna Kasa Oszczędności pow. ra~ 
dzynskiego. 

'Siedlce 
Kom1.lDalna " Kasa Oszczędności Związku 

.. Międzykomunalnego w· Siedlcach, 
Bank ' "Społem". ' 

" 

. Ukraińska "Szczadnycia". 
Pr'zeworsk 

-

Komunalna Kasa Oszczędności pow. prze-
. warskiego, ' i , 

Powszechny Bank Spółdzi-elczy. 
Rozwadów 

Komunalna Kasa Oszczędności pow:. tar
nobrześkiego oddział w Rozwadowie. 

Rzeszó w ' . 
Bank GospC'darstw,a KI:'ajowego,-' 
Komunalna Kasa ,Oszczędności pow. rze-

' , szowskiego, " 
,Centralna Kasa ' Sp0łek ~Rolniczyclr agen

tura w Rzeszowie, 
Bank Województwa Rzeszowskiego.-

,\ 

" 

f 
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Poz. 3 4 6 Dziennik Ustaw. Nr 1 

' Sanok / 
I 
So· kołów Podraski -

/ Komunalna ' Kasa . Oszczędności 
Sanoka 

miasta Kasa Stefczy,ka. 
/ 

, , Bank "Społem". Węgrów 

Stizyzó w Komunalna · Kasa Oszczędności pow. wę 
growskiego Komunalria Kasa Oszczę'dn~ści 

m. Strzyżowa, 
Bank Spółdzielczy i~. Stefczyka. ' 

Bank "Społem". 

Tarn:obrzeg . Województwo Kieleckie; 

Sa n do m i e rz I , 
Bank Spółdzielczy. 

Województwo Warszawskie. Kom~nalna Kasa Oszczędności pow. san-

Garwblin . domierskiego, . 

Komunalna Kasa Oszczędności pow. gar
wolińskiego; . 

Bank Spółd zielczy Ziemi Sandomierskiej. 

'Mi6~k Mazowiecki Wojew9dztwo Krakowskie. 
" 

Komunalna Kasa Oszczęc;łności p!,w. miń- Mielec 
skiego. . 

O s t rów M a z o w i e c ki 
Komunalna Kasa Oszcz~dności pow. mie

le,ckiego, 
. Bank Ludowy ' Sp. ; o. o. I Bank Spółdzi~lczy z nieogr.odp . 

- , 

4 
ROZP'ORZĄDZENIE MINISTRA 'SKARBU 

• _ l '. 

z dnia 6 stycznia 194~ 'r. 

o zmianier,ozporządzenia , Kierownika Resortu GO,spodarki ' Narodowej i Finansów 
z dAie 5 października 19~4 1'. o czynnościach bankowych- na obszar:-ach ' wyzwolonych 

, spodokupa.cji. 

§ 1. W rozporządzeniu Kierownika Re
~ortQ Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia -
5 października 1944 r. o czynnościach banko-' 
wych na obszarach wyzwolonych spod okupacji 
(Dz. U. R. P . Nr 7, poz. 38) wprowadza si~ 

wszelkie wypłaty z rachunków "okupa- ' 
cyjlłych'! i "starych" mogą być doko
nywane jedynie na podstawie każdo- ' 
razowego zezwolenia Ministra Skarbu". 

zmiany następujące: . 
. / 

1) w § 2 w .ust. (1) 1.(2) . wyraz "nowe" 
żastępuje się wyrazem, "okupacyjne", ' 

§ 2. Rozporządzen,ie, niniejsze wchodzi ' 
w życie z dniem 10 stycznia 1945 r. 

2) ,po '§3 wprowadza się jako § ~a 
Minister Skarbu: . 

,,§ la. Od ania 10 stycznia 1945 r. , . Konstanty Dąbrowski. . 

, . 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w -Drukarni "M. Kossakowska" w Lublinie,. Wieniaws.ka .6. 

Zgłoszenia na prenu~eratt; przyjmuje sit; wgmach~ Sądu . Okręgowego w Lublinie, 
ul. Kra~owskie·Przedmieście Nr 76, pokój Nr 9. . _ 

, Prenumeratt; należy wpłacąć z góry. Wysyłkt; wykonuje się 'po uprzednim wpłaceniu zalic~ki miesit;cznej 
dla wł,!ldz, tirzt;dow, zakładc5w i j~stytucyj państwowych i samorządowych w. kwocie zł 20, 

- . dla innych prenumeratorów w kwocie zł 50 • . 
Pojedyncze numery są don~bycia równreż Vi Kasie Sądu Okrt;go~ego w L1,lbJinie. 

Cena 3 zł. 

, ' 

, I 
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DZIENNIKU'STAW 
/ 

RZECZYPO:SPOLITEJ POLSKIEJ 

Lublin, dnia 15 słyćznia " 1945 r. 

T R E Ś Ć: 
D E K ił E- T 

Poz.! 5 - z dnia 13, styczni~ 1945 r. o ~ycofaniu z obiegu na terytorium Pa!lstwn Pęlskiego w>!luty 
~wiązku Socjalistycznych Republik Radzieckich . 7 

RO,lPORZĄDZENIEMINISTRA 

~ - Skarbuz dnia 3 stycznia 1945 r. o ustaleniu taryfy na wyroby_ tytoniowe , Polskiego ~ono
polu ,Tytoniowego . 8 

z dnia 13 stycznia 19--15 r. 

o wyco~llniu z obiegu 'na terytorium Pl,'lństwa Polskiego waluty Związku 

Socjalistycznych Republik ,Radzieckich, 

, Na podstawie ustawy z dnia '3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 'l, poz~ 1) Rada, Mi
'1isŁróvl postanawia, a Prezydium Krajowej Ra dy 
Nąrodowejzatwierdza, co naStępuje: ' , 

Art. 1. Dop\lszczQ~a czasowo (art. 3 de
kretu Polskiego Komifelu Wyzwolenia Narodo- ' 

. wego ,z dnia .24 sierpnia 1944 r. o emitowaniu ' 
biletąw skarbowych, Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 11) 
do obrotu pieniężnego na terytorium , Państwa 

\ POJskiego waluta , Związku Socjalistycznych Re
publik: , Radziecl}ich, przestaje ' być ' z dniem 
15 lutego 1945 r. prawnym środk i em płatniczym . 
na óbszarzePaństwa Polskiego. , . . 

Art. 2. '(1). Osoby fizyczne i prawne, ma
jące Dli~isce zamieszkania względnie siedzibę na 
obszarze Pań~twa Polskiego, w;nny posiadaną 

\ , 'przez siebie · walutę Zwią'Zku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich, wymienić w urzęd(lch 
skarbowych na bilety ~karbow,e z n?pisem "Na
rod c,wy Bank Polski", w czasie od 15 stycznia 
do 14 lukgo 1945 r, _. . , 

(2) " Osobom wojskó',,\;vm w służbie czyn
'oeJ. wymiany dokonywać będą - tikże płatn'j cy 
jednostki wojskowej, do której' wojs.kowy przy-
należy. \ 

Art. 3.Wyrniana waluty Zwią~ku 'Socja
listycznych Repuhlik Rudzi.eckich na walutę 
złotową na.stąp i po kursie 1 rubel = 1 złoty._ 

.\ 

Art. 4. (1) Kto po dniu 14 lutego 1945 r. 
. pusiada, przyjmuje lub . pusz<?za w .obieg wałuję :, 
Związku Socj alistycznych Republik Radzieckich; 
podlega k8,rze grzywnx ' do wysokości złG~ 
tych 1.000.000. ,.' 

. (2) Ponadto sąd, orze l~a przepadek za
kwestionowanej . w,aIGty, b~dącej przedmiotem 
przest~psiwa. . 

(3) Do orzekania o przestępstwach 'wymie
nionych w niniejszym artykule właściwe są sądy 
o~ręgowe. 

Art. 5.c Wykonanie 'niniejszego dekretu po- , 
. rącza się Ministrom : Skarbu, Obrony Narodowej' 

i Sprawiedliwości ' - każdemu w zakresie' jego 
działania . 

, . Art. 6. Dekret niniejszy wchodzi w ,życie 
z dniem . 15 stycznia 1945 r. ~ , 

Prezydent Kraj?~ei Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut ' 

Prezes Rady Ministrów: . 
, . , Edward OGtibka - !!orawski 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 

Minister Obrony Naro.dowej: 
. Michał Rola-Żgmierski gener'ał broni 

Minister Sprawiedliwoś'ci:, ' 
. . Edmund Zalewski • 

/ 



8 Dz:cnr.ik Ustaw Nr 2 

6 ' 

I- ROZPORZĄDZEŃ~E MINISTRA SKARBU 

z dnia 3 stycznia 194:S ' r. ' , 

() ustaleniu ~ taryfy na wyroby tgtoniowe / Polskiego Monopolu ,Tyt~miowego . 
. '-. • I __ 

/ 

, Na 'podstawie art. 8 i 17 ustawy z dóia 
18 marca f932 r. ~ o utworzeniu panstwowego 
. prze.dsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" 
(Dz. U. R: P. Nr 26, poz. 240), zmien~on.ei ro"ł 
porząqzemem Prezydenta RzeczypospolIteJ z dma . 

' 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrooów 
_tytoniowych (Dz. U~ R. P.: Nr ~4,poz. 617) za

(2) Ceny ~yrobów (ytoniowych dostarczo
'n~ch dla wojska zosta~ą ustalone oddzielnie . . 

(3) ' Tytonie ki-aj~ne ci~ papierosów. 

Ceny , w zł za 1 kgkategorH I; II. 
. Lubelski 'riajprzedniej'szy 160.-: 500.- ' 

rządzam, co następuje: " przedni . 120 . ...:-. 450;-' 
"średni 80 .. - 350:-

/ 

§ { (1) U~tala' się dwie kateg?rie cen: 

a) ceny pierwszej kategori(stosuj ", się przy 
. sprzeda~y .na - podstawie przydziałów ' 

.. urzędowych dla ,odbiorców . pracują'-
. ' eych względnie produ~ujących po ce- . 

nach ' reglamentówych (przeniysł,karty 
lywnościowe; premiowar:tie dostaw dla 
Państwa i, t. p~), 

b) cen:y drugiej kategorii stosuje się przy 
. wolnej sprzedaży 'dla, ws~ystkich pozo

stałych odbiorców, 

Machorka najprzedniejsza 60.- r-' 250.--'-: 
"przednia 50 . .c...... 200.-

. § 2. Rozporządzenie ' mme)sze . wchodzi 
w życie z dniem ągłoszenia. Równocześnie 
traci moc obowiązująćą rozporządzeńie . Ministra 
Skarbu z dnia 1 · sietpnia 1939 r. p ceriach 
sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. 
Nr 78, pC?z: 518). , ., . 

Minister Skarbu: .. 
, I Konstanty Dąbrowski 

Tłoczono z polecenia Ministra' Sprawiedliwości w Drukarni "M. Kosiakowska" w Lubłińie, WieniJwska 6. 

'Zgłoszenia na p;enumeratę przyjmuje sh; w gmachu .S"du Okręgowego )N Lublinie, 
. ul. Krakowskleol)'rze<lmieścieN,, ' 76, pok6jNr 9. .. . ." . 

Prenumeratę ftalezy wpłacać z. góry. Wysyłkę wykonuje się po ~przednitn wpłac;imiu zaliCiki mięsięczn~r 
dja władz, u)'zqdów', zakładów' i instytucyj państwowych i samorządowych w kwoci~ zł 20, . 

Poj<?Jdyncz~ n~mery ISą do nabycia rÓ'lYniei w Kasie Sądu Okręgóweg~'w LubUnie. 

Ce.a2 sł. 

;. 

" . 

.' 
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DZIENNIK -US TAW 
R Z E C,Z y p'O Sp O .. L I T"Ej POLSKIEJ 

Lublin. dnia 19 stycznia 1945 r. Nr 3 ... 

D E K R ETYł 

~OZ.ł 7 ~ z dnia 14 stycznia 1945 r. o zawiesze-niu biegu przedawnienia i prź-edłuźeniu terminów prawa 
wekslówego i czekowego. • •. ". . " . . • . • • " • • • 

8 - z dnia 14 stycznia 1945 r. o poborze 50%-go dodatku wojennego do panstwowego podatku 
dochodowego. • • " . : ' • " ." " . • . " • ' •• ' . • 

.9 - z dnia 17 -stycznia 1945 r. w sprawie zmiany dekretu Polskiego Komi,tetu Wyzwolenia Naro-
dowego z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej ' . 

ROZP ORZĄDZENIA MINISTRAł 

7 

~ 8 
I 

8 

10 - Skarbu z dnia 4 stycznia 1545 r. o ustaleniu 'opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych 
spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu, Spirytusowego..; 10 

11 - Skarbu z dnia 15 stycznia 1945r. wydane w porozumieniu z Ministrami.: Przemysłu, Apro-
wizaeji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu 
na cele niekonsumcyjne. ' 11 

12 ~ Skarbu z dnia 15 stycznia 1945 r. o ustaleniu opł~ty monopolowej od spirytusu na niektóre , 
cele niekonsumcyjne . ' '. 12 

o B WJE S ,Z C Z E N l; EM I N I S TRAł. 
U -Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1945 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowegą z dnia 6 września 1944 r. , 
o przeprowadzeniu reformy rolnej • ' 13 

-7 

D EK RET· 

Z dnia 14 stycznia 1945 r. 
\ 

o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłożeniu terminów prawa .wekslowego 
i czekowego. 

\ ' , 

Na , podstawie ,ustawy z dnia 3 stycznia ' stawionych przed dniem wejścia w życie dekretu 
1945 r. o. trybie . wydawania dekretów z mocą niniejszego, oHe terminy te do dnia 25 sierpnia 
ostawy - (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 1939 r. nie 'łpłynęły. '.' 
Ministrów postanawia, a Pre~ydium Krajowej 

, Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: Art. 3. Wykonanie ' niniejsz~o - dekretu " 
powierza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 1. Zawiesza się bieg przedawnienia 
przewidzianego wart. 70 prawawękslowegoArt. 4. Dekret niniejszy \Vchod'Zi w życie 
z dnia 28 kwietnia 1936 r. ,(Dz. U. R. P. Nr 37; z dniem ogłoszenia. 
poz. 262) i wart. 52 prawa czekowego z , dnia 
28 kwietnia 1936 r.(Oz. U. R. P. Nr 37, poz. 283), 
po dzień 30 czerwca 1945 r., o ile do dnia 

~ 25 sierpnia 1939 r. roszczenia te nie uległy prze
-dawnieniu • . 

Art. 2. Terminy do przedsięwzięcia czyn
ności, 'Vymaganych według przepisów prawa 
wekslowego i czekowego dla ~achowania prawa 
zwrotnego poszukiwania, przedłu~~ Się do dnia 
30 . czerwca 1945 r. dla weksli i - czeków, wy-

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
" Eolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Os6bka - Morawski 

'Minister Spra wiediiw9ści: , 
, Ed11J.und Zalewski 

/' 
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DEKRET 

z drij,a l~stycznia -1945 r. 

o poborze 50% "go dodatku woje~nego d() państwowego podatJcu doc~odowego. 

Na, podstaw~e ,ustawy z dnią. 3 stycznia " podatku dochodowego, wymierzanego wedłóg 
1945 r. ' o trybie.. wydawania dekretów z mocą działu I ustawy "o państwowym podatku docho-
ustawi (Dz. u; R.P. N..r 1, poz~ 1) Rada Mi-, dowym., ,-
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: Art. 3. Wykonanie ininiejsze'go , dekretu 

porucza się Ministrowi Skarbu. 
Art. 1. (1) Wprowadza się 50o/ri-owy do--' " 

,da,tek 'wojenny ' do państwowego podatku do- Art. 4. 'Dekret niniejszy wchodzi w żyćie 
chQdowego, wymierzanego według ,działu I z dniem jego ogłoszeni~. ' 
ustawy z, dnia 16 lipca 1920 r . . o państwowym 
podatku do'chodowy,m '(Dz. U. R. P. Nr 2, 
poz. 6 z 1936 r). ,wraz z póź'ąiejiszymi zmIa
nami. 

(2) Oodat~k , tem pobierany' będzie po
cząwszy od wymiaru państwowego podatku do- , 

'chodowego za rok" kalendarzowy 1.943., 

, Prezyd,~t Krajowej Rady Narodowej~ 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrąw: ' 
Edwa~d Osóbka - Morawski 

Art. 2. Wprowadzony 'w art. 1 dodatek 
o wojenny stan~wi ' cZ«jŚć s~ładową państwowego 

Minister Skarbu: 
-Konstan~y Dąbrowski, 

' 9 
p ·E K R E T 

, I " ·z dnia 17 stycznia 1945 r. 
' / \ 

w 'sprawIe zmiany dekretu Polskiego ~omitetu cWyzwolenia Nar'o4owego 
z dnia 6 września 19U. r. o pl'zeprowadzeniul'eformy rolnej. 

~ 

Na podstawie ustawy z dnia 3. stycżnia, 
1945 r. o trybie ,' wydawania de\cretów z mocą 
ustawy (Oz U.' R. P. Nr 1, poz. 1) Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza'; co następuje( , , 
" o Art. 1-: " W ,dekrecie "Potskiego-Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września , 
1944 r. o przeprowadzeniu ' reformy rolnej (Oz.
U. R. P .. Nr 4, poz. 17)wprowadża się nastę.
pujące zmiany: 

L zdan'ie trzecie ust. (1) art. 1: ~ skre-
śla się. " ' ' " 
,, 2. pkt a) ust. (2) ąrt. , l-go otrzymuje ' 

brzmienie: o ( , " .' " ' 

"a) upełnorolnienie istniejących gosp'o
o darstw karłowatych, małorolnych, ' i 
, śre,dniorolnych"; 

3. ' pkt c) ust. (2Fart. l-go - skreśla się ,I 

część zdania od, wf-razu"kolonii" aż do końca; 
4. 'po punkCie d) ust. (2) art. l-go' wpro

wadza ' się nowy punkt e), W njlstępującym 

. ' I ' 

, "e)' zarezerwowanie ,odpowiednich tere- , 
nów pod rozbudow~ ' miast, "kolonii 
mieszkaniowy,ch i ogródków działko- . 
wych oraz terenów na, pą,trzeby , woj
sk-owe, komunikacji publicznej ,lub me"! . 
lioriscji"; , ' ~ 

5. , Wart. 2 ust •. (l) zdanie 1 - ,skreśla 
się wyrazy : , , 

"o charakterze rolniczym"; 
, 6. pkt b) ust. (1) ', art. 2 otrzymuje 

brzmienie: 
"b) będące własnością obywateli Rzeszy ' 

Niemieckiej nie-Polaków i obywateli polskich 
narodowośCi niemieckiet; / 

7. w punkcie c) ust. (1) art. 2. eowy-
razach: " , ' . 

"z<l,radę stanu'; dodaje się wyrazy "za de
zerc}ę lub .uchyiani~ . s~ę od służby. w~jsko\fej" .' 
oraz w koncu ' tego z punktu dodaje SIę dalsze 
zdanie o treści: ' / ., 

' brzmieniu: " 

j,oraz w · dekrecie Polskiego Komitetu Wy
zwolenia Narodowego z dnia 30 paid'zierriika 

, 1944r. o ochronie Panstwa (Dz. U. R. p". Nt:(lO, 
P-c;>z. 50)"; 

( 

" 

\ 

, \ 



"Dzienni.k Ustaw Nr 3 Poz. 9 

~ 

s. ,ust. (2) a,rt. 2 otrzymuje brzmienie: 15. art. 11 skreśla się; 

,,(2) nieważne ' są wszelkie prawne lub fi- . 16 • . art. 12 otrzymuje brzmienie: ' / 
zyczne 'działy nieruchomości ziemskich wy mi e- "Art. 12. (1)- Inwentarz żywy i , mart~y" 

, nionychw ' art. 2 ust. (1) pkt e), dokonane POprz'ejęŁy z ' gospodarstw parcelowanych, zosŁa- . 
dniu 1 , wrześni,a 1939' r/'; , nie , rozdzielony , między nowoulworzone gospo';" 

9. ust. (3) art. 2 skreśla się; darshya dla bezrolnych po uprzednim- zaspo-
10. ~ art. 6 : wyrazy "do ' 25'Wrześnra kojeniu ,potrzeb gospodarstw, wyłączonych na 

1944 r." zastęp4je się wyrazęm " niezwłocznie"'; podstawie a-rt:16. Podziałowi 'nie podlegaży-
, wy inwentarz zarodowy oraz część inwentarza " 

I '- 11. art. 7 otrzymuje brzmienie: ' martwego, która nie może być racj.onalnie wy-
~Art. 7. Delegowani przez Ministra Rol- korzystana' 'w nowoutworzonych gosrodarstwąch 

nictwa i Reform Rolnych pełnomocnicy,p.óob- jednostkowych. . ' , 
jęciu ~arządu (art. 9) sporządzają , przy współ- , (2) : Podziału dokonają gminne komisje re~ 
udziale komitetów folwarcznych dokładny spis. formy rolnej"; 
objętych ni~rucho~ości wraz ..... , z inwentarzem" - 11. w art. 13 ust. (1) po wyrazie "karło- " 
dokonują zabezpie,czenia tychże oraz- usuwają .wate". dodaje się wyrazy ~,małorolnei , średnio-
w terminie 3-dniowym ' dotychczasowych wła-rolne" oraz skreśla się ' część zdania od .<. wyra-
ścicieli"; zów "przy . czym" aż do końca, zaś ust. 12) 

12~ ' ' art. S otrzymuje brzI!lieriie: otrzymuje brzmienie następujące': ~ 
"Art. 8. (l)Dla '~spółdziałania z organami ' ,,(2) obszar ten dla gospodarstw nowo-

pańitwowymi i fachowymi przy przeprowadza- utworzonych W zasadzie nie ' może wynosić 
, Biu reformy rowej powołuje ~ię wojewódzkichiwięcej niż 5 ha ' zielni średniej jakości, a dla ' 
powiatowych i gminnych , pełnomocników, gmin- gospodarstwogrodniczo-w.arzywniczyeh nie mo
ne komiśje reformy rolnej oraz komisje podzia,łu że przekraczać 2 ha"; .' 
ziemi. .J ~ , lS.art. 14 otrzymuje b.rzmi~mie: 

(2) Pełnomocników wojewódżki,ch oraz ,"Art. 1,4. (l). Gospodarstwa utworzone na 
ich zastępców mianuje Minister Rolnictwa i Re- , podstawie ·niniejszego dekretu nie' mogą być , 
form Jł,olnych. . ' w całości lub vi czę-ści dxie}one, sprzedawane, 

(3): Minister ' Rolnictwa i Reform Ro.lnych '. wydzierżawiane , i zastawiane. , / 
ustali w tożporządzeniu wykonaw~zym sposób, " , (2) W , wyjątkowych wypadkach, szczegól
powałania pełnomocnik6w powiatowych , i gmin"; nie zasługujących ' na uwzględnienie, zezwole.ń 

-nych, gminnych .komisyj reformy rolnej i ko- na czynności , wymienione w ust. , (l) udzielają 
misyj podziału zieJ!li ołazzakres ich działania"; gminne rady narodowe. 

13. art. 9 otrzymuje brzmienie: , \ , '(3) Uch~a!a gminnej ra?y na~odowej 
"Art. 9. Gminne komisje refbfmy rolnej w tym przedml?cle .wymaga zatwlerd~ema. -prz~z 

pn;eprowadzą niezwłocznie po ' ich , powołaniu Prezy.d~~~ Kra]owe] Rady Narodowe] wyzszego 
spisy ' uprawnionych do ' korzystania z reformy stop ma ; , 

. rolnej na podstawje art. L ust. (2) pkt a) i b)."; , l~; 'w a_r~. -l? ust. (2~; P?, .wyra~ie "mał~-
, 14 10 , " , b .' . rolnych wstawIa SIę wyrazy "I, sredmorolnych ; • ' art. otrzymu1e rzmleme: " - , , . ' .. 

' A lO, (' 1) P - d' , ' 20. ust. (3) art. 15-gootrzymu]e.l>rzmleme: " rt. ' . ,' o przeprowa zemu czyn- ' ," ' : . 
ności wymienionych wart. 7 i, 9 powiatowy , '. ,,(3) Nowo~abywcy mogą , uzys~ać. w 'wy

' pełnomocnjk do wykonania ref9rmy.· rolnej do.;' pad~ach .zasług~Jących ,na uwzględmeme odr~. 
kona przy współudziale fachowych czynników, cze~le plerw.szeJ wpłaty na I.at tr~~. Odroc~en~e 
delegowi!-nych przez Ministra ' Rolnictwa i Re~' lJ.dzlela PowIatowy Urząd ZIemskI; :. . 

, form Rolnych oraz gminnycE pełnomocników 21. wart. 16, zdanie pierwsże ' po wyra-
reformy 'rolnej faktycznego<po~ziałuziemi. zle " powszechnych" dodaje się wy,razy "dla 

(2) ' Pierwszeństw!? do korzystania z re- rozblldowy miast" oraz w zdaniu drugim skreśla 
formy, rolnej spośród uprawnionych , kandyda- się wyrazy "w terminie dó 10 paidziernika 

, łów , przysługuje żołnierzom W(jjska Polskiego, 1944 r."; 
inwalidom obecnej wojny orażuczestn'ikom walk 22. art. 17 skreśla się; 

, o Polskę demokralyczną. ' " 
(3) ' Wyłącżone od kOr'zystinia z r~fot~y 23. ' wart. 19 ust. (1) wyraży: "poza 

tolnej są osoby, ~ skazane prawomocnym wyro- obrębem 'wywłaszczonego majątku" zastępuje 
kiem za prżestępstwa, . wymieniQne w dekre- się wyrazami: "poza obrębem powiatu, w którym 

' łach , powołanych vi art. 2 ust. (1) pkt c). ' , znajduje się' wywłaszczony J;Dajątek"; 
.(4) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 24. wart. 19- ust. (2) wyrazy; "z oku· 

..określi w rozporządzeniu wykonawczym czyn- pantem lub s?!cze~ólnie ucierpieli ' od oku
ności fornialno-prawne, jakich należy dopełnić panta"zastępuje się wyrazami: .0 Polskę 
w zwiąZKU z dokonanym podziałem , ziemi"; demokratyczną"; 
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25. wart. 21 część 2 wyraz,}": ' "z chwilą 
ogłoszenia niniejszego dekretu" , zastępuje się 
wyrazem "jednocześnie". , ' 
, ' A~t. 2. Uppważnia śię -Ministra Rólnictwa 
i Reform Rolnych do ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jedriolil~go tekstu 

, dekretu z dnia, 6 wrzesnia 1944 r. o przeprowa
dzeniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 4,poz.17) 
z uwzględnieniem zmian,. wynikających z prze'; 

, pisów, wydanych ,do dnia ogłoszenia jeąnolitego 
, tekstu z zastosowaniem ciągłej numeracji art y- \ 
kułów i ustępó~. 

,..-- Art. 3. Wykonanie ,dek~etu niniCjjszeg~ , "/ 
porucza się Ministrowi Rolmctwa i Reform 
Rolnych. . 

Art. 4. Dekret nin'iejszy wchodzi , w~ycie 
z dniem ogło'szenia. " " , 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
, Bolesław 'Bierut 

Prezes Rady M,inist(ów: " 
, Ed~ard , Osóbka-Morawski 

Minister Rolnictwa 
i ' RefońD Roln-ych: Edward Bertold 

" I 

/ 10 

, ROZPORZĄDZENIE MINlSTR~ SKARBU 

z dnia 4 stycznia 1945 r. 
"-

o ' ust~leniu oplaty 'mo,",opolowej oraz ,cen sprzedażnych spirytusu na 'cele konsl,Imcyjne 
> i wyrobów Państwowego ' Monopolu Spirytusowego. 

, Na podst~wie / art. 14, 23, 41,, 42, 43 i 71 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

, 11 lipca 1932 1'. o monopolu spirytusowym; 
opodatkowaniu kwasu ' octowego i ' drożdźy 
oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. 

, R. p; Nr , 63, poz. 586), zmienionego rozpo
rządzeniem Prezydenta , Rzeczypospolitej z dnia 
27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 84, 
poz. 615) i z dnia 24 października ' 1934 r. 

,(Dz. U. R. P. Nr 96, poz. 863) , zarządzam, co 
następ'uje: , . 

§ 1. UsŁala się dwie kategorie cen: 

a} ceny pierwszej kategorii stosuj-b się 
przy sprzedazy nil podstawieprzydzia
łów urzędowych dla odbiorców pracu
jących, względnie produkujących po c,e
nach reglamentowanyc~; , 

,b) ceny drugiej kategorii stosuje się przy 
, ~ wolnej sprzedaży c;łla wszystkich pozo

śtały<:h odbiorców. 
, Ceny przy ' sprzedaży dla potrzeb wojska 

żostaną ustalone oddz~elnie dodatkowym roz-
porządzeniem . . 

W zleceńiu na sprzedaż musi być wyraznie ' 
wskazana kategoria cen. _Zlecenie bez wskazania 
kategorii cen jest nieważne. ') , 

Kat. I. , Kat. II ~ 

§ ' 2. (1) Opłatę monopolo-' 
wą (łącznie z udziałem związ
ków 'komunalnych i samorzą-

zł zł 

:I , du wojewódzkiego) od litra spi
rytusu 10011/°' wyprodukowanego 
w kraju na cele , konsumcyjne, 
ustala się w wysokości: 28.----- ' 600.~ , 

'Kat. I. Kat. ,II. 

a) dodatek do tej opłaty prze~ , 
widziany wart 42 ust., (1) 
lit. b) wspomnianego , roz
porządzenia Prezydenfa 
Rzeczypospolitej z dnia 
11 lipca 1932 r. ustala 'się ' 
w wysbkoś.ci , :. -

b) opłatę monopolową od 
spirytusu, ' sprowaazonego 
z zagranicy do celów wy- , 
szczególnionych , w § .3 roz

.porządzenia' niniejszego 
oraz , od spirytusu, zawarte~ 
io w wyropach , wYl!lie~ ' 
nionych w § 3, sprowadzo
nych z zagranicy ' :ustala ' 
się za 1 litr 100% W wy
sokości 

§ 3. Cenę spri~dażDl\spi
rytuśu do wyrobu wódek ga
tunkowych, esencji, konserwacji 
,napojów i soków oraz ' wszel
kich artykułów spożywcżych, 
,wydanego do , 1łc1czyń odbiorcy 
w składzie wska:z:anym przez 
Państwowy Monopol Spirytuso
wy' ustala się za 1 litr 100% 
w wysokoś.ci ' 

" , 
§ 4. " I}o cen ustalonych w § 3 

rozporżącłzenia niniejszego do .. 
liczasię za spirytus podwój
nie oczyszczony od 1 litra 100%

, 

spirytusu ' 

zł zł 

\, 

35.- ' 750.-

60;~ 1.500.-

2.':'" ,80.-
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. - ~ 
. § 5 . . Detaliczn~cen'y sBrzedażne wyrobów' moriQPolowych kon~ 

sumcyjnycli, wlicząjąc ' cenęoutelk,i, ustala się jak' następuje: 

'. ( 

~ . . \ . . " 
, Kat. L \\ 

\" "\ .zł 

a) ' wódka czysta ,mocy 40% 

..... 

b) .wódka czysta mocy 45% . 

c) wódka c,zysta wyborowa 

d) . sp'irytus dla ' celów d~
. . 'mowo-Iecznic~ych 9'5% . 

i ' 

za l 
' ;, ' 0;5 
" 0,25 ' 
" 1 
" 0,5 ' 
" 0,4,5 
" 1 
" 0,5 
" 0,25 ' 

" 
1 

D 0,75 ' 
" , 0~5 
lO 0,25 

litr 

" . 
' 10 ' 

lO 

" 
" 

" 
" ... 

" 

J' 

24.-
12.50 
6.50 

26.-
13.50 

, 7.~ 
30.:-
15.50 
8.-

' / 

60.~ 

,47.-
31.-
1-6.--':'" "-

ł Kat. II 
" zł 

, (500.-
310.--
160.-
650.-
330.-
170.~ 

680.- / 
350.-
1,80.-

1.500.-
. 1.1301.....:. 

750.-
380.- . 

§ 6. Rozporządzenie' , niniejszCf wchódzi 
Y! życie z 'dnłem ogłoszenia ~ Z dniem wejścia 
w życie . niniejszego 'rozporządzenia traci moc 

z dnia 16 lutego 1935 r. (Oz; U.'R. P: Nr 13, 
poz. 70) wraz z pózniejszymi zmianami. 

. ob?wiązującą - rozporządz~nie ' Ministra Skarbu: · 
" M!ni;ster Skarbu: 

. Konstanty Dąbrowski , 
\ ' 

, .~ 
I 

- 11 , ' , 

. ROZPORZĄD.ZENrE MINISTRA SKARBU 

z dnia 15 s.tyc7;nia' 1945 .f., . 
. - .' ", : 

" 

, wydcme , w porozumieniu 'z ' Ministrami: Przemy~łu, Aprowizacji Handlu ~ ol'az RoI., 
, ,, ' . ./ 

ńictwa j" Refol'mRolny~h, ,o . ustaleniu cen ' sPl'zedażnych spirytu~U' na ' cele. nie- . 

kónstimcyjne,' 

, Na podstawie art. 45 i 71 rozpuf1ądzenia .' 
Prezydenta Rzeczypospolitej :z. dnia 11 lipca 
1932 r~ o monopolu spiry'tuspwym, opodatko~ 

', waniu kwasu ' octowego i droidży oraz ' sprze
daży napojów alkeholowych JDz. U. R;P. Nr 63, 
pot.· \ 586) zarządzam, ' co . n-ast~puje: 

. § 1. Ustala się dwie kat~goriecen ' sprze~ 
' dażnych: "; --

-a) ceny pierwszej kategorii stosuje się przy 
sprzedaży"- na--' podstawie przydziałów 
urzędowych . dla odbiorców, pracujących 
względnie produkujących po . cenach 
reglamentowanych, . 

b) ceny drugiej kategorii' stosuje się przy 
, wolnej sprzedaży dla wszystkicl1. pozo- ' 
stałych odbiorców'. . " ., " . , . 

§ 2,' Cenę sprzedażną łącznie , z, opłatami 
n'ionopolowymi, okre-glonymi w ' rozpor~ądzeniu 
Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1945 r. Ó . 

ustaleniu opłaty Qlonopolowej od spirytusu na .1 

niektóre cele niekonsumcyjne (Dz. U. R. P. Nr 3, 
poz. 12) za: 1 litr spirytusu 100%, przeznaczo
'nego do zuiycia w kraju, a wydanego na niżej '. , 
wyszczególnione cele , do ' naczyń odbiorcy ze 
składu, wyznaczonego przez Państwowy Mono
pol ' Spirytusowy, ustąla się - w wysokości 'naśtę- , , 
pującęj: " .;fi' , 

'-

a) Za 'rektyfikat I gat,' l~h ~pi-, 
rytus odwodniony do wyro- " 
bów gaI(!no~ych, śrouków 

, \ leczniczych, ~ specyfików 

_ Ceny . przy sprzedaży dla potrzeb wojska ' 
\ Jarniaceuty.c,znych, , alkoho-

lu absolutnego w ,Iabora
~oriach, ' do : Hżytku aptecz
nego i szpitalnego, na ce- ' 

, le naukowo -laboratoryjne ' -' 

' żo~laną u.staiQne oddzielnie do~tk...owym roz,-
porZ'ądzemem. .- ' . . ' . " 

/ W zleceniU na sprzedaż musi , być, wyraź-
nie wskazana kategoria '.cen; tfecenie wysta
wione bez wskazania kategorii cen jest nie~ 

.' ważne. 

I 

oraz dezynfekcyjne dla .za- , 
kładów , leczniczych (szpi
tali, ambulatoriów, klinik, 

. / 



" 
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Kat. I. Kat. II. 

sanatoriów i f. p.) z wy- ...: 
jątkami przewidzianymi 
w ~ ust~ c) i d) niniejszego 
paragrafu . ' .' 

b) Za spirytus ' su,rowy lub 
spirytusy .rektyfikowane . 

.pośle~nich gatunków do 
wyrobu octu 

e) Za rektyfikat I gat~ lub 
spirytus odwodniony na 
cele naukowo -laboratoryj
ne dla wyższych zakładów 
naukowych oraz szkół. za- ' 
w-O,d.owych za zaś~iadc~e-

.. niami Mioisf'erstwa Oświa
ty / 

d) Za spirytus ,do wyrobu) 
eteru, politur, lakierów,' 
syntetycznych środków 
leczniczych, ,preparató\v 
organoterapeutyczny~h, 
materiałów wybuchOwych, 

- do stabilizacji ziół i na 
.,.wszelkie inne eele ' prze
mysłowe z wyłączeniem 
przemysłów artykułów spo~ 
żywczych, za 'spirytus sKa
żony na 'cele dezynfekcyj
ne dla zakładÓw leczni
czych' , (szpitali, ambulato
riów, klinik, sanatoriów · 
r t. p.) ' o,raz do celów na-

zł zł 

45.-800.~· 

10.- 600.-

16.~ 800.-

Dziennik Ustaw Nr ~ 

-' -
\ ' 

. \ Kat. I. Kat.. n . 

, pędowych łącznie ze środ
kiem ,,każającym: 

:1. Za rektyfikat I gat. lub 
spirytus odwod'oiony . . 

2. Za spirytus . surowy lub 
spirytusy rektyfikowane pośled-
,nich gatunków ' . 

§ 3. Do cen ustalonych w § 2 
rozporządzenia niriiejszego dla 
rektyfikatu ł gat. dolicza się za 
rektyfikat wyborówy 

§ 4. Za denaturat mocy 92% 
cenę sprzedażną w detalu usta-
la się: '\ " 

zł zł 

8.- 800.-

6.- ' 600~~ 

za 1 lit~, łącz1tie " z butelką 6.- 200.-
za ' 0,5 litra łączriie z butelką 3.50100.-

. §. 5. Z dnieni wejścia , w życie ninieJszego 
rozporządzenia traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie Mi.nistr'a Skarbu ,z dnia 17 lipca 1937 r. 
(Dz. U. R. 'P. Nr 59, poz. 465). 

§' 6. Ro~porząązenie niniejsze wchodzi 
w życie z" dniem ogłoszenia . 

Minister Skarbu: Konstanty Dąbrowski 

Ministe'r Przemysłu: Hilary' Minc 

Minister Aprowizacji 
i Handlu: Teądor Piotrowski 

Miąister Rolnictwa , 
i Reform Rolny<;h: E-aw,ard Berlold 

12-

,ROZPORZ~DZENIEMINłSTRASKAR8U' . ~ , 

\" I . 

t dnia 15. stycznia 1945 ' r., . 

o ustaleniu .Ópblty mon~PQlowej ~d spirytusu na niektóre ~ele njekonsumcyJne~ 
i · 

Na ,podstawie art. 14, 23, ,71 rozporządze
nia Preiydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 
1932 -r. o monopolu spirytusowym i opodatko
waniu kwasu octowego i drożdży Qr~z sprzedaży 
napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. ,Nt 63, 

' poz. 586) ~arządzam, co nast((poje: , 

§ 1. Opłatę monopolową od 1 litra spi
rytusu 100%, przez,naczonego na niżej wyszcze
gólQione cele ' oraz od spirytusu, sprowadzone
go z zagranicy n'a te cele, tudzież użytego do 
wyrobu . podaóydi niżej artykułów,sprow,adza-

tusu, uśtalonycll ' w rozporządzenm Ministr.a 
Skarbu,-- wydanym w porozumIeniu z Ministra
mi: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rol
nictwa i Reform Rolnych z 'dnja 15' stycznia 
1945 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytu
su na cele niekonsumcyjne '(Dz. U; R. P. Nr 3, 
pof. 11). . ' 

,/ nych , .. z zagran~cy lub , zawartego v/tych art y
kuł~ch, ustala się w w,'ysokości następującej, I 
zależnie od kategorii cen sprzedażnych spiry· . 

.' 

, " 

. ą) do wyr~bu artykułów ga~ 
lenowych, śródków le'cz
niczych, specyfików far
maceutyczńych, alkoholu 
absolutnego w laborą!:o-

;- riach, do użytku aptecz
nelo i ~zpitalnego .. na ce-

/ 

Kat. , I. Kal. II. 
zł ' zł 

/ 

" , 
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,Kat. I 
'zł 

le naukowo -laboratoryjne 
oraz dezynfekcyjne dla za
kładów leczniczych" (szpi
tali,ambulatoriów, klinik, 
~ianatoriów 'itp.)z wyjąt
kiem spirytusu sprzedane
go ' na , cele wymienione 
w § 2, pkt c) i d) rozpo
rządzenia Ministra Skarbu, 
wydanego ,w porozumie
niu z Ministrami: Przemy~ 
sIu, ,'Aprowizacji i Handlu 
oraz Rolnictwa' i , Reform 
Rolnych z dnia 15 stycz
nia 1945 r. o ustaleniu 

Kat. II 
zł 

13 

/' 

cen sprzedażnych spiry- " 
tusu ' na , cele niekonsum
cyjne (Oz. U.\ R. P. Nr 3, , 

Kat. II 
zł 

poz. 11), ' 25.- 780.- " 

b) do wyrobu octu 2.- 580.-
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzeni~ traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie Ministra Skarbu z 'dnia 17 lipca 1937 r • . 
(Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 466). " 

. § 3. " Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Minis~er Skarbu: -
Konstanty J)qbrowski 

, OBWIESZCZENłE . MINISTRA ROLNICTWA I REFORM' ROLŃYCH 

z <J.nia 18 stycznia 1945 r:, 

, w sprawie ogłoszenia jednolit~go tekstu dekretu Polskiego' Komitetu Wyzwolenia 

, Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. 
f ' \ '. I . 

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 17 stycz~ 
nia 1945 r., w- spra,wie zmiany -dekretu Pol.:. 
skiego Komitetu Wy~wolenia Narodowego z dnia , 
6 września 1944 r. 'o prieprowadzeąiu refor~y 
rolnej {Dz. U. R: P. Nr 3, poz. 9) ogłaszam, 

. w ,' załączeąill do · obwieszczenia niniejszego, 
jednolity tekst dekretu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia . Narodowego z 'dnia 6 września 
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. 
U.R. P. Nr 4, poz. 171 z uwzględnieniem zmian, 
wynikających z przepisów wydanych do dnia 
ogłosz~nia ' jednolitego tekstu oraz z dekretu 
z dnia 17 ,stycznia 1945 r. (D~. U. R. P. Nr 3, 
poz. 9) . . 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

Edward Bertold 

. Załącznik do obwieszczenia Mi
nistra Rolnictwa i .Reform Rolr,Ich 
z dnia 18 stycznia 1945 r. (poz. i3). . . 

Dekret Polskiego Komit~tu Wyzwolenia 
Narodowego 

z dnia 6 września 1944 r., 

o przeprowadzeniu reformy rolnej. 

Na , podstawie ustawy Krajowej Rady Na
rodowej z dnia , 15 sierpnia 1944 r. o tymcza
sowym trybie wydawania dekretów 'z mocą 
!lstawy (Dz. U, R. P. Nr 1, ' poz. 3) Polski , Ko-

I 

I 
I 

mitet , Wyzwolenia , Narodowego postanawia, 
,a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza~ 
co następuje: 

Art. 1. (1) Refornia Rolna w Polsce 
jest koniecznością państwową i gospodarc~ą . 
i będzie zrealiz'owa!1a przy "udziale \ , ,czynnika ' 
społecznego, zgodnie z zasadami Manifestu Pol-; , 
skiego Komitetu Wyzwolenia , Narodowego. 

Ustrój rólny w Polsce · oparty będzie na 
silnych, zdrowych i zdolnych do wydatnej pro- ' 
dukcji gospodarstwach, stanowiących prywatną 

. własność ich posiadaczy. " , ' 

, (2) . Przeprowadzenie reformy rolnej obej
muje: 

a) upełnorolnienie iśtniejących gospodarstw ' 
karłowatych, małorolnych h średnio- , 
rolnych, , 

b), tworzenie nowych samodzielnych go
spodarstw rolnych clla .bezroh:tych, robot
ników i .,..pracowników rolnych · oraz 

, drobnych dzierżawców, 
c) tworzenje W' pobliżu' miast i . ośrodków 

przemysłowych gdSppdarstw dla pro
, dukcji ogrodniczó-warzywnicz/ej, ' 

• d) zarezerwowanie odpowiednich terenów 
dla sz~ół ' oraz ' poddanych zarządowi 
państwowemu lub samorządowemu ośrod
ków dla . podniesienia kultury rolnej, 
wytwórczości nasiennej, hodowlanej oraz 
. przemysłu rolnego, ' . 

/ 

J 
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e) zarezerwowanie odpowiednich terenow 
pod rozbudowę miast, kolonii mIeszka
niowych i ogródków . działkowych oraz 
terenów na potrzeby wojskowe, komu": 
nikacji . publicznej lub melioracji. 

, 
Al't. 2. , (1) Na cele reformy rolnej prze

znaczone będą nieruchom~ści ziemski~:' . 

Ziemi, którym zarządza Mi~ister Rolnictwa i Re': 
form Rolnych. . . 

(2) .~ańątwmŃy Fundusz Zi;mi tworzą: 

al aktywa dotychczasowego Funduszu 
Obrotowego Reformy Rolnej, powołanego 
ustawą z· dnia .g marca 1932 r. (Dz. U~ 
R. P. Nr 40, pOZ •. 364 z 1934' r.), 

a) stanowiące wl,asność Skarbu ,' Państwa -
z jakiegokolwiek tytułu, ' . 

b) należności i wpływy' z fytułu' czynno~cip 
" związanych z przebudową ustroju rol-

b) będące własnością . obywateli 'Rzeszy 
Niemiec~iej, nie-Polaków i obywateli 
polskich narodowości niemieckiej, . . 

c) będące własnością osób skazanych· p~a-
. womocnie ża zdradę . stanu, za dezercję 
lub uchylanie się od służby wojskowej, 
za· pomoc udzieloną okupantom ze szkodą 
dla Państwa lub miejscowej ludności, 
względnie . za. inne przestępstwa, przewi
dziane w dekrecie Polskiego Komitetu 
Wyzw:olenia Narodowego z dnia 31sierp
nia 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 4,poz. 16) . 
oraz w dektecie Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 paź
dziernika 1944 r. o ochronie Państwa 
(Dz. U. R. P. Nr 10, poz.50), 

• \ , ó 

d) skonf~skowane z j~kichkolwiek, innych 
, prawnych przyczyn, 

e) . stanowiące własność albo współwłasność 
osób fizycznych lub prawnych, jeżeli 
ich rożmiar łączny przekracza bądź 100 ha . 
powierzchni ogólnej, bąą~ 50 ' ha u:fyt
ków rolnych, a na terenie województw 
poznańskiego, pomorskiego r śląskiego, 
jeśli ich rozmiatłączny przekracza 100 ha 
powierzchni ogólnej, niezależnie od wiel
'kóści użytków . rolnych tej 'powierzchni. 

O ' położeniuprawny~ nieruchomości ziem
skich, nalezących do ' kościoła katolickiego iub 
gmiil wyznaniowych innych wyzna.i, orzeknie 
Sejm Ustawodawczy, ' 

'Wszystkie nieruchomości zieiJlskie, wymie
nione w punktach b, c, d ie, części pierwszej ' 
niniejszego artykułu pnechodzą ' bezzwłocznie, 
b~z żadnego wynagrodzen!a w . całości,na wła
snośćSkarbu Pa6stwa z przeznaczeniem na cele, 
wskazane wart. 1, część druga. ( 

(2) Nieważne . są wszystkie prawne lub fi
zyczne działy nieruchomości ziemskich, wymie
nionychw art.2-im . usf. (1) pkt . eli dokonane 
po dniu 1 września 1939 r. ! , 

Art. 3. (1) Dla zrealizowania' przebudowy 
ustroju rolnego . tworzy się Państwowy Fundusz" 

nego, . . \ 

~) nieruchomości ziemskie,pq:ejęte na cele 
refor,my rolnej (art. 2)" '. . 

d) należności i wpływy ·z I administracji 
. nieruchomości (pkt c), . > 

~} należności i wpływy z tytułu zbycia 
nieruchomości (art. 2) przejętych na cele 

, reformy rolnej, . 

f) oprocent~wanie gotowiżny Pa,ństwowego 
Funduszu Ziemi, 

g) dotacje Skarbu P~ństwa~ 

h) inne wpływy. 

Al't.~. (1) Minister Rolnictwa i Reform 
Rolriych moze ' powierzyć administrowanie ' Pań
stwowego Funduszu Zierni P,aństwowemu' Ban
kowi Rolnemu w zakresie i na zasadach p'rżez 
siebie ustalonych" z wyjątkiem bezpośredniej 
administracji nieruchomości ' (art; 3, część druga 
pkt c). o '. • 

(2) Obrót pieniężny Państwowego 'Fun
duszu Ziemi wykonywany b-ędzie za pośrednic
tw.em Pańsfwoweg.o -Banku Rolnego. 

Al't. 5 • . Z Państwowego Funduszq Ziemi ' 
pokrywane będą, wszelkie wydatki, związane '. 
z przeprowadzeniem ,'reformy rolnej orat udzie
lane będą pozyczki na urządzenia gospodarstwa 
oraz na inw'estycje~ , ., ' . 

Al't. 6. Minister Rolnictwa i Reform Ról .. 
nych obejmie niezwłocznie zarząd państwowy 
nad nieruchomościami ziemskimi, wymieniónymi 
wart. 2 wraz z budynkami i całym inwentarzem 
żywym i martwym oraz znajd\ljącymi się na tych 
nieruchomościach przedsiębiorstwami przemysłu 
rolnego. - . 

Al't. 7.. Delegowani przez Ministra Rol
nictwa i , ~eformRolnych pełnomocnicy po obję-

. ciu zarżądu(att. 6) sporządzają przy wspÓł
udziale komitetów · folwarcznych dokładny spis 
objętych nieruchomości wrai z inwentarzem; 
dokonują zabezpieczenia tychże oraz usuwają / 
w terminie trzydniowym dotychczasowych wła-
ścicieli. ' 

/ 

' .' 
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Art. 8. (1) Dla :Współdzia~aniazorganami 
pańątwowymi i facltowymiprzy przeprowadzaniu 
reformy rolnej powołuje się wojewódzkich, po
wiatowych i gminny,ch pełnomocników,' gminne 
komisje reformy rolnej oraz komisje podziału 
:ziemi. 

(2) Pełnomocników wojewódzkich oraz ich . 
:zastępcó.w mianuje Minister Rolnictw~ i Reform 
Rolnych. 

(3) Minister Rolnictwa i Reform Roln:ych ~ 
Jlstali w rozporządzeniu wykonawczym . sposób . 

. powołania pełnomocników. powiatowych i gmió
nych, gminnych .komisyj . reformy rólnej i ko
misyj . poqziału ziemi oraz zakres ich dzia': 
łania. r 

Art. 9. . Gminne komisje reformy rolnej 
,'przeprowadzą 'niezwłocznie ,po . ich powołaniu 

spisy ' uprawnionych do korżystania zref,ormy 
rolnej na podstawie art. l ' ust. (2) pkt a) i . b} . . 

. 

Art. 10. (1) Po przeprowadzeniu czyn'; 
ności wymienionych w ·art. 7 i 9 powiatowy peł
nomocnik do wykonania reformy rolnej dokona 
przy współudziaie fachowych czynników, dele
g()wanych przez Ministra' Rolnictwa' i Refor)Il 
Rolnych oraz gminnych pełnomocników reformy 
rolnej f~ktycznego podziału ziemi. . . 

(2) Pierwszeństwo do korzystania zrefor-" 
.1.Dy rolnej ' spośród uprawnionych kandydatów 
przy~ługuj~ ' żołnierzom ,Wojska Polskiego, in j 

walidom obecnej wojny oraz uczestnikom par- ' 
tyzanckich/walk <> Polskę demokratyczną· _ 

. (3l Wyłączo~e od korzysta~ia · z refo~my 
rolnej są ' osoby skazane prawomocnym I wyro
kie~ za prźestępstwa, ' wymienione w dekretach 
powołanych w ,art. 2 ust. (1), pkt c). 

, . (4) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
określi w rozporządzenilI ' wykonawczym czyn
ności formalno"'prawne" jakich, należy dopełnić 
w związku z dokonanym podziałeD;l ziemi. 

. . . '\ . 

" Art. 11. (1) Inwentarz żywy i ' ~ąrtwy, 
przejęty z gospodarstw parcelowanych zostanł'e 
rozdzielony między ' nowoQtworzone gospodar- ' 
stwa dla bezrolnych po uprzednim zaspokojeniu 

. potrzeb ,gospodarstw, wyłączonych na podsta-
wie art. 15. Podziałowi nie podleg~ żywy in
wentarż zar.odowy oraz część inwentarza mart- . 
we go, która nie może być racjonalnie wyko
ł'Zystima w nowóufworzonych gospodarstwach 
jednos~kowych.,. " ' ' 

(2) . P-odziału dokonają gminne komisje ' re-
formy rolnej. ' . 

Art." 12. (1) , Obszar nowoutworzonych 
gospodarstw, jak również obszar, ' do którego ' 

<. mają być powiększone gospodarstwa' karłowate, . . 

, I 

( 
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. . 
małorolne i śr:edniorolne, winien byćuzależńiony 
od jakości gleby - i stosunku miejscowego za
potrzebowania ziemi c:Io będącego do dyspó':' 
zycji .~ zapasu ziemi. ' 

(2) '. Obszar ,- ten ' dla g?spodarstw . now~: 
utworzonych' , w zasadzie nIe może wynOSie 
więcej niż 5 ha ziemi średniej jakości, a dla 

. gospodarstw ogrodniczo-warzywniczych nie może ' 
~rzek~aczać 2 ha. . . 

I 

Art. 13. (1) Gospodarstwa utworzone na 
podstawie . niniejszego de'kretu nie mogą być 

. \Ił ćilłości lub w części dzielone, sprzedawane~ . 
wydzierżawian~ i zastawiane. 

. (2) VI wYj'ąt.kowych wypadkach, szczegól-
nie zasługujących na uwzględnienie, zezwolen 
na czynności wymienione w ust. ' (1); udzielają 
gminne radyna:rodowe . . 

/ (3) . Uchwała gminnej rady . narodowej . 
w tym przedmiocie wymaga' zatwierdzenia przez ' 
prezydium rady narodowej wyższego stopnia • 

Art. 14. (lrCenę za ziemię dla naby;có~ 
ustala się równą przeciętnemu rocznemu uro
dzajowi z danego obszaru ziemi. Jako prze
ciCOtny urodzaj' przyjmuje siC; dla ziemi .trzeciej 
klasy (rozporządzenie Mii)istra Rolnictwa i Re
form Rolnych z d'nia 16 matca 1935 r. w spra
wie szacowaniFl nierl!chomości ziemskich przy
musowo wykupywanych przy 'przeprowadzeniu 
reformy rolnej - Dz. U. R. P. Nr J9 z 1935 r., 
poz. 107), 15 centnarów metry~znych , żyta. 
Nabywcy mogą płacić w naturze ' htem albo 
w gotówce podług ceny żyfa na woJnym rynku • . 
Na rok. gospodarczy 1944/45 przyjmuje się cenę 
złotych 400,- za centnar ~yta.. . . 

(2) Nowonabywcy wpłacają w gotówce 
lub Vi naturze 10% ceny kupna. Spłata reszty 
ceny · kupna zostaje rozłożona dla małorolnych 
i średniorolnych na 10 lat, dla bezJ:plnychna 
20 la.t. . ' . ' . . ' ' . 

(3)Nowo~abywcy . mogą ' uzyskać w wy
paąkach zasługujących na uwzględnienie odro
czenie pierwszej wpłaty na lat trzy. Odrocz~nia 
udziela powiatowy urząd ziemski. -

, Art.' 15. Przy wypracowaniu plan'u podziału, 
pewna część ziemi zostaje ' niepodzielona dla 
ut~zymania wzorowych gospodarstw w interesie 
podniesienia . poziomu gospodarki rolnej, dla . 
szkółrolriiczych i powszechnych, dla rozbudo~ . 
wy miast i innych ważnych za~ań ' użyteczności . 
publicznej. ..' 

Wykaz imiemlY majątków i części mająt
ków, niepodlegają~ych podziałowi, . ustali rozpo· 
rządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych 
po wysłuchaniu opinii wojewódzkich , rad naro· 

, dowyćh. . 

.' , 
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Art. 16. Oby~atele pols~y-rolnicy, : któ- pierwszej art. 17 moie być , podviyższone przez 
rzy niezależnie oeL swej woli znajdują się poza ' ,Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych dla tych 
granicami kraju oraz żołnierze Wojska Po'ląkie- włascicieli lub ,współwłaścicieli, którzy zasłużyli , 
go, których rodziny obecnie znajdują się poza się w walce o Polskę demokratyczną . 

/ granicami -kraju, będą uwzględnieni przy roz- ' . 
dziale ziemi po powrocie dó . kraju względuie 
po demobilizacji. \-

Art. 18. Nabywca otrzymuje ziemię 
w stanie wolnym od wszelkich długów i cię
żarów. Sprawa odpowiedzialnosci '- Skarbu Pań
stwa . za d.otychczasówe obdłużenie hipoteczne 
będzie ureg';llowana odrębnym dekretem. Ari. 17. (1) Wywłaszczeni własciciele lub 

współwłasciclele nieruchomosci ziemskich, wy
mienionych wart. 2-im, . częsć pierwsza lit. e) 

'- mogą otrzymać samodzielne gospodarstwa rol
ne poza obrębem powiatu, w którym źnajduje 
się wywłaszczony majątek, w' ramach niniejsze
go dekr~tu,- względńie jesli z tego prawa nie sko-

, rzystają, będzie wypłacane im zaopatrzenie 
mi~sięczne w ' wysokosci uposażenia urzędnika ' 
panstwowego· VI grupy. 

. . 
(2) Zaopatrzenie ' "wymienione w częsci 

Art. 19. Dekret niniejszy wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. , jednoczesnie traci 
moc obowiązującą ustawa ż dnia 28 grudnia 
1925 r., o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U.R.P. 
Nr 1, poz. 1 z 1926 ,r;) wraz ~ z późniejszymi 
zmianami. 

Art. 20. . Wykonanie nimeJsżego dekretu 
porucza się Ministrowi RohlicŁwa i Reform 
Rolnych. 

" . 

" 

7. 

Tłoczono z p~lecenia--Mini8tra Sprawiedliwości w Drukarni .. M. Kossakowska" w Lublinie, Wieniawska 6 • . 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w ginachu SlIdu Okręgowego w Lublinie, 
ul. Krakowskie-Przedmieście Nr 7fJ, pokój Nr 9. 

Prenumeratę nalezy wpłacać z. góry. Wysyłkę wykonuje się 'po uprzednim wpłaceniu zaliczki miesięcznej ' 
, dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj pa'iistwowych i samorządowych w kwoeie zł 20, 

, dla innych prenumeratorów w kwocie zł ·50. . 
Pojedyncze numery s\ do nabyciarówniei w Kasie SlIdu . Okręgowego w 'Lublinie. , . 

Ceaa 10 zł. 
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DZIENNIK USrrA W 
RZECZYPOSP,OLITEJ POLSKIEJ 

Lublin" dnia·2 lutego 1945 r 
Nr4 

DEKRET 
Poz.: l~-z dnia 15 stycznia 1945 r. o Narodowym Banku Polskim 17 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRAI 

15-0brony Narodo\vej IV porozumieniu z M i.i~trem Adminisracji Publicznej z dnia 20 styc,t· 
nil!. 1945 r. o utworzeniu Rejo nowych Komend Uzupełnień - R. K. U. - i ustalenilI 
ich zasięgu terytorialnego . 2t 

16-Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 stycznia 1945 r. IV sprawie wykonania dekret li 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu 
niektórych lasów na własność Skarbn Państwa 240 

DEK RET 
Z dnia 15 stycznia 19ł5 r. 

o Narodowym Banku Polskim. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) o trybie 
wydawania dekretów z mocą ustawy, Rada 
Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

l. Przepisy ogólne. 

Art. l. Celem uregulowania obiegu pie
niężnego i kredytu, powołuje się do życia in
stytucję paiistwową pod nazwą "Narodowy 
Bank Polski", wyposażoną przez Państwo 
w przywilej emisji biletów bankowych i nur.y · 
waną w niniejszym dekrecie Bankiem. 

Art. 2. Bank jest osobfl prawną i ma 
prawo używania pieczęci z godłem państwo
wym i napisem \\' otoku )) Narodowy Bank 
Polski". 

Art. 3. Siedzibą Banku ,j est siedziba 
naczelnych władz Hteczypospolitej Polskiej. 
Działalnością swą obejmuje Bank obszar całe
go Pa!'istwa Polskiego. Bank może za zgodą 
Ministra Skarbu otwierać i zwijać oddziały 
i zastępstwa (placówki inkasowe). 

II. Kapitał zakładowy. 

Art. 4. Kapitał zakładowy Banku -sta
nowi niewycofalna dotacja Skarbu Państwa 
w kwocie 250 milionów złotych. Kapitał za
kładowy Banku może być podwyższony Jl a 
podstawie uehwały Rany 1I~inistrów. 

III. Władze Banku: 
Art. 5. (1) Rada Banku nadaje ogólny 

lriel'unek działalności Banku oraz sprawujtt 
nadzór i kontrolę nad działalnością Banku 
i czynnościami jego organów wykonawczych. 

(2) W szczególności do obowiązków Ra
dy należy: 

a) mianowanie -na wniosek zarządu człon
ków Komitetów Dyskontowych; 

b) zatwierdzanie budżetu wydatków Ban
ku, przedstawionego przez Zarząd; 

c) przedkładanie Ministrowi Skarbu wniol'!
ków co do wysokości stopy dyskonto
wej oraz stawek procentowych i pro
wizyjnych Bankn; 

d) decydowanie o nabywaniu i pozbywa
niu nieruchomości (art. 22); 

tl) składanie rocznych sprawozdań Mini
strowi Skarbu do zatwierdzenia; 

f) przeprowadzanie rewizji poszczegó lnych 
czynności Banku, przeglądani e ksiąg 
i dowodów Banku. , 

Art 6 . (1) Rada Banku fik t/Hla się z Pre
zesa Banku i 10·ciu członków, powuływanych 
i odwoływanych uchwałą Rady Ministrów na 
wniosek "Ministra Skarbu w połowie z przed
sta wicie li ministerstw zainteresowanych w go
spodarce Banku, a w połowie spośród przed· 
stawicieli sfer gospodarczych oraz ruchu spół
dzielczego. 
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(2) Członkowie Rady otrzymują wyna
grodzenie za udział w posiedzeniach w wyso
kości ustalonej przez Ministra Skarbu. 

(3) ~adę /zwoluie Prezes Banku przynaj
mniej raz na miesiąe. Na żądanie S-ch człon· 
ków Rtłdl'l WiDno hy~ zwołana w ciągu tygo
dnia. 

(-4:) W razie nieobecności Prezesa Banku 
Ilil posiedzeniach Rady przewodniczy członek 
Rady wyznaczony przez Ministra Skarbu. 

(5) Uchw!1ły Hady zapadajll zwykłll więk
szościl\ głosów, w razie równoś~i głosów decy· 
duje głos Pretesa Banku. 

(6) Rada Blmku ustala, jakie osoby i 
w jaki sposób podpisujl'l zobowil\zanll, doku
a\~nty i kore8pondencję Banku. 

-.. Art. 7. Prezesa Banku mianuje i odwo
łuje Prezydent Krajowej Rady Narodowej nfl 
wniosek Miniitra Sk1l1'hu , IIp.hwalony przez 
R.dęMinistrów .. 

Art. S. Prezes l1anku otrzymuje z fun
dllszów Banku stałe uposażenie ustalone przez 
Ministra Skarbu . 

. Za udział IN posiedzeniach Rady Prezes 
Banku nir- otrzymujf> oddzielnego wynl'lgro· 
dzenia . 

Art. 9. Prezes Banku przewodniczy Badzie 
Banku, czuwa nad wykonaniem jej uch\v ał i "pra
wu.ie ogólne kiprownictwo Banku. I 

, ,i 
Art. 10. Do zakres u działania Zarządu I 

Banku należy techniczne kierownictwo Banku I 
oraz załatwianie ws :?,yslkich spraw, które nie zo
stnly zastrzeżon e dlA HRdy i PrezeSA Banku. 

; Art. tL (1) Zarząd Banku \\' składzie 
Naczelnego Dyrektora i 2-cb jego :t,astępców 
mianuje i odwołuje Rlloa Ministrów na wl1io
~ek Ministra Skarbu, 

-(2) Ze stanowiskami Prezesa Banku, Na
czelnego Dyrektora i ]f\ go zaRtępc6w nie wol-
no łączyć stanowisk: . 

a) funkcjonariusza pa ńsl WOW f\ go lub HH
morządowego ; 

b) w przedsiębiorstwie przemysłowym lub 
handlowym, ehoćby ono stanowiło \v ca
łości lub ~'(,ę ś{~ i\\'łnsność jego In h jego 
rodziny; 

(~ ) we władzach kaH QI'7. {'zędnoś(~i. , hank6w 
lub spółdzielni. 

(3) Minist er Skarbn moi e Prezesowi Ban
ku i członkom Zarządu zezwolić na objęcie 
stanowiska we władzach spółdzielni, .ieżl:'li ono 
. iesł bezpłfttn e i ()b~adzon f.' '[. 'Fboru, 

Art. 12. ~aczeln;y Dyrektor Banku i jego 
zastępcy otrzymują z funduszów Banku uposa· 
żflnie, ustalone przez Ministra Skarbu. 

Art. 13. (1) Zwierzchni nadzór nad 
dżiałalnośchl Bnnkn wykonuje Minister Skflrbu . 

(2) Dla utrzymania łączności Ministerst~ 
wa Skarbu z Bankiem, Ministrowi Skarbu 
przysługuje prawo mianowania spośród urzęd
ników państwowych Komisarza Banku. Ko
misarz Banku otrzymuje stałe uposażenie 

.z fundusr,ów Ranku, ustalone przez Ministra 
Skarhu . 

IV. Przywilej emisji biletów Banku. 

Art. 14. (1) Bank posiada wyłączne 
prawo wypuszczania biletów bankowych na 
obszRrze PaIlstwa Polskiego , 

,(2) Wysokość emisji określa Rada Mini
strów na wniosek Ministra Skarbu . 

Art. 15. Emitowane bilety bankowe są 
zabezpieczone całym majątkiem państwowym 
i wszystkimi dochodami Skarbu Państwa . 

Art. 16. Bilety bankowe mogą być wy
puszczane w odcinkach, których w,ssokość 
ustali Rada Banku za zgodą Ministra Skarbu. 
Każdorazowo przed wypuszczeniem nowych 
odcinków winien być: w gazecie urzędowej 
ogłoszony dokładny ich opis. 

Art. 17. (l) Wycofanie z obiegu po
s,zczególnych odcinków lub t eż wszystkich ka
tegorii biletów bankowych, zarządza Rada 
Banku za zgodą Ministra Skarbu. Terminy 
wymiany, 110 upływie których wycofane bilety 
zostają umorzone, ogłaszane będą w gazecie 
urzędowej i nie mogą być kl'ótsze, niż 6 mie
sięcy od daty ich ogłoszenia, 

. (2) Równowartość nie przedstawionych 
w terminie do wymiany biletów bankowych 
przelewa . się na dobro Skarbu Palłstwa. 

(B) . Bank ma obowi.ą:r,ek wymiany bile
tów uszkodzonych . 

Art. t8. Podrabianie, przechowywanie 
lub puszczanie w obieg podrobiOliych biletów 
Banku podlega karom przewidzianym w ko
deksie karnym . 

i\rt. 19. Łączna kwota znajdujących 
się \\' obiegu biletów bankowych i natych· 
miast płatnych zobowiązań winna być pokryta -
w całości następującymi aktywami: 

t) złotem w monetach i sztabach; 
2) pieniędzmi zagranicznymi i dewizami 

płatnymi najdalej w ciągu 6-ciu lńie
sięcy; 

'ł) innymi akt~lwami Hanku . 

V . - Czynności bankowe. 

ArV20. (1) Do zakresu działania Banku 
lu\ieży: . 

Ił) dyskont weksli i kuponów od papie
rów WRl'tościowych (art. 23); 
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b) udzielanie pożyczek i otwieranie kr~:_ 
dytów pod zastaw wartości wyszcze
gólnionych wart. 26: 

c) kupno i sprzedaż papierów procento
wych, koulUnalnych i hipotecznych, 
w granicach określonych przez Ministra 
Skarbu: 

d) otwieranie rachunków żyrowycłi i przyj
mowanie wkładów ; 

e) kupno i sprzedaż pieniędzy zagranicz
nych, złota i srebra oraz dewiz, utrzy' 
mywanie zagranicą rachunków oraz ko
rzystanie z kredytów potrzebnych ' do 
wykonywania Łych czynności , przy 
czym Bank ma prawo oddać w zastaw 
swój portfel wekslowy oraz inne war
tości i redyskontować weksle krajowe 
i zagraniczne. 

- Bank może korzystae z kl'tJdytów 
zagranicą tylko na podstawie uchwały 
Rady Ministrów; 

f) sprzedaż przekazów i wypłat na własne 
oddziały; 

g) przyjmowane weksli i innych doku
mentów do inkasa: 

h) przyjmowanie depozytów na 
wanie i do administracji: 

i) załatwianie wszelkich zleceiJ 
wych z .dziedziny bankowej; 

przeciw-

komiso-

j) udzielanie kredytów pod zastaw obli
gów Skarbu Państwa i przez Państwo 
poręczonych - w granicach uchwał 
Rady Ministrów, 

Art. 23. (1) Bank dyskontuje w gra.i
each ustalonych zezwoleniem · Ministra Skarbu 
weksle powstałe z dokonanych obrotów gospo
darczych, płatne w ciągu 3-ch miesięcy w miejsco
wościach ; w których Bank ma swoje oddziały 
lUQ zastępstwa, przy czym ~ksle winny by' 
opatrzone zasadniczo H·ma, a wyjątkowo tylko 
2-ma podpisami firm lub osób zasługujących 
na . zaufanie. 

(2) Weksle ,'olnic1.t: i przemysłu rolni
czego winny być płatne najdalej w ciągu 
9 miesięcy. 

(3) Kupony OU papierów procentowych 
przedstawione do dyskontu winny być płatne 
aajdalej w terminie 3 miesięcy od dnia zdys
kontowaniłL 

Za weksh; wykupione pCl/.ed terminem 
płatności Bank odsetek dyskontowych nie 
zwraea . 

Art, 24. (1) Dla oceny weksli i innych 
wartości powołuje się przy centrali oraz od
działach Banku Komitety Dyskontowe, które 
rozstrzygają większością głosów o przyjęciu 
weksli do dyskonta w granicach kredytów, 
przyznanych poszczególnym podawcom. 

(2) Przewodnic7ącym Komitetu Dyskon: 
lowego l~ l:mtrali jest Kierownik Wydziału, wy
znaczony przez Naczelnego Dyreklora, prze
wodniczącymi zaś Komitetów Dyskontowych 
oddziałów są kierownicy tychże . 

(3) Przewodnicqcy Komitetu Dyskonto
wego może odmówić przyjęcia weksli zaapro
bowanych prze r. większość Komitetu, jednak 
na żądanie Komitetu przekazuje ' te sprawy do 
rozstrzygnięcia Znrządowi . 

(2) Do dewiz w myśl ust. (1» pkt. t;) za- i 
licza się wierzytelności w bankach zagranicz- ! . Art, 25,. C~lOllków Kymitetów Dyskonto
nych, . czeki i przekazy na banki , zagraniczne I w y~h powołuje I odwołule R~da ~anku !la 
oraz weksle, akceptowane przez firmy' zagra- I w~lOsek Zarz~du B~nku spoś~?d o30b,. posla
niczne i płatne najdalej w ciągu 6 miesięcv, dających . znalOl:nośc stosunkow rolmczych, 

v przemysłowych l handlowych, a wskazanych 

Art. 21. Bank nit:: mOże nabywać na 
własność nieruchomości, o ile nie są potrzebne 
na pomieszcz~nia Banku i jego pracowników. 

Art. 22. (1) Bank mOŻe nabywać na 
własność nieruchomości i przejmować wierzy
telności hipoteczne i inne prawa rzeczowe, 
w drodze świadczenia zamiast zapłaty lub 
w drodze przelewu albo egzekucji tylko na 
pokrycie lub zabezpieczenie swoich należności 
wątpliwych lub niezapłaconych w terminie. 
Bank obowiązany jest · zbyć te prawa najpóź-

. niej w ciągu roku od daty nabycia. 

(2) .Przedłużenie terminu zbycia może 
nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady 
Banku. 

l przez organizacje gospodarcze danctgo okręg-u. 
I Obowiązki swe pełnią członkowie Komitetów 
I Dys~ontowych bezpłat niQ . 
I 

I Art, 26. Bank udziela pożyczek i otwie-
ra krerlyty w granicach ustalonych zezwole
niem Ministra Skarbu na przeciąg czasu nie 
dłuższy nit 3 miesiące pod zastaw : 

1) papierów wal'tościowych o stałym opro
centowaniu, 

2) weksli, odpowiadających warunkom 
art. 23, 

3) dewiz, odpowiadających waru nkom art. 
2U ust. (2), 

4) towarów, 
~) skryptów dłużnych '/, poręką bankow~ , 
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Art. 27 • . (1) Jeżeli pożyczka zabezpie
czona 7astawem nie została spłacona w riągu 
10-ciu dni po ustalonym terminie, wówczas 
Bank ma prawo sprzedać przedmiot zastawu 
bez stawiania dłużnika w zwłoce i bez zawia
domienia go 9 sprzedaży. 

(2) Bank może dokonać sprzedaży na 
giełdzie, w drodze licytacji publicznej lub sku
pić przedmiot zafjtawu na własny rachunek po 
kursie giełdowym, obliczonym według średniej 
ceny dnia, w którym Bank wyśle zasta wcy 
zawiadomit nie o dokonanym skupie. 

(3) Termin, w którym Bank może sprze
dać przedmiot zastawu, zależy od uznania 
Banku. 

(4) Nadwyżkę powstałą po potrąceniu 
należnoś c:i Banku z tytułu pożyczki i kosztów 
sprzedaży zastawu zwraca się dłużniko", i. 

(5) Bank ma prawo zwrócić się bezpo
średnio do dłużnika z żądaniem zwrotu długu, 
niespłaconego w terminie, niezależnie od tego, 
czy skorzystał z praw ciążących na zastawio
nym przedmiocie. 

Art. 28. Przyjęte na zabezpieczenie 
Banku zastawy nie podlegają zajęciu w po
szukiwaniu jakichkolwiek należności prywat
nych, skarbowych czy innych, a w razie upa
dłości dłużnika nie mogą być przekazane do 
masy upadłościowej prled całkowitym zaspo
kojeniem przypadającej Bankowi należności 
z tytułu udzielonej pod ich zastaw pożyczki 
w _ kapitale, procentach i kosztach. Skutkiem 
tego sprzedaż zastawu na pokrycie należności 
Banku zarządzona na mocy art. 27 nie może 
być wstrzymana przez żadne czynności prawne. 

Art. 29. Bank może przyjmować pienią
dze krajowe na rachunki żyrowe nieoprocento
wane ; posiadaczami rachunków . żyrowych 
mogą być instytucje państwowe i samorządo
we oraz firmy i osoby prywatne. Bank może 
bez podania powodów odmówić otwarcia ra
chunku żyrowego osobom i firmom prywatnym, 
jak również otwarty rachunek zamknąć. 

Art. 30. Bank przyjmuje na przecho
wanie złoto, gotówkę i dowody nieopieczęto
wane, a papiery wartościowe na przechowanie 
i do administracji. -" 

. Art. 31. Wystawione przez Bank kwity 
depozytowe są przenośne w drodze cesji, o ile 
inny · tryb postępowania nie został ustalony 
przy złożeniu depozytu. Bank może żądać 
fl,dowego lub notarialnego uwierzytelnienia 
e·lii. 

Dziennik Ustaw Nr 4 

Art. 32. Skarb Państwa korzysta 
w Banku z kredytu w rachunku otwartym 
w grfl nicach ustalonych uchwałą HIJ.dy 
Ministrów. 

Bank obowiązany jest na żądanie Ministra 
Skarbu przyjmować bezpłatnie wpłaty na ra
chunek Skarbu Państwa i dokonywać bez
płatnie wypłat z tego rachunku; ponadto zaś 
może załatwiać komisowo wszelkie operacje 
na rachunek Skarbu Państwa. 

A r t. 33. Przy czynnościach bank'Owych 
Bank kieruje się postanowieniami lllmelszego 
dekretu, aw razie braku ich stosuje prze
pisy prawa obowiązującego. Zakres oraz spo
soby wykonania czynności bankowych niniej
szym dekretem dozwolonych, ustala Zarząd. 

VI. ~prawozdanie i bilans . . 

Art. · 34. (1) Hokiem operacyjnym Bnn-
ku jest rok kalendarzowy. . v 

~2) Papiery wartościowe, będące włas
nością Banku, wstawia się do bilansu po kur
sie giefdowym transakcyjnym z dnia 31 grudnia, 
w razie braku llotoWlJń w tym dniu, po ostat
nim w ciągu roku kalendarzowego zanotowa
nym kursie transakcyjnym, a w razie braku 
noŁowań giełdowych w ciągu całego roku 
kalendarzowego, po przeciętnym kursie za
kupu z całego okresu rocznego. 

Art. 35. Z całego czystego zysku prze
znacza się 10 % na fundusz zapasowy do czasu, 
gdy fundusz ten osiągaie wysokość połowy 
kapitału zakładowego; resztę czystego zysku 
przelewa się na rachunek Ministerstwa Skarbu 
jako dochód Skarbu ' Państwa. . 

Art. 36. Fundusz zapasowy jest prze
znaczony na pokrycie strat i odpisów nie da
jących się pokryć z rocznych zysków. 

Art. 37. W przypadku, gdy poniesione 
straty przewyższą istniejący fundllSZ zapasowy, 
różnicę pokryj e Skarb Państwa. 

VII. Szczególne uprawnienia Banku. 

Art. 38. Narodowy Bank Polski jest 
wolny od wszelkich podatków państwowych 
i samorządowych jako też od wszelkich opłat 
stemplowych. 

Art. 39. Wszelki€ł dowody wystawione 
przez Bank Sll wolne od . opłat IJtemplowycb. 
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Art. 40. Księgi Banku l mne zapiski, I 
wchodzące w skład księgowości Banku (,)raz : 
wyciągi z nich uwierzytelnione przez Bank, 
mają moc dowodową dokumentów publicznych, 
a dokumenty, stwierdzające zobowiązania z oś
wiadczeniem Banku, że oparte na nich rosz
czenie jest wykonalne i prawnie dojrzałe do 
egzekucji, mają moc tytułów egzekucyjnych. 
Klauzule wykonalności tym tytułom nadaje 
właściwy sąd grodzki według przepisów ko
deksu postępowania cywilnego. 

Art. 41. Bank nie podloga wpisowi do 
rejestru handlowego. 

Art. 42. Pozwy przeciwko Bankowi moż
na wnieść tylko przed właściwym sądem sie-
dziby Banku (art. 3). 

VIII. Przepisy końcowe. 

Art. 43. Wykonanie ni niejszego dekretu 
porucza się Ministrowi SkarblI . . 

Art. 4i. Dekret niniejszy wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą 
moc obowiązującą przepisy zawarte wart. 46 
- 55 statutu Banku Polskiego (o bwieszenie 
Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1939 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 46, poz. 296) zaś wart. 1 tego statutu 
skreśla się słowa "wyposażone przez P<Ulstwo 
w przywilej emisji biletów państwowych". 

Prezydent Krajowej Bady . Narodowej : 
Bolesław Biend 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka-Morawski 

Minister Skarbu: 

K01tstaldy. Dąbrowski 

15 

ROZPORZĄDZENIE 1\HNISTRA OBRON,Y NARODOWE.J W POHOZUl""lBNIU 
Z ltUNlSTREM. ADł!UNlSTRA.CJI PUBLICZNEJ -

z dnia 20 stycznia 1945 r. 

o utworzeniu Rejonowych Komend Uzupełnień - R. K. U. --~ lIstnIeniu ich 
zasięgu terytorialnego. 

, -
Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu 

Wyzwolen ia Narodowego z dnia 15 sierpnta 
1944 r. o częścioweJ JTIbbilizacji i rejestracji 
ludności do służby wojskowej (Dz. U. R. P. 
Nr 2, poz . 5) zarządza się, co następuje: 

I 
dnich budynków dla POlllieSZCZel'i. Hejollowych 
Komend Uzupełniel'i i przeprowadzenia lńobi

. lizacji oraz postawią do dyspozycji Rejonowych 
Komend Uzupełnień odpowiednie środki komu-

§ l. Na terenach Rzeczypospolitej POls-1 
kiej wyzwolonej spod okupacji niemieckiej I 
tworzy się dalszych 41 Rejonowych Komend 
Uzupełnień R. K. U. (27-1 klasy i 14--II klasy) 
według ustalonych etatów. 

§ 2. Nazwy, ~iedzibę i terytorialny za
sięg działalności tychże Komend ustala się 
według załącznika. 

§.3. Przewodniczący wojewódzkich i po
wiatowych rad narodowych dostarczą odpowie , . 

nikacji. 

§ 4. HozpOl'ządzenie mnIejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: 
Mlchal Rota-ŻY111,ierski} generał broni 

Minister Administracji Publicznej: 
. Józef MaślaHka 
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-:r-:zwa Rejonowej L: P'I . Komendy Uzupełnień 

1. . Warszawa r pow. R.K. U. 

2. Warszawa· Praga H.K.U. 

3. Ciechanowska R.K. U. 
- - -- ----- _ _ _ _ o 

4. Plocka R.K.U. ----------------_. 
5. Kutnowska R.K.U. 

Klasa 
wzgI. 
kat. 

Siedzi ba 

Załączllik do rozporządzenia Ministra OB'tony 
Narodowej w porozumieniu z Ministrem Admi
nistracji Publicznej z dnia 20 stycznia 1945 r . 
(poz. 15.) 

Zasięg terytorialny 

Wojew6dztwo wllrs z awskie 

Warszawl\. 

Warszawa - Praga 

Ciechanów 

II Płoek 

I Warszawa ' powiat 

Warszawa· Praga 

pow. Cie.chanów, Maków, Przasnys1., 
Pułtusk 

pow. Płock i miasto, pow. Sierpc, Płoń.k 

--- --_ . . _--------- -- ---.. _ .... _---- . - .. _, ----------
Kutno pow. Kutno, Łowicz, Gostynln, 

Sochaczew 
---~-----------,- ,--,. __ . - - - _.-_. __ .. ,_._--_._-- - ---- _.-_ .. _.- _ . .. -- -_ . 

6. Skierniewicka R.K.U. 

7. Łódzku · misstIl ILK.V. 

8. Łódzka - powiat R.K. U. 

Skierniewice pow. Skierniewice, Or6jec. Rawa· Maz.) 
Błonie 

Wojew ó dztwo łódzki e: 

Miast o ŁóM Miasto Lódt 

.- - - - -,- ------ ._ - - _ ._---_._-- _._ -_. 
Łód ź pow. ł.ódź, Brzeziny, Łęczyca 

--- ----- -_ .. _ ----
9. Łaska R.K.U. Łask pow. ł.ask, Piotrków, Sieradz 

10. Wieluńska R.K.U. II Wieluil pow. WieluII, Kępno 

Wojewódz t wo kieleckie j 

11. Kielecka R.K. [;. .. l Kielce pow. Kiel ce, Opoczno, Koń!lkle 

---- - - - _ ._ - -_._-_._- - -- ._ .. - ---------- --- - ------- - ----------------
l2. Radomska R.K.U. l[ Radom pow. Radom, Kozienice 

-- - _ ._--_ ... __ ._._ .... _._ - ---- - ----- - -- - --_ .. _ - -- --- .. _.~_ ..... _._. __ .. -
13. 

15. 

i6. 

17. 

18. 

19. 

Pińczowsku lUt U. 

Częstochowska R.KJ; . 

lvliec4.,owska H.K.U. I 

--- - - - -_._- -- ----

Ostrowiecka R.K.U. I 

.,.------- ---- - - - --
SosnowieckIl R,K. U. ., r 

... 
Pińczów 

Częstochowa 

Miechów 

O~tl'owiec 

pow. Pińczów, Jędrzejów , Stopnka, 
Włoszczowa 

Częstochowa· mias to i pow. Częstochowa, 
pow. Lubliniec, Radomsko 

pow. Miechów, Olkusz 

pow. Sandomierz, Opatów, Hża : 
-------- - -_. __ ._--- --_ . __ ... _ - --

Sosnowiec pow. Sosnowiec, Będ z in , Zawiel'cie, 
Tarnowskie Góry 

W o jew ó ddwo k r ak()wsk i e : 

Krakowska· miasto H.K.U. Kraków Wielkie Miasto Kraków 

Krakowska · pow. R . .l{.U. Kraków pow. Kraków, Myśleniee 
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J,. p. 

20. 
.,--

21. 
---

22. 
._-

23. 

--
24. 

---
2G 

--
26. 

28. 

29. 

30. 

31. 

" 32. 

33. 

Nazwa Rejonowej 
Komendy Uzupełnień 

Tarnowska R,K U. 

Dębicka R.K.U. 

----
Jasielska R.K. U. . 
Nowosądecka R.K.U . 

.--
~ 

Nowotarska R.K.U. 

Wadowieka R.K.U , 
--_._--- --_._._----_.---

· .... t 

Żywiecka H.K .U, \ 

Katowicka R.K.U. 

.. 

Klasa 
wzgI. Riedziba Zasięg t.erytorialny 
kat. 

-
I Tarnów pow. Tarnów, Brzesko, BOchnia 

--~- ._-~ .... --.-_---------_.-
H Dębica - pow. Dębica , Mielec 

---- - ----_ ..... _--
I! Jasło pow . ,JasIo, Gorlice 

_. __ .. _-- ---------
Il Nowy Sącz pow. Nowy Sącz, Limanowa 

___ o 

-_._------~ ----
n Nowy Targ 

- -'- ----- _ .. ~._._-~ 
II Wlldowice 

-- --- - - ,--
I Żywiec 

Wo je w6dztw o ślą skie: 

Katowice 

pow. Nowy Targ 

---
pow. Wadowice, Chrzanów 

pow. Żywie c, Biała· Bielsko, Cieszyn 

Katowice - m iasto i pow. Katowice, 
Chorz6w, Swiętochłowice 

- _ . __ ._,---_._,--- ---_ ... - ----_._----
Pszczyńska RK. (j. 

Toruńska R.K. U. 

Pszczyna pow , Pszczyna, Rybnik 

Woj e wód r.1w o p o morskie : 

Toruń 
Miasto Toruil i Grudziądz, pow. Toruń. 
Grudziądz, Chełmno, Wąbrzeźno 

---- --------- - - .-- --- - --------------
Brodnicka R.K. U. Brodnica 

-_.-_ .. _----- ---~------ -

GdY łiska R.K.l! . II Gdynia 

pow. Brodnicll, Mława, Działdowo, Rypin, 
Lubawa 

pow. Gdynia, Morski, Kościerzyna , 
Kartuzy 

---------_ ._- ------_ ._--------- _._. 
Starogardzka R.K.l: . S tarogard 

Bydgoska R.K.U_ Bydgoszcz 

pow. Starogard, Chojnice, Tczew. 
Swiecie, Tuchola -------,------_ .--_. 
Bydgoszcz-miasto i pow. Bydgoszcz, 
Chodzież, Sęp61no , Szobin, Wyrzysk 

--- - --- - _ ______ _______ __ .~ __ _ ~ '_0- _ _ _ , _ _ ____ • ____ _ 

3ł. Włoda wska lU\. L 

85. Poznańska' miasto HoK. U . I . -
36. Poznańska· pow. R.K.U. 

37. Konińska R.K.U. 

38. Gnieźnieńska R,K. U, 
-

39. Szllmotulska 'Ił .K.U, 

--
40. Kośeiańska H.Kl'J. 

-
41. KsIi8ka R.K. C, 

II . Włocławelr 
pow. Wlocław~k, Lipno , Niel'zaw<l, 
I n owrocław 

Województw o p oz nanskie; 

_1 __ ~~nań _ __ .. __ ___ 1 Poznań· miasto 

II Poznań pow. Poznafl, Środa, Śrem 
-----_ ._-- - - ,-..... - -------'-------~_.:....... 

I Konin 

II Gniezno 

n :Szamotuły 

II Kościan 

pow. Konin, Koło , Tursk 

pow. Gniezno, Żnin, Wągr<i wiec, 
Mogilno, Września 

po w. ~zamotuły, Czarnków, Międzych6d , 
Oborniki, Nowy Tomyśl 

pow, Kościan, WoJszŁyn, Leszno, GOBtyń, 
Rawicz _ .- _._ ---------_._- .... - ... - ._._------_._-----

Kalif'Jz pow. KaHs.'l, Ost1'6W, .Taro('in , Krotoilzyn 
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ROZPORZĄDZBNIB MINISTRA ROLNICTWA I RBFORM ROLNYCH 

z dnia 20 stycznia lH45 l', 

W spra\vie wykonania dekretu Polskiego Komitetu WY7.wolenia Narodowego 
z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność 

Skarbu Państwa. 

Na podstawie art 3 ust,2 i art. 8 dekretu 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 12 grudnia '1944 r. o przejęciu niektó
rych lasów na własność Skarbu Paiistwa (Oz, 
U.R.P. Nr 15, poz. 82) zarządzam, co następuje: 

§ 1,. Przejęcie lasów i gruntów leśnych 
oraz innych nieruchomości i ruchomości, wy
mienJonych wart, 1 ust. 2 oraz wart. 2 de
kretu' z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu 
niektórych lasów na własność Skarbu Państwa 
(Dz. U.R.P. Nr 15, poz. 82), dokona Dyrekeja 
Naczelna Lasów Państwowych przez właściwe 
okręgowe dyrekcje lasów państwowych. 

§ 2. (1) O terminie przejęcia należy po
wiadomić właśeiciela lub jego pełnomocnika, 
jeżeli ich adres jest znany, 

(2) Z czynności przejęcia będzie spisany 
protokół w obecności dotychczasowego właści-

ciela lub jego pełnomocnika jeżeli się stawiĄ 
oraz dwóch świadków, w miarę możności 

, członków powiatowej lub gminnej rady naro
dowej. 

§ 3. Za podstawę obliczenia odszkodo
wania za obiekty leśne wykupywane przymu
sowo na podstawie art. 3 dekretu przyjmuje 
się ich wartość, która będzie ustalona przef.; 
skapiUtlizowanie przeciętnego dochodu rocznego 
z zastosowaniem stopy procentowej lokat 
7, bezpieczeństwem pupilarnym. . 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Rolnictwa 
i Reform Rolnych: Edward Bertold 

"CUr.l: 

floczono z polcs~.enła Ministra Spr8wledl1wo~cl w Drukarni.M. Kossakowska- w LublinIe, Wlonlaw&ks. 6. 

Zgłoszenia na prenumerst~ przyjmuje się w gmachu Sądu Okręgowego w LubIłnie, 
ul. Kra.kowskie-Przedmieście Nr 76, pokój Nr 9. 

Prenumeratę naleźy ",płacac! z góry. Wysyłkę wykonuje się pa uprzednIm wpłacenIu zaIlczki miesIęcznej 
dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj pa.ństwowych ! samorządowych w kwocie zł. 20, 

dla innych prenumeratorów w kwocie zł. 50. 
PoJedytl.czł numery"" do nabycla równlet w KlAsl, S~du Okręgowego w LubUnie. 

eODS 8 d . 
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DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 6 lutego 1945 r. 
Nr 5 , 

TREŚ(: 

DEKRETY : 

Poz.: 17 - 'z dnia 5 lutegD t945 r. o deponowaniu i wymianie marek niemieckich oa terenach 
Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwol(mych spod' okupacji po dniu 6 stycznia 1\14.5 r. • 25 

18-z dnia 5 lutego 1945 r. o rozciągnięciu mocy obowi ązującej niektórych postanowień 
dekre tu z dnia 6 stycznia 1945 r. o deponowaniu i wymianie banlmoŁów Banku Emisyj, 
nego w Polsce nn obszary Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolone po dniu' 6 stycznia 19451'. 26 

I 

ROZPOR.;tĄDZENIA P~EZESA RADY MINISTRÓW: 
19-z dnia 22 stycznia 1945 r. o zakupie i sprzedaźy nabiału przez zakłady. mleczarskie 27 
20-z dnia 25 stycznia 1945 r. o ponadkonŁyngentowych rlostawach ziemniaków i jęczmienia 

dla gorzelni w okresie zimy 1944/45 r. . 27 , 
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DBKRBT 

z dnia 5 lutego 1945 r . 

o deponowaniu i wymianie marek niemieckich na terenach Rzeczypospolitej 
Polskiej, wyzwolonych spod okupacji po dniu 6 stycznia 1945- r. 

Na podstawie ustawy z dńia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
'Ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) Rada Mini
strów postanawia a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

. Art. 1. (1) Na terenach Rzeczypospoli-
tej Polskiej, wyzwolonych po dniu 6 stycznia, 
1945 r., na których władze okupacyjne wpro
wadziły markę niemiecką jako ohiegowy śro-

j dek płatniczy, przestaje ona być tym środkiem 
z dniem ~8 lutego 1945 r. 

(2) UsŁala się parytet marek niemiec
kich w stosunku jeden złoty emisji Narodowe
go Banku Polskiego równy dwum markom 
niemieckim. 

Art. 2. W okresie od 10 do 28 lutego 
1945 r. każdy posiadacz marek niemieckich 

;(Reichsmark, Rentenmark i t. p.) na terenach 
wyzwolonych, wymienionych wart. 1, ust. 1, 
obowiązany jest złożyć je do depozytn jedno
razowo w całości w urzędzie skarbowym lub 
przedsiębiorstwie bankowym, określonym . przez 
Ministra Skarbu. 

, 
Art. 3 . (1) Niemiecki bilon metalowy 

na terenach wymienionych wart. 1, ust. 1 do· 
puszcza się do obiegu nadal aż do odwołania~ 
według relacji, ustalonej wart. 1, ust. 2. 

(2) Termin wycofania niemieckiego bilo
nu metalowego określi rozporządzenie Ministra 
Skarbu. 

Art. 4. (1) Zdeponowane marki niemiec
kie będą wymieniane na banknoty Narodowe
go Banku Polskiego do wysokości 500 marek 
dla jednej osoby fizycznej i tylko obywatelom 
Państwa Polskiego i Pallstw Sprzymierzonych. 

I przebywającym na terenach, określonyclI I wart. 1 przed dniem ich wyzwolenia. 

I (2) Część kwoty zdeponowanej w ' mar
I kach niemieckich, która nie uległa wymianie. 
, pozostaje \V depozycie. 

I Art. 5. Z wymiany nie mogą korzystać 

I osoby narodowości niemieckiej oraz innych na 
rodowości, uprzywilejowanych przez władze 

i niemieckie . 

! Art. 6. Prawo do wymiany służy o~o "' 
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bom fizycznym, które w dniu złożenia marek I po dniu ogłoszenia niniejszego dekretu oraz 
do depozytu, ukończyły 18 lat. do określenia terminu wymiany. 

Art. 7. (1) Kto wykracza przeciw prze- I Art. 10. Dekret niniejszy wchodzi w ży·-
pisom niniejszego dekretu lub rozporządzeń cie z dniem 10 lutego 1945 r. 
i zarządzeń na jego podstawie wydanych pod
lega karze grzywny do 1.000.000 złoty.ch. 

(2) Nadto sąd orzeknie przepadek za
kwestionowanych marek na rzecz Skarbu Pań
stwa. 

(3) Do orzekania o przestępstwach, prze- " 
widzianych w ust. (1) są właściwe sądy grodzkie. I 

Art. 8. Wykonanie niniejszego dekretu 
poruc~a się Ministrowi Skarbu w porozumie
niu z Ministrami Administracji Publirznej i 
Sprawiedliwości. 

-Art. 9. Upoważnia się Ministra Skarbu 
do rozciągnięcia mocy obowj.ązującej niniejsze
go dekretu na tereny, które będą wyzwolone 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław B{eru! 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Administracji Publicznej: 
józef Maślat:ka 

Minister Skarbu: 
KOTlsta1zty Dqbrowskt

l\iini.ster Spra wiedli wości : 
Edmund Zalewski 

18 

DBKRBT 

z dnia 5 lutego/ 1945 r. 

o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektól'ych postanowień dekretu z dnia 
6 stycznia 1945 r. o deponowaniu i wymianie" banknotów Banku Bmisyjnego 
w Polsce na obszary Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolone po dniu 6 stycz-

nia 1945 T. 

" Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) Rada Mini
strów postanawia a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. (1) Moc obowiązującą postano
wień zawartych wart. 3 ust. (1), pkt e) ust. 
(2) i (4) dekretu z .dnia 6 stycznia 1945 r. o 
deponowaniu i wymianie banknotów Banku 
Emisyjnego w Polsce (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 
2) rozciąga się na obszary wyzwol.QD,e po dniu 
6 stycznia 1945 r. w stosunku do wszystkich 
osób fizycznych tam zamieszkałych. 

(2) Osoby fizyczne będące właścicielami 
przedsiębiorstw i zakładów, objętych postano
Wieniami art. 3 ust. (1). lit. c) i d) na terenach 
wyzwolonych po 6 stycznia 1945 r. mają pra
wo wymiany tylko do wysokości 500 zł. . 

Art. 2. (1) Wymiana na rzecz olób 
prawnych nie będzie dokonywana. 

(2) Upoważnia się Ministra Skarbu w wy
padkach wyjątkowych i gospodarczo uzasad
nionych do zezwolenia na 'vymianę na " rzecz 
instytucji o charakterze publiczno-prawnym~ 
użyteczności publicznej i społecznych. 

Art. 3. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Skarbu. ' 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z· mocą obowiązującą 
od dnia 16 stycznia 19ł5 r. 

'. Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka-Moraw$kt" 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dqbrows/tit 

-. 
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ROZPORZĄDZENIB PRBZBSA RADY MINISTRÓW 

" z dnia 22 stycznia 1945 r. 

o zakupie i ,przeda!y nabiału .przez zakłady mle~zarskie. 

Na podstawie art. 15 i 23 dekretu Pols ~ : § 3. Mleko dostarczone w myśl § .2 po-
kiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia I dlega dyspozycji i kontroli Ministerstwa Apro-
22 ~ierpnia 1944 r. o wojennycl?- świadczeniach I wizac.li i Handlu. 
~eczowych -obowiązkowych dostawach mięsa, I ." 

mleka i siana dla Państwa (Dz, U. R. P. Nr 3, § 4. ~V, zaleznośCl ?d ~a~unkow gOSp?-
poz. 10) oraz art. 3 i 18 dekretu Polskiego ~a~cz~cl~ MInIster AprowIz~cJ~ I Hand~u. moze 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego · z dnia 25 zmlemac normy pasz, wymIenIOne w § 2. 
października 1944 r. o zwalczaniu spekulacji § S.Zezwala się zakładom mleczarskim 
i li?h'YY wojennej (Dz. U. R., P. Nr 9,. poz. 49), na zakup nabiału od rolników, którzy wywią
Zmlem?nego dekretem Pol,skleg~ KomItetu Wy- zali się z obowiązkowych dostaw mleka za 
zwolema Narodowego z dnIa 20 lIstopada ~944 r. bieżący i ubiegłe kwartały oraz na jego sprze
(Dz. U~ .R. P . Nr 12, poz. 63), zarządza SIę, co daż po cenach wolnego rynku, z doliczeniem 
następuJe: zysku nie przekraczającego . norm, ustalonych 

§ 1. Zezwala się rolnikom, którzy wy- przez Ministra Aprowizacji i Handlu. Tran
wiązali się z obowiązkowych dostaw mlecznych zakcje te winny być osobno uwidocznione 
za bieżący i ubiegłe kwartały, na dostawę do w prawidłowo prowadzonych księgach zakła
właściwych zakładów mleczarskich mleka na dów mleczarskich. 
zasadach, podanych w niniejszym rozporzą
dzeniu. 

§ 2. Dosta wca mleka otrzymuje: 
a) za każdy dostarczony litr mleka peł

nego cenę zł. 0,50 oraz 
"b) za każdą jednostkę tłuszczu w dostąr

czonym mleku - prawo do zakulm 
którejkolwiek z wymienionych pasz po 
cenach urzędowych w następujących 
ilościach : 

1 kg otrąb żytnich lub 
0,8 kg " pszennych lub 
0,5 kg makuchu lub 
1 kg wytłoków buracza'nych ~mszo

nych lub 
15 kg wywaru ziemniaczanego lub 
12 kg wytłoków buraczanych świe

życQ lub 
7 kg słodzin browarnianych. 

Za jednostkę tłuszczu przyjmuje się 1 % 
tłuszczu w 1 litrze mleka. Mleko o zawartości 
tłuszczu poniżej 2 % uważa się za zafałszowane 
i dostawca mleka o takim procencie tłuszczu 
nie uzyskuje prawa do zakupu pasz. 

§ 6. Kto wykracza przeciwko przepisom 
niniejszego rozporządzenia, podlega karze 
w myśl art. 11 dekretu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego z dnia 25 paździer· 
nika 1944 r. o zwalczaniu spekulacji i lichwy 
wojennej (Dz. U. R.-P. Nr 9, poz. 49), zmienio
nego dekretem Polskiego Komitetu Wyzwole
nia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. 
(Dz. U. R. 1;>. Nr 12, poz. 63), o ile czyn nie 
stanowi aktu sabotażu, zagrożonego surowszą 
karą z art. 5 dekretu Polskiego Komitetu Wy
zwolenia Narodowego z dnia 30 października 
1944 r. o ochronie Pań!9twa (Dz. U.R.P. Nr 10~ 
poz. 50). 

§ 7. Wykonanie niniejszeko rozporzą
dzenia porucza się Ministrowi Aprowizacji 
i Handlu . 

§ S. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

, Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka-Morawski 
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ROZPORZĄDZENIB PRBZBSA RAnY MINISTRÓW 

z dnia 25 stycznia 1945 r. 

G ponadkontyngentowy~h dostawach ziemniaków i jęczmienia dla gorzelni w okresie 
zimy 1944/45 r. 

Na podstawie art. 10 i 15 dekretu Pols
kiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 18 sierpnia 1944 r. o wojennych świad-

czeniach rzeczowych - obowiązkowych dosta
wach zbóż i ziemniaków ć:łla Państwa (Dz. U. 
R. P. Nr 3, poz. 9) zarządza się, co następuje: 
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§ 1. Zezwala się do dnia 1 kwietnia 
1945 r. na ponadkontyngentową dostawę ziem
niaków i jęczmienia dla gorzelni. 

§ 2. (1) Za każde 100 kg dostarczonych 
ziemniaków i 3 kg .jęczmienia przysłłłgtt~ do
stawcy premia w wysokości 1,5 litr:;! surówki 
gorzelniańej . 

(2) Za ziemniaki niepełnowartościowe, 
lecz l1adaj~ce się do użytku gorzelni, premia 
wynosić będzie 90 50 ~(, surówki, przewidzianej 
w ust. (1). 

§ 3. Dostarczonych w myśl § 1 ziemnia

dniem 1 kwietnia 1945 f ., o ile zapotrzebo
wanie na ziemniaki lub jęczmień, zgodnie z ich 
zdolnością produkcyjną jest pokryte, o wcześ
niejszym zakoiiezeniu al~* premiowej. 

§. 6. Surówkę gorzelnianą, jako premię 
za dostarczone ziemniaki lub jęczmień, wydaje 
gorzelnia. W tym celu gorzelnie prowadzić bę~ 
dą _ osobne księgi otrzymanych z mocy niniej
szego rozporządzenia produktów i wyda~ch 
za nie premii. 

Wzory ksiąg i formularzy określi instruk
cja Ministerstwa Aprowizacji i Handlu. 

ków lub jęczmienia nie zalicza się na poczet § 7. Wykonanie niniejszego rozporządze
dostaw z tytułu obo\\iązkowych świadczeń -nia porucza się Ministrom: Przemysłu oraz 
rzeczowych. Aprowizacji i Handlu . 

§ 4. Ziemniaki i jęczmień mogą być 
dostarczone zbiorowo przez gminy lttb groma
dł do gorzelni. Kosz.t dostawy do gorzelni ob· 
ciąży dostawców. 

§ 5. Za zgodą Wojewódzkich Wydzia
łów Aprpwizacji gorzelnie mogą ogłosić p~zed 

§ S. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Bady Ministrów: 
Edward...(JsÓbka Morawski 

Tłoczono z polecenia MinisŁra Sprll wledUwoiici .w DrakarnI .M. Kossakowska" w LablInie, WlenIawlka 6. 

Zgłoszenia na prenameratę przy1maje się w gmacha Sądu Okręgowego w LabUnie, 
nI. Krakowskie-Przedmieście Nr 76, pok6j Nr 9. 

Prenumeratę nardy wpłaea~ z góry. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpłaceniu zaliczki miesięcznej 
dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych i samorządowych w kwocie zł. 20, 

dla innych prenumeratorów w kwocie zł. 50. 
. PoJedyll.cz. numery 81\ do nabycia r6wniet w Kaale Sąda Okręgowego w LnbUnle. 

I . 

. ' 

'. 

, 



", 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 lutego 1945 r. 
Nr6 

TRESĆ: 

DEKRET 
Poz.: 21- z 4nia 6 lutego l!H5 r. o moratorium lokalowym dla spółdzielni 2g 

ROZPORZJ\DZENIĘ RADY MINISTRÓW 
Poz.: 22-z dnia 1~ lutego 19405 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk l grup upo.ate.la l1a 

władz, urzędów, zakładów i instytucji 'państwowych "SO 

ROZPORZJ\DZENIA .PREZESA RADY MINISTRÓW: 
POZ.; 23-z dnia 9 lutego 19-i5 r. o obowiązkowych dostawach zbóż, gryki, prosa, ziemniakew, 

siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych. 31 

24-z dnia 9 lutego 19405 r. o obowi'lzkowych dostawach mleka dla PaIlstwa . a2 
25 - z dnia 9 lutego 19M> r. o warunkach przemiału zbóź i o maksymalnych opłatach prz.' 

miałowych " 33 

26-z dnia 9 lutego 1945 r. e obowll1zkowych dostawach mięsa na rzecz Państwa. 34: 

ROZPORZJ\DZENIE 
P.Z.: 27 -Ministra Administracj.i Publicznej z dnia 14 lutego 1945 r. wydane w porozumieniu 

z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Skarbu oraz Pracy, Opieki 
Społecznej l Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasił· 

kach dla rodzin osób, odbywających czynnIl służbę wojskowl1 36 

21 · 

DBKRBT 

z dnia 6 lutego 1945 r. 

o moratorium lokalowym dla spółdzielni. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o:trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. l)-Rada Mi
nistrów postanawia a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W okresie czasu do dnia 1 kwie
tnia 1945 r. wstrzymuje się z mocy samego 
prawa wykonanie orzeczonych w postępowaniu 
sądowym eksmisji spółdzielni z lokali handlo
wych i przemysłowych. 

Art. 2. Wykonanie niniejgze~o d.kuŁu 

porucza ~i, Ministrowi Sprawiedliwo •• i. 

Art. 3. Dekret niniejlzy wchodJi. w ży' 
ci. z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej" Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

wiz Prezes Rady Ministrów: 

Stauislaw ] a III/SS . 

Minister Sprawiedliwości: 

Edmund Zalewski 
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ROZPORZĄDZBNIE RADY hUNISTRÓW 

'1 dnia 13 lutego 1945 r. 

w sprawie uzupełnieaia tabeli stanowisk i grup uposażenia lUa wła,lz, 
urzędów, zakładów i insłylu~jl państwowych . 

~apodstawje rtrt. 9 dekretu Polskiego 
Komitetu Wyz\volenia Narodowego 7. dnia 27 
grudnia 1944 r . o tymczasowym unormowaniu 
stosunku służbowego j zaszeregowania funkcjo
nariu~z6w pailstwowych (Dz. tJ, R . P. Nr 16, 
poz. 89) za rząd'l.R się, co następuje: 

§ t. Tabelę stanowisk i grup uposaże

lIia, z l\łl\czonl\ do rozporządzenia Polskiego Ko-
I lł1itetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 gru

dni .. 1944- r . o ustaleniu grup uposażenia do 
tt.beli sta.nowisk we władzl'I.cb. urzędacb, za
kładach i instytuclach państwowych (Dz, U. 
H. P . Nr 16. poz. 90) uzupełnia się w ten spo
sób, że pod tytułem "Resort Kultury i Sztuki" 

I
I dodaje się nowy dział, dotyczący Naczeln ej 

Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków, we
I dług załącznika. . 

I § 2. Rozporządzenie mmejsze \vchodzI 
I.' w t,ycie z dniem ogłoszenia . 

w iz Prezes Rady Ministrów 

Stflll islnw jfl111tSZ 

Minister Skarbu : 
KOllstaJl ty Dqbrowskl 

Minister Rultury i Sztuki: 

TVZ11U11 f.\' . Rzvmowskl 

Zaląc~nik do rozporządzeni u Rady Ministr6w 
• z dnia 13 Jntego H14G r ., (poz. 221. 

Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zahytków. 

Zarząd Centralny \Vła.dze i urz , dy bezpośrednio podległe 

.'" I :1! 

~ I' 'c
4
b/) ~ ~ upo f, <1żenia _ 

Grupfl 

Stan o\\isko (t~' łlll) 

o;: Grupa 
'C 
c uposaże nia b/) 
~ 

'\0 I Sll\\1 ()\\"isko ( t~, !til) <II 'QS' 

~_I ____ .. __________ .:..._~_i _____ .;__~-.;,--.-----------'--~---_ 
.... 
~ 

~ 

- 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Naczelny Dyrektor .Mn-
zeów i Ochrony Zl\byt-
'ków 

Dyrektor Muzeum Naro -
dowego w Warszawie 

'Generalny Konserwator 

Kusztosz Muzeum Naro-
dowego w Warszawie 

Kierowl1 ik Państwowej 
Pracowni Konserwator-

, 

skiej 

Konserwator Paiistwowej 
Pracowni Konserwator-
skiej Ie' 

Dyrektor Państwowego 
Instytutu Historii Sztuki 
i Inwentaryr.aąji Za by t-
ków 

MinisteriaJłłY 
Muzeów 

\Yizytlltor 

1 Dyrektor Muzeum V 

IV 

2 Kierownik lVluzeum I VI 
IV·--V 

V 
a Kustosz (Kollserwatol') 

V-VI Muzeum VI - VII 

V-VI 4 I Adiunkt Muzeum VII 

VI 5 Asystent Muzeum I I 
VIII 

6 W ojewódzki Konserwator 
V Zabytków VI 

V-TI 
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23 
ROZPORZĄDZBNIE PRBZBSA RADY MINISTROW 

z dnia 9 lutego 1945 r. 

o obowiązkowych dostawach zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, słana, alomy; 
. nasion. oleistych, strączkowych ł st!.l\czkowych pastewnych. 

Na podstawie art. 1, 3, 46, 49 i 65 usŁa
wy z dnia 30 marca 1939 r. o powszech
nym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. 
R. P. Nr 30, poz. 200), §§ 111-118 i 161-164 
rozporządzenia Ministrów: Spraw Wojskowych, 
Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, 
Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Prze
mysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecz
nej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 
1939 r. w sprawie wykonania ustawy o po
wszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych 
(Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 529) zarządza się,co 
następuje : -

§ 1. Na terenach województw: pomor
skiego, poznańskiego, łódzkiego, śląskiego oraz 
nowowyzwolonych częśd warszawskiego, kra
kowskiego i kieleckiego podlegają zajęciu dla 
celów świ~eń rzeczowych żyto, pszenica, 
jęczmień, owies, gryka, proso, siano) słoma, 
ziemniaki, nasiona oleiste, strączk:owe i strącz
kowe pastewne ze skutkami, przewidzianymi 
wart. 48 ust. (3) i ad. 49 wyżej powołanej 
ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń 
rzeczowyeh, wobec czego le ziemiopłody zosta
ją wyłączone z obrotu i nie mogą być przera-
biane ani przenoszone na inne miejsce. . 

§ 2. Minister Aprowizacji i Handlu usta
li w drodze zarządzenia : 

a) wysokość obowiązkowych dostaw, przy- .. 
padającą na poszczególne województwa, 
oraz 

b) ceny, płacoIle za nie pl'ZtlZ organizacje, 
przyjmujące z ramienia Państwa obo
wiązkowe dostawy. 

§ 3. Hozdziału dostaw dokonuje na po-
szczególne: 

a) powiaty - wojewódzka rada narodowa, 
b) gminy - powiatowa rada narodowa, 
c) gromady .- gminna raJa narodowa, 

biorąc pod uwagę powierzchnię zasie
wów danych kultur w województwie, 
powiecie i gminie z uwzględnieniem 
jakości gleby. Rozdziału dostaw na 
poszczególne gospodarstwa w groma
dzie dokonuje gromadzka komisja 
dostRWO\Yil , 8kładająea się/. dwóch 

członków, wybranycb przez radę gro
madzką oraz sołtysa. Wybory do gro
madzkich komisyj dostawowych odbyć 
się winny najpóźniej w ciągu pięciu 
dni od daty ogłoszenia niniejszego roz
porząd~nia. 

§ 4. Przy rozdziale dostaw na poszcze
gólne gospodarstwa komisje dostawowe kieru
ją się następującymi zasadami: 

a) gospódkrstwa powyżej 50 ha dokonują 
dostawy całkowitego zbioru ziemiopło
dów, określonych w § 1 z wyłączeniem 
ilości, niezbędnej do zaopatrzenia pra
cowników i robotników majątku do 
końca roku gospodarczego, wyżywienia 
inwentarza oraz na zasiew, 

b) gospodarstwa rolne poniżej 2 ha użyt
ków rolnych mogą być całkowicie zwol
nione od doslaw obowiązkowych, 

c) gospodarstwa rolne, będące własnością 
osób narodowości niemieckiej oddają 
całkowity zbiór ziemiopłodów, określo
nego w § 1 bez względu na obszar 
gospodarstwa. Do chwtli zdania całko
witych zbiorów właściwe rady narodo
we obowiązane są zabezpieczyćpl'O
dukty przed ukryciem, zniszczeniem lub 
sprzedażą · ' 

.§ 5. Zobowiązani do dosta\v mają do
starczać ziemiopłody własnymi środkami trans
portowymi do składów, magazynów lub stacji, 
wyznaczonych dla każdej gminy przez po)vin
tową radę narodową. 

§ 6. Dostawy dokonane przez gospodar
stwa bezpośrednio dla Wojska Polskiego lub 
Armii Czerwonej zostają zaliczone na poczet 
obowiązkowych dosta w, Jako dowód dokona
nia dostaw służą pokwitowane przez jp-dnostki 
wojskowe dowody ~apotrzebowania lub tak 
zwane "nal'iady". 

§ 7. Skarb Pallstwa udzieli za pośred
nictwem instytucji finansowych organizacjom 
rolniczym, dokonywującym skupu ziernopłod6w, 
kredytów dla przeprowadzenia operaeji skupo
wych. 

§ tj. Gospodarstwa, któl'i wykoHl:\ją cał
·kowicie obowiązkowe dostawy, otrzymają pre

I mii w artykułach prz.mysło wycll pu I.! wDIl Ch 
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urzędowy8h. Zasady premiowania usŁali za
rządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu, wy
dane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu. 

siewne winno być odstawione w całości i zma
gazynowane w składach organizacji, której zo
stanie powierzony skup ziemiopłodów z do
staw obowiązkowyćh, z zastrzeżeniem przepi-

§ 9. Terminy rozdziału dostaw, przewi- sów § 4 pkt. a). 
dzianego w § 3, ustali Minister · Aprowizacji § 13 P l' · . 
i Handlu . rawo wo neJ sprzedazy poszcze-

• '. I gólnych ziemiopłodów nabywa rolnik wtedy, 
. § 10. Dostawy obowią~kowe winny być igdY powiat w całości wywiąże się z dostawy 

wykonane w terminie do dnia 115 kwietnia ,1945 r. obowiązkowej danego gatunku ziemiopłodów'. 
Minister Aprowizacji i Handlu może przedłużyć < 

ten termin. . § 14. Naruszenie przepisów niniejszego 

§ 11. Minister Aprowizacji i Handlu mo
że zezwolić na zastąpienie dostaw pewnych 
ziemiopłodów innymi, na warunkach przez sie
bie ustalonych. 

§ 12. Zakazuje się używania na cele 
konsumcyjne ziemiopłodów siewnych: zhoża 
-elity, supereJity, oryginału I i II odsiewu, 
8adzeniaków (elity uznanej i handlowej). Zbo,że 

rozporządzenia lub zarządzeń, wydanych na je
go podstawie, będzie karane z mocy art. 10 
dekretu o ochronie Państwa z dnia 30 paź
dziernika 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 50). 

§ 15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

w{z Prezes Rady Ministrów: 
Stani.~/aw J anH3:i 

24 
ROZPORZĄDZBNIB PRBZBSA RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 lute~o 1945 r. 

o obowiązkowych dostawach mleka dla Państwa. 

Na podstawie art. 1, 3, 46, 49 i 66 usta
wy z. dnia 30 marca 1939 r. o powszech
nym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. 
R. P. Nr 30, poz. 200) oraz §§ 111-118 roz
porządzenia Ministrów: Spraw Wojskowych, 
Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, 
Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego, Rolnictwa i Reform' Rolnych, Prze
mysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecz
nej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 . sierp
nia 1939 r. w sprawie ~ wykonania ustawy 
o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczo
wych (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 529) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się obowiązkowe do-
8tawy mleka na terenach województw: pomors
kiego, poznańskiego, łódzkiego, śląskiego oraz 
nowowyzwolonych części warszawskiego, kra
kowskiego i kieleckiego. 

§ 2. Wysokość i terminy obowiązkowych 
d08taw mleka, wymogi jakim winno odpowia-

dać dostarczone mleko oraz ceny płacone ZIl 
nie, ustali Minister Aprowizacji i Handlu 
w drodze zarządzenia. 

§ 3. Rolnicy terenów zniszczonych wsku
tek działań wojennych mogą być zwolnieni 
z obowiązkowych dostaw mlecznych przez Mi
nistra Aprowizacji i Handlu. 

§ 4. Naruszenie przepisów mmeJszego 
rozporządzenia albo zarządzeń wydanych na 
jego podstawie, będzie karane z mocy art. 10 
dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Na
rodowego z dnia 30 października 1944 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 10, poz. 50). 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

w/z Preze! Rady Ministrów 
Stanisław ] anus. 
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25 
ROZPORZĄDZBNIE PREZBSA RADY AllNlSTRÓW 

z dnia 9 lutego 1945 1'. 

O warunkach przemiału zbóż i o maksymalnych opIatach przemiałowych. 

Na podstawie art. 1,46 i 4,9 ustawy z dnia 
30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku 
świadczeń rzeczowych (Dz. U.R. P. Nr 30, poz. 
200), §§ 110-118 rozporządzenia Ministrów: 
Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, 
Spraw Zagranicznych, Skarbu, Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego! Rolnictwa 
i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komu
nikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Tele
grafów z dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie 
wykonania ustawy o powszechnym obowiązku 
świadczeń rzeczowych (Dz. U.R.P. 'Nr 81, poz. 
529) oraz art. 3 pkt. b) dekretu Polskiego Ko
mitetu Wyzwolenia Narodowego 'z dnia 25 
pa'lidziernika 1944 r. o zwalczaniu spekulacji 
i lichwy wojennej (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 
4:9 i Nr 12, poz. 63) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zezwala się na przemiał pszenicy, 
żyta, jęczmienia, tatarki i prosa pod warun
kiem uprzedniego wykonania wymierzonych 
przez właściwą radę narodową świadczeń rze
czowych tych zbóż oraz dodatkowego oddania 
tytułem świadczeń rzeczowych "Zboża w natu
rze w następującej wysokości: 

a) od 100 kg pszenicy 9 kg ziarna 

b) " • • żyta, jęczmie-

c) " • 

d) • 
" 

nia, tatarki 
i prosa 6 kg ziarna 

" pszenicy na ra-
zówkę 6 kg ziarna 

" żyta lub inne
go zboża prze
mielonego na 
razówkę 6 kg ziarna 

po cenach, ustalonych dla skupu zbóż. 

§ 2. Przewidliane w § 1 ilości zboża, 
ulegające potrąceniu przy przemiale tytułem 
dodatkowych świadczeń rzeczowych, pobiera 
przedsiębiorstwo młynarskie. 

Za magazynowanie tego zboża przedsię
biorstwa młynarskie opłat nie pobierają. 

Przedsiębiorstwo młynarskie obowiązane 
jest zboże pobrane z tytułu dodatkowych świad
czeń rzeczowych przekazać do właś'ciwych 
zbiornic zboża najpóźniej w ciągu 7 dni od 
daty pobrania . . 

§ 3. Przemiały dla ludności bezrolnej 
dokonywane przez państwowe władza apro- I 
wiz.oyjna oraz dla wojska wolnfil są od obo- . 

wiązku dodatkowych świadczeń rzeczowych, 
określonych w § 1. 

§ 4. Po wykonaniu warunków przewi
dzianych w § 1 uchyla się w stosunku do 
przemielonego zboża zakaz obrotu, przewidzia
ny wart. 48 ust. 3 ustawy o powszechnym 
obowiązku świadczeń rzeczowych. 

§ 5. Ustala się następujące najwyższe 
opłaty w naturze L w gotowiznie za przemiał 
zbóż: -

a) od 100 kg pszenicy-5 kg ziarna i 10 zł 
gotówką, 

b) od 100 kg żyta , · jęczmienia, tatarki 
i prosa - 6 kg ziarna i 5 zł gotówką, 

c) od 100 kg pszenicy na razówkę - 2 kg 
ziarna i 4 zł gotówką" / 

d) od 100 kg żyta lub innego zboża prze
mielonego na razówkę - 3 kg ziarna 
i 2 zł gotówką. 

§ 6. 1. Najwyższe opłaty za przemiał dla 
wojska wynoszą: 

a) od 100 kg przemiału na 96% mąkę na 
razówkę zł 15.-, 

b) od 100 kg przemiału na 60~~ do 85% 
mąkę na pytel zł 20.-. 

2. Najwyższe opłaty za przemiał zboża 
dla ludności bezrolnej, przeznaczonego na 
urzędowe przydziały, wynoszą: 

a) od 100 kg przemiału na razówkę 96% 
zł 16.-

b) od 100 kg przemiału na pyŁel od 60 - 85% 
.. d 22.-

§ 7. Rozkurz przy przemiale wynosi ma
ksymalnie 4% od 100 ekg zboża, przemielonego 
na razówkę lub pyteJ. 

§ 8. Przedsiębiorstwa młyńskie obowią
zane są prowadzić prawidłowe księgi handlo
we, oraz specjalne księgi przemiału z uwido~z
nieniem: 

a) ilości dostarczonego zboża j osoby -do-
stawcy, __ 

b) pobranego na rzecz Państwa zboża 
w myśl § 1, 

c) pobranych opłat przemiałowych w na
turze i gotowiźnie, 

d) rozkurzu, 
e) podpisu dostawcy zboża. 



Poz . .. 25 i 2.6 - 34 Dziennik Ustaw Nr 6 

§ 9 . . Kto wykracza przeciwko przepisom I 
§ 1 i 2 niniejszego ro?-porząd zenia, podlega 
karze z art. 10 dekretu z dnia 30 październi
ka 1944 r. o ochronie Paiistwa (Dz . U. R. P. 
Nr 10, poz. 50), kto zaś wykracza przeciwko 
przepisom § 5 i 6 - karze z art. 11 dekretu 
o zwalczaniu spekulacji i lichwy wojennej. 

§ 10. l1ozporządżenie niniejsze wchodzi 
w tyeie /, dniem ogłoszenia . 

w/z Pl'czes Rady Ministrów 

Stanisław janus'C 
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ROZPORZĄDZENIB PREZESA RADY M.INISTRÓW 

z dnia 9 lutego 1945 r. 

o obowiązkowych dostawach mięsa na rzecz Państwa. 

Na podstawie art. 1, 3,46,49,65 i 66 usta
wy z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym 
obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. H. P. 
Nr 30, poz. 200) oraz §§ 111-118 i 161-- 164 
rozporządzenia l\1inistrów: Spraw Wojskowych, 
Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, 
Skarbu, Wyznań Religi.illych i Oświecenia Pu
blicznego, HolnicŁwa i HefoI'm Rolnych , Prze
mysłu i Handlu , Komunikacji , Opieki Społecz
nej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 
1939 1'. W sprawie wykonania nstawy o pow
szechnym obowiązku świadczerl r zeczowych 
(Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 529) zarządza się , co 
następuje: 

kieleckie 
krakowskie 
łódzkie , 

pomorskie 
pozllaliskie 
śląskie 

warszawskie 

w tys. tonn wagi żywej 
bydło rogate nierogacizna 

4,5 1,3 
4,8 0,8 
5,9 2,0 
6,2 3,7 
8') 
,~ 5,0 

1,1 0,3 
J '> ,i) 1,9 

_ • • 0 . _ • • ____ 

Bazem 35,0 15,0 

(2) Rozdziału dostaw dokona na po
szczególne : 

§ 1. (1) Na terenach województw : po- · !'. a) powiaty - wo.\ewódzka rada narodowa, 
morskiego, poznańskiego, łódzkiego, śląskiego b) gminy - . powiatowa rada narodowa, 
oraz nowowyzwolonych części wal'sza\vskiego, I ej gromady -- gminna rada narodowa. 
krakowskiego i kieleckiego nakłada się na I 
wszystkie gospodar~twa roln e i bezrolnych PO- I' Rozdzjalu dostaw na poszczególne gospo
siadaczy bydła rogatego t nierogacizny obowią- darst.wa oraz na bezrolnych posiadaezy byd ta 
zek dostawy na rzeez Pańshvlt mięsa (bydła 'I i nierogadzny dokona gromadzka komisja 
rogatego i llierogaciwy). I dostawowa w skłauzie sołtysa i 3 członków, 

(2) H zeźnc bydło roga le i nierogacizna 
oraz mięso z nich są wyłączone z obrotu i pod
legają natychmiastowemu zajęciu dla celów 
świadczell rzeczowych ze skutkami, przewi
dzianymi wart. 48 ust. (3) ustawy z dnia 30 
marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świad
czeń rzeczowych. 

§ 2. (1) Wysokość dostaw bydła roga
tego i nierogacizny ustala się na okres od 
.1 lutego do 30 c'zerwca 1945 r. na poszczegól
ne \vojewództ\va ; jak . następuje: 

I 
wybranych na zebraniu rady gl'omadzkiej, 
w tym jednego przedstawiciela bezrolnych 

, posiadaczy bydła i nierogacizny--i zawiadomi 
i o tym zobowiązanych w drod ze obwieszezenia, 

przybitego na drzwiach domu sołtysa. 

(3) ll{jści bydła i nierogacizny, które mają 
bye dostarczone tygodniowo przez jednostki 
terytori alne (województwa, po wiaty, gminy, 
gromady), usŁali Minister Aprowizacji i Handlu 
w drodze zarządzenia . 

§ 3. Rozdziału dostaw dokonuje się w za
sadzie podług ilości pqgłowia ze szczególnym 
obciążeniem gORpodllfstw o większych po-
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wierzchniach użytkowych (ponad 10 ha) ZWłaSZ-\ 
eza. przy ustalaniu obowiązku dostawy niero· 
gaCIzny. , 1 

Należy jednak w każdym gospodarstwie 
zachować conajmniej .jedną krowę oraz pod
stawowy materiał rozpłodowy bydła rogatego, 
nierogacizny, obór i chlewni zasodowych. 

§ 4. (1) System kolczykowania zwierząt 
rzeźnych zostaje zniesiony. 

(2) Osoby, zobowiązane do dostaw, winny 
bydło doprowadzać, a cielęta i świnie dowozić 
do wyznaczonych miejsc spędu własnym i pod
wodami. 

§ 5. Bydła rogatego chudego oraz nie
rogacizny o wadze pop.iżej 60 kg nie przyjmuje 
się. Cielęt'a przyjmowane być mogą tylko 
w wieku od 10 dni do 3 miesięcy, rodzaju 
męskiego i nieposiadające wartości hodowlanej. 

§ 6. Dostawy, dokonane przez gospodar
stwa bezpośrednio dla Wojska Polskiego i Armii 
Czerwonej, zostają zaliczone na poazet obo
wiązkowych dost.aw. Jako dowody dokonania 
dostaw służą pokwitowania jednostek wojsko
wych lub tak zwane "nariady" . 

§ 7. Wyznaczone przez Ministra Apro
wizacji i Handl u 6rganizacje, przyjmujące z ra
mienia Pa!'istwa dostawy obowiązkowe, płacić 
będą za bydło rogate i nierogaciznę następu
jące ceny za 1 kg wagi żywej: 

a) bydła rogatego : 

JakoŚ/' 

wyższa od średniej 

średnia 

niższa od średniej 

b} nierogacizny: 

woły i krowy 
jałówki i byki eielętll 

zł 1,30 zł 1,20 zł 1,25 

" 1,15 " 1,05 " 1,10 
~, 0,85 " 0,75 " 0,80 

sztuki słoninowe ponad 150 kg zł 2,00 
sztuki lnr(sne ponad 150 kg " 1,D5 

c) za barany, owce i jagnięta: 
tuczone 7.ł 1,45 
zwykłe " 1,25 

§ 8. Inwentarz żywy, należący do gos
podarstw, będących własnością osób narodo
wości niemieckiej, winny właści~e rady na
rodowe zabezpieczyć przed ukryciem lub 
sprzedażą· 

Dalsze zarządzenia co do dysponowania 
zebezpieczonym inwentarzem żNwym wyda 
Minister !-lolnictwa i Heform Rolnych w poro
zumieniu z Ministrami: Aprowizacji i Handlu 
oraz Skarbu. 

§ 9. Gospodarstwa, które wykonają cał
kowicie obowiązkowe dostawy, otrzymają pre
mię w 31 tykllłach przemysło wych po cenach 
urzędowych. 

Zasady premiowania usŁali zarządzenie 
Ministra Aprowizacji i Handlu, wydane w po
rozumieniu z Ministrem Przemysłu. 

§ 10. Wolny handel bydłem rogatym 
i nierogacizną oraz mięsem i produktami mię
snymi dozwolony jest poszczególnym posiada
czom pod warunkiem wypełnienia obowiązko
wych dostaw, określonych w niniejszym roz" 
porządzeniu. 

§ 11. Dla wyrównania manka i pokrycia 
kosztów - transportowych ustanowi Minister 
Aprowizacji i Handlu fundusz transpor tu 
i manka, który składa się z 30 %-owej dopłaty 
do zasadniczej ceny sprzedaży żywca lub mię
sa dla cywilnych nabywców. 

§ 12. Naruszenie przepisów llllllejSzego 
rozporządzenia lub zarządzeń, wydanych na 
jego podstawie, będzie karane z mocy art. 10 
dekretu z dnia ;30 października 1944 r. ochro
nie Pmlstwa (Dz. U. R. P . Nr 10, poz. 50). 

§ 13. Wykonanie mnIejszego rozporzą
dzenia powierza si ę Ministrowi Aprowizacli 
i Handlu. 

sztuki słoninowe od 120 do 150 kg \' 1,95 I 
sztuki mięsne od 120 do l50 kg ,,1,85 'I w 
sztuki mięsne od 90 do 120 kg "l,'iO 
sztuki mięsne od 75 do 90 kg' ,, 1,60 

§ 14. Rozporządzenie mnwJsze wchodzi 
życie z dniem ogłoszenia. 

. 
sztuki mięsne od 60 do 7(ł kg ,,1,25 w/z Prezes Bady Ministrów 
knury kastrowane i maciory od zł 1 do zł 1,55 Stanisław J a1t USZ; 



Poz. 21 ti6 UZlennik Ustaw .Nr 6 
po 

27 
ROZPORZĄDZBNIB MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNBJ 

z dnia 14 lutego 1945 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, 
Skarbu oraz Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia w sprawie wykonania ustawy 

z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną 
służbę wojskową. . 

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 23 usta
wy z dnia 30 marca 1939 r. o . zasiłkach dla 
rodzin osób odbywających czynną służbę woj
skową (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 196) zarzą-
dzam, co następuje: . 

§ 1. Dzienna norma zasiłku, przysługują
cego rodzinie w myśl art. 1 ustawy z dnia 30 
marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób od
bywających czynną słążbę wojskową (Dz. U. 
R. P, Nr 29, poz. 196) wynosi : 

w'gminach w gminach 
miejskich wiejskich 

a) na pierwszą osobę zł 5 zł ~ 

b) na każdą następną osobę po zł 3 zł 2 

. § 2. Zasiłek wypłaca się z dołu w ter
minach miesięcznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodd 
w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowil\
zującą od dnia 1 lutego 1945 r. Jednocześnie 
traci moc rozporządzenie Kierownika Resortu 
Administracji Publicznej z dnia 30 października 
1944 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 
30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, 
odbywających czynną służbą wojskową (Dz. U. 
R. P. Nr 10, poz. 53). 

Minister Administracji Publicznej: 
Józef Maślanka 

Tłoczono z polecenia Ministra Spr3wledl1wojcl w Drukarni .M. Kossakowska- w Lubllnie, Wlenhl.wBka II. 
. . t .. 

ZgłoszenIa na prennmerat~ przyjmuje alę w gmachu Sądu Okręgowego w Lublinie, 
ul. Krakowskie·Przedmieście Nr 76, pokój Nr 9. 

Pr"llamerat~ nalety wplaca<! z góry. Wysyłkę wykonuje sf~ po uprzednIm wpłaceniu zaUczki mleill~czneJ 
dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych i samorządowych w kwocie zł. 20, 

dla innych prenumeratorów w kwocie zł. 50. 
PoJedytlCU numery Sil do nabycIa równleł \II' Kasie Sądu Okr~&,owelo w LubUnIe. 

C&tna" d . 



DZI~ENNIK U~STA ,V 
RZECZYPOSPOLI'"fEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 10 marca.'194:5 r. 
Nr 7 

TRESC: 
DEKRETY 

28 -z dnia 16 lutego 19ł5 r. o zmianie przepisów wprowadzających kodeks postępowania 
cywiln ego . • • . . _ _ • • . . . . • . • . 

Poz.: 

- 29-1. dnia 16 lutego 1945 r. o zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia NfiCodo\\'ego 
O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i z nęcłI' 
nla s!ę nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. . . 38 

39 

Poz.~ 

-I 
! 

30 -,1, dnlu 28 lutego W,H r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów 

ROZPORZJ\DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW: 
ll-z dnIa 16 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach jaj kurzych dla Państwa 

ROZPORZJ\DZENIA 
32-Minlltra Informacji i Propogandy, wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji 

Publicznej z dnia 1 marca 1945 r. o utworzeniu organów Ministerstwa Informacji 
i Propagandy I i II instancji • • . • • . . • • . . • . 

53 - Ministra Sprawiedllwoścl z dnia 8 marra 1.945 r, w sprawie zmiany rozporządzenlu 
Kierownika Resortu :Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1944 r. o utworzeniu tymczasowej 

_ siedziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie • • . . _ . . 
,,'l-Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r. w sprawie ucbyltmia rozporządzenia 

Ministra Sprawledliw!>ści z dnia 4, czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokal.ów i list 
aplikant6w adwokackich . .: . . 

35-Minlstra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r . o tymczllsowej si edzibie Sądu Naj
wytszego 

28 
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Z dnia 16 lutego 1945 r. 

o zmianie, przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego. 

. 42 

4-2 

43 

44. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. H. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia a Prezydium Krajo,\'ej 

c) sprawy o ubezwłasnowolnienie; 
d) sprawy w postępowaniu upadłościo

wym i układowym. 

§ 2. Sprawy, nie wymienione w para
grafie poprzedzającym oraz sprawy nie nale
żące do wydziałów handlowych, rozpozna.je 
w pier;szej instancji sąd okręgowy w osobie 
jednego sędziego" . 

Rady NarodQwej zatwierdzR ) co następuje: . 

.l:\rt. 1. W prze~isach wprowadzających I 
kodeks postępowania cy\vilnego z dnja 29 li· I 
stopa da 1930 r. (Dz. U. fi. R. Nr 83, poz. 652 
oraz ." 11132 r , Nt, g3, poz. 802, r. 1933 r. Nr 62, 
poz. 4tH i z 1938 r . Ni' 89, poz. 609) wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) Art. XLV otrzymuje brzmienie: 

"Art. XLV. § 1. W okresie do dnia 31 
grudnia 1947 r. sądy okręgowe w granicach 
swej właściwości rozpozll\ją w pierwszej in
stanej( w skład zie trzech sędziów następujące 
spruI'I'y: 

a) sprawy należące do właściwości sądów 
okręgowych bez względu na wartość 
przedmiotu sporu; 

2) Art. XLVI otrzymuje brzmienie: 

"Art. XLVI. W sprawach rozpoznawa
nych przez jednego sędziego obowiązują nastę
pujące przepisy: 

§ 1. Przepisy o prawaeh i obowiązkach 
przewodniczącego i sądu stosuje się do jedne
go sędziego. 

b) sprawy, w któ.rych stroną jest Skarb 
Państwaj 

§ 2. Zarzut, że spl'awa ulega rozpozna
niu w składzie trzech sędziów-- Iub w osobie 
jednego sędziego, należy zgłosić przed wda
niem się w spór co do istoty sprawy. Na po
stanowienia sądu co do składu nie ma zaża-

, lenia . ' 



§ 8. .Jeżeli sąd w osobie jednego sędzie
go uzna, ze- postępowanie przed nim jest bądź 
niedopuszczalne, bądź nie wskazane z uwagi 
nil zawiłe okolicznośd sprawy, p1'Zekazuje 
sprawę pod ,·or.poznnnif' sl:\du w 8kładzi~ trzech 
sędziów , " 

.1'\ rt. 2 . Wykonanie UlwelBzego dekretu 
jmruel.a się Ministrowt. SprAwiedliwości, 

29 

Art. 3. Dekret niniE'jszy wchod:d IN żY· 
·i dniem ogłoszenia, 

Pre7.ydenŁ I{rajowej Rady Narodowej; 
Bolesłat.t' 8t'entf 

Pt'8Zf\!' Rady Ministrów: 
Edward OsóMa-Moraw<;ln 

Minister Sprawiedliwości: 
Edm.lmrJ Z,1Iet~);~k1 

[) Ii K .R E T 

/, dnia 16 lutego 1945 r . 

o zmianie {lekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wymlnue kary 
Ma i'!lSzy8towsko-ltitlero~skicb zbrodniarzy winnych zabójstw i znQcania !ile nad 

ludnością cywilną j Jeńcami OTaz dla zdrajców Narodu Polskiego. 

Na podl:ita wie ustawy l dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz: (J. R. '1'. Nr l, poz. 1) Rada Mini
strów postauawIa a Pt'ezydimn Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, eo następuje : 

A rt. l. W dekrech~ Polskiego Komitetu 
\Vy z\volenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 
194ł r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hi
tlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i 
'lI1ęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami 
oraz dla zdrajeów Narodu Polskiego (Dz. U. R 
P. N'r 4. poz. Hl) wprowndzH Rię zmiany na
"tępujące: 

1} art. t otrzymujt' brzmienie. 

I!ArL 1 § 1. Kto, idą C' na l'ękę _ wład7~' 
oknpacyjne,i lliemip,ckiej. 

n} brał lub bierze udział w dokonywaniu 
za~ójstw osób spośród ludności cy\viI

_11fl.1 lub jeńców \vojennych, w znęcaniu 
się nnd nim i nlh0 w irh przflślado· 
waniu. 

b) działał lub (hiała nu szkodę osób po
szukiwanych albo prześladowanych 
przez władzę okupacyjną z jakichkol· 
~yiek przyczyn (z wyłączeniem ściga
nia za przestępstwa pospolite) przez ich 
wskazanie, nJęcie lub wywożenie 

podlega kał'zE' RmiAl'eL 

S 2. Kto, idąf' na rękę władzy okupa
cyjnej niem ieekiej, działał lub działa w inny 
sposób) niż przewidziany w § 1, na szkodę 
Państwa Polskiego albo osób spośród ludności 
eywilnej lub jeńców wo,iennyeh 

podlega karze więzienia do lat 
15 lecz na czas nie krótszy od 
lat 3 lub dożywotnIo albo 

k8rze śm iercl" . 

2) Att. 2 otrzymuje brzmienie 

.,Art. 2. Kto wymuszał lub wymnszu 
świadczenia od takich osób (art. 1) lub lm 
bliskich pod groźbq ieh ujęcia lub oddania 
w ręce władzy okupacyjnej albo w. inny spo· 
sób działał lub działa na szkodę tychże osób, 
wyzyskując idl położenie , wytwm'1.One przez 
okupację, 

podlega karze więzienia do lat 
11) lecz na czas nie krótszy od 

lat n lub dof.ywoŁnio". 

Art. 2., Upoważnia się Ministra Sprawie 
dliwości do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzc
czypospoHtej Polskiej jednolitego tekstu dekretu 
Polsldego' Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 31 sierpnia 1914 r, o wymilll'Ze kary 
dla faszystowsko - hitlerowskich zkrodniarzy 
winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością 
cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu 
,Polskiego (Dz.U,R.P. Nr 4, poz, lti) z uwzględ
nieniem zmian, wynikających z przepisów wy
danycb do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu . 

i / 

Art. 3, Wykonanie lliniejszego dokroIlI 
porn czl1 się Ministrowi Sprawiedliwo8~i. 

Art.~. Dekret ninie jszy \vchodzi w iy· 
cie z dniem ogłoszenia i ' ma zastosowanie do ' 
przestępstw, przewidzianych w tym dekrock} 
fi popełnionych po 31 sierpnia 1939 J', 

PI'l"zydentKra,iQwej Rady Narodowej: 

Bo/es/a'w Bierut 
l-'rfo',,,"S· Rady ;\i~nistró\\': 

Edward Osóbka-MorrtJiI$A'l 

\i\niater SprA\"iedliwości: 
.. 

Edmlmd Ztlhwskt 

'\ .. 
/' 
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l. dnia 28 lutego 1945 r. 

o wyłąCUl1iu ze sjJOleczeństwa polskiego wrogich elementów. 

\a podstawie . ustawy z dnia H stycznia 
1945 1'. ,) trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. H. P. Nr 1, poz. 1) -_. celem 
wyłączenia poza na wiaR społeczeflsŁwa ele
mentów wrogich Narodowi Polskiemu - 0' Bada 
Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdzaj co następuje: 

I kiej listy narudowej lub, że z.achowanie /:li.., tej 
I osoby w okresie okupacji nic dało się _pogo
I dzić z polską odrębnością ' nal'odowq, powiniell 

l' p~wriadomil~ o tym władze bezpieczeństwa pu
. bhcznego_ 
I 

i Art. 5. Wskutek takiego zawiadomieniu 
j wradza bezpieczeflstwa. publicznego skieruje 
! sprawę ~ w miarę wyników dochodzenia ._. do 

I sądu grodzkiego (art. 8») który po przeprowa
Rehabilitacja osób wpisanych do tueciej 'I dzeniu jawnej rozprawy wyda postan.O\vienie 
:i czwai"~cj grupy ~icmiecldei listy un.. odpowiednio do przepisu art. 13. 

r udowej. I Do postępowania stosuJe się analogicznie I przepisy art. 12·- 16. 

Hozdział L 

Art. 1. Obywatele Państwa Polskiego, . 
wpisani po dniu 31 sierpnia 1939 r. na ob sza- ! H o z d z i a ł H. 
,'ach Rzeczypospolitej Polskiej, _wcielonycb prze- i 

mocą przez okupanta do Rzeszy Niemieekiej I 
oraz na obszarze byłego Wolnego M.iasta Gdań· 
ska do trzeciej lub czwartej grupy niemieckiej I 

o wilrunkach i sposobie rehabilitacji 
osób wpisanych do drugiej grupy nic

mieckiej lisiy narodowej. 

Ust Y narodowej (Deutsche Volksliste) lub do ! Art. 6. (l). Obywatele Państwa Polskie
grupy L zw .. Leistungs-Pole" posiadają pełnię go wpisani po dniu 31 sierpnia 1939 r. na 
praw obywati'lskich , jeżeli wciągnięci zostali obszarach Hzeczypospolitej Polskiej wcielonych 
na tę lil,t." wbrew swojej woli lub pod przy- ! przemocą przez okupanta do Hzeszy Niemiec
musem, 11 swoim zachowaniem się wykazali I kiej oraz na obszarze byłego. · Wolnego Miasta 
Polsk~ł oru'Abność narouow!l . • .. , k' 

t)( 'l . Gdanska do drugIej grupy ' JlIemIeC leJ 

Art. 2. O) Obywatele wymienieni wart. 1, listy narodowej (Deutsche VolkslisIe) lub zali· 
którzy ukoilCZyli 14 lat, winni złożyć wla- czeni do jednej z grup uprzywilejowanych 
ściwej władzy administracji ogólnej I insŁaneji przez okupall:ta mogą wystąpić z wnioskiem 
deklarację wierności Narodowi i Demokratycz- o rehabilitację· , 

, neum Państwu Polskiemu, (2) _ Z osobami wymienionymi. w ust. 1 
(2) Władza administracyjna lJ !'zyjmując zrównane są osoby, wpisane do trzeciej grupy 

deklarację, wyda składającemu odpowiednie niemieckiej listy narodowej, co do których 
zaświadczenie. I była władJ:a okupacyjna niemiecka zrzekła się 

(3) Minister Administracji Publicznej odwoła~ia ich niemie?k,iej prz~nal?żności pań
w porozumieniu z interesowanymi Ministra- i stwoweJ(StaatsangehorIge auf Wlederruf mit 
mi ustali w rozporządzeniu wykonawczym I Verzicht auf den Wiederruf). . 
treśc deklaracji, tekst zaświadczenia i właści- ! Art. 7, (1) . Za ueha. bil~to:vunego moźy 
wość władz administracyjnych oraz termin być uznany ten kto udowodm. ze został Wpl
składania deklaracji na poszczególnych obsza· I 'sany do drugiej gr'Upy niem;eckiej listy naro· 
rach Państwa. " dowej wbrew swojej woli lub pod przymusem, 

Art. 3. (1) Kto nie złoży deklaracji a ~wo~ .. n pos1powaniem wykazał polską od· 
(art. 2) podlega skutkom przewidzianym ! rę no c naro ową · . , 
wart. 13, i . (2) Prz~pis ~st. l ma równie~ .zastoso. 

,_ ' , .• _ . ' . . '. " ! wHllle do osob wpisanych do trzeCiej grupy 
. (2) Orzec:::erue w t.ych prZedml?tach w,)· l niemieckiej listy narodowej, co do których 

daje . s~d gr~dzkl ~a w~lOsek orga~o 'v _ ;vła~z .' była władza okupacyjna niemiecka zrzekła się 
adm~mstracJl publIczneJ lub bezpleczenstwa ! odwołania ich niemieckiej przynależności pań
publICznego. I stwowej (Staatsangebodge auf Wiederruf mit 

Arl. IJ . Kio wio o tym, że osoba, wy- i Verzicht auf den Wiederruf), a ponadto do osób 
mieniona wart. 1, zosŁała z własnej woli wpi· I zaliczonych do jednej z grup nprzvWilf'jowH
sana dQ trzeciej lub r.zwllrte.igl'uPY niemiec' i nych prze7 okupanta . 
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Poz. 30 - ,,) 
Art. 8. (1) Wniosek o rehabilitację na

leży złożyć na piśmie w sądzie grodzkim 
miejsca zamieszkania, które wnioskodawca po
siadał w dniu 1 stycznh( 1945 r. 

(2). Minister Sprawiedliwości określi 
w rozporządzeniu wykonawczym treść wnios
ku o rehabil itację oraz termin składąnia go 
dla poszczególnych okręgów sądowych~ . 

Art. 9. (1) Sąd grodzki rozpoznaje 
wniosek o reho bilitację w składzie jednego sę
dziego i dwóch ławników wyznaczonych przez 
prezydium miejskiej lub gminnej rady naro
dowej. 

(2) Sposób powoływania ławników do 
sądów grodzkich ustali Minister Sprawiedliwo
ści w rozporządzeniu wykonawczym. 

Art. 10. (l) Po złożeniu wniosku o re
habilitację sąd grodzki zarządzi na koszt wnios
kodawcy ogłoszenie o ' wszczęciu postępowania 
rehabili~acyjnego przez wywieszenie .zawiado
mienia w budynku sądn oraz rady narodowej 
właściwej według miejsca zamieszkania wnios
kodawcy. ' Sąd grodzki może nadto podać o 
tym do wiadomości publicznej w jednym lub 

- więcej pism periodycznych. ' w ogłoszeniach 
wezwie sąd wszystkie osoby, które- wiedzą o 
szkodliwej działalności wnioskodawcy wzglę
dem Narodu Polskiego, aby o tym doniosły 
sądowi. 

(2) Sąd wyznaczy razprawę nie wcześ
niej niż po upływie 80 dni od daty ogłoszenia . 

Art. 11. Rozprawa nad wnioskiem o re
habilitację jest jawna. W rozprawie może 
brać udział prokurator specjalnego sądu kar
nego lub przedstawiciel organu władz bezpie
czeństwa publicznego. Niestawiennictwo pro
kuratora lub przedstawiciela organów władz 
bezpieczeństwa publicznego nie wstrzymuje 
przeprowadzenia rozp'rawy. 

Art. 12. Postępowanie pr,:ed sądem 
"-

grodzkim odbywa się według przepisów kode
ksu postępowania karnego, . jeżeli przepisy ni
niejszego dekretu nie zawierają odmiennych 

,postanowień. 

Art. 13. Sąd grodzki orzeka postano
wieniem, w którym w razie uwzględnienia 
wniosku uznaje, że wnioskodawca posiada 
pełnię praw obywatelskich i nakazuje zwolnie
nie jego majątku spod zajęcia, dozoru i za
rządu, w razie zaś odrzucenia wniosku posta
nawia: umieszczenie wnioskodawcy na, czas 
nieoznaczony w miejscu odosobnienia (obozie), 
poddanie go przymusowej pracy, utratę na 
zawsze praw publicznych oraz obywatelskich 
praw honorowych tudzież przepadek całego 
mienia. Sąd może ponadto postanowić prze
padek mienia, żyjących z wnioskodawcą bli
skich członków rodziny . . 

Dziennik Ustaw Nr ? 

Art. 14. (1). Postanowienie sądu uwzglę
dniające wniosek winno zawierać uzasadnienie. 

(2) Odpis postanowienia z uzasadnie
niem należy przesłać pl'o,kuratorowi specjalne
go sądu karnego. 

(3) Na postanowienie nie uwzględniające 
wniosku nie służy zażalenie. Prokurator spe- .. 
cjalnego sądu karnego może wnieść zażalenie 
na postanowienie sądu uwzględniające wnio
sek do specjalnego sądu karnego w terminie 
jednego miesiąca od daty' doręczenia odpisu 
postanowienia z uzasadnieniem. 

Art. 15. Specjalny sąd karny rozpoznaje 
zażalenie prokuratora na posiedzeniu jawnym 
w składzie 3-ch sędziów, stosownie do przepi
sów dekretu z dnia 12 września 1944 r. o 
specjalnych sądach karnych dla spraw zbro
dniarzy faszystowsko-hitlerowskich (Dz. U. R.P. 
Nr 4, poz. 21). 

Art. 16. (t). W ciągu 10 laŁ od daty 
wydania postanowienia rehabilitującego mot e 
prokurator specjalnego sądu karnego żądać 
ponownego rozpoznania sprawy w razie ujaw
nienia okoliczności nieznanych w poprzednim 
postępowaniu. 

(2) Właściwym do rozpoznania jest spec
jalny sąd karny, w którego okręgu sąd grodz
ki rozpoznał wniosek o rehabilitację. 

(8) Przepis art. 15 ma tu odpowiednie 
zastosowanie. 

_ Art. 17 • . Kto nie zgłosił wniosku o re-
habilitację, podlega skutkom przewidzianym 
wart. 13 na wypadek nie uwzględnieniu 
wniosku o rehabilitację. 

" ./ 

R o z d z i a ł m. 
Opis i zajęcie majątku. 

Art. 18. (1) Na obs~arach Rzeczypospo-, 
lire j Polskiej wcielonych przemocą przez oku
panta do Rzeszy Niemieckiej oraz na obszar1ł 
byłego ' Wolnego Miasta Gdańska po~legalą 
opisowi i zajęciu znajdujące się tam majątki: 

a) obywateli Rzeszy Niemieckiej (Reichs
biirger-Reichsdeutsche), 

b) osób narodowości niemieckiej bez 
względu na ich przynależność państwo
wą. z wyjątkiem osób wpisanych do 
trzeciej i czwartej grupy niemieckiej 
listy narodowej, 

c) obywateli polskich wpisiłnych przez 
byłe władze okupacyjne niemieckie 

. do pierwszej lub drugiej grupy nie
mieckiej listy narodowej (Deutsche 
Volksliste ), 

d) obywateli polskich, którźy na terenach 
tak zwanej Generalnej Guberni lub 
województwa białostockiego, bądź za-

.... \ 

. -
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deklarowali swoją przynależność do 
narodowości niemieckiej (De1iij:sche 
Volkszugehorigkeit) lub swoje pocho
dzenie niemieckie (Deutscbstammig), 
bądź faktycznie korzystali z praw 
i przywilejów z tytułu przynależności 
do narodowości niemiec~iej lub pocho- I 
dzenia niemieckiego, 

e) obywateli polskich wpisany ~h do trze - II 

ciej grupy niemieckiej listy narodowej, 
co do których byłe władze okupacyjne 
niemieckie zrzekły się odwołania ich i 
niemieckiej przynależności państwowej ! 
(Staatsangehorige auf Wiederruf mit I 
Verzicht Ullf den 'Wiederruf). I 

(2) Z osobami wymienionymi w ust. (1) , 
zrównane są osoby, które nie mogą przedsta
wić żadnego dowodu tożsamości, wydanego 
przez byłe władze okupacyin~ niemieckie lub 
zastępczego dowodu tożsamości (art. 24). 

(3) Zmiany we własności lub pośiadaniu 
majątku dokonane po dniu 31 sierpnia 1939 r, 
nie stoją na przeszkodzie opiso~i i zajęciu . 

Art. 19. Opisu i zajęcia majątków wy
mienionych wart. 18 dokonają właściwe urzę
dy skarbowe stosownie do przepisów \vyda
nych w tym przedmiocie przez Ministra Skar
bu w porozumien.iu z właściwymi Ministrami. 

Art. 20. Zabronione i nieważne z mo
cy samego prawa są wszelkie umowy w przed
miocie przeniesienia własności, obciążenia i 
rozporzą9zenia w inny sposób pod jakimkol
wiek bądź tytułem majątków, podlegających 
opisowi i zajęciu (art. 18). 

PO&. 30 

władze niemieckie winny zgłosić się do wła
ściwych organów władz bezpieczeństwa pu
blicznego celem uzyskania zastępczych dowo
dów tożsamości. 

(2) MinisŁer Bezpieczmistwa Publimmego 
w p01'9zumieniu z interesowanvmi Ministrami 
usŁali ' tryb wydawania zastęp(;zycb dowodów 
lożsamości oraz termin, w ciągu któl'ego nale
ży zgłaszać się po nie na poszczególnych ob
szarach Państwa. 

Art. 24. Kto n ie wykona obowiązku~ 
określonego w art. ~3 podlega skutkom, prze
widzianym w przepisach nin iejszego dekretu dla 
osób, wpisanych przez byłe okupacyjne ' wła~ 
dze niemieckie do drugiej · grupy niemieckiej 
listy narodowej (Deutsche -Volksliste). , 

n o z d z i a ł V. 
Postanowieniu karne. 

Art. 25. Kto usuwa majątek spod opi
BU i zajęcia (art. 18) albo udziela w tym po
mocy podlega karze więzienła na czas nie 
krótszy od lat 5 albo karze śmierci. 

Art. 26. Kto ndziela pomoey osobie, 
która nie złożyła w terminie wniosku o reha
bilitację (art. 8) lub której wniosek o rehabili
tację został odrzucony (art. 13), w szczególno
ści przez jej ukrywanie, żywienie lub zaopatry
wanie w dowody osobiste porllega karze, więzieniu 
na czas nie krótszy od laŁ 5 albo karze śmierci. 

Art. 27. Do orzekania w sprawł;tch o 
przestępstwa, przewidziane wart. 25 i 26 
właściwe są specjalne sądy karne. 

'Art. 21. Dozór i zarząd majątków opi- H o z d z i a ł VI. 
s<łnych i zajętych należy do władzy skarbo - Przepisy końcowe. 
wej, która może powierzyć wykonywania. ,tego Art. 28. Przep· i~y ninieJ'szego dekretu 
dozoru i zarządu bądź innym organom władzy 
publicznej, bądź instytucjom społecznym lub nie mają zasŁosowania na obszarach woje-
osobom prywatnym, Władza skarbowa może wódzlwa białostockiego. 
też pozostawić dozór i zarząd właścicielowi Art. 29. Wykonanie niniejszego dekre~ 
łub posiadaczowi majątku. ' lu porucza się Ministrom: Sprawiejliwości, 

Art. 22. Przepisy·- niniejszego rozdziału Bezpieczeństwa Publicznego, Administracji Pu
nie nal'uszają w niczym postanowień dekretów blicznej oraz Skarbu w porozumieniu z in· 

. "z dnia 6 września 1944 r. o vrzeprowadzeniu teresowanymi Ministrami. I 

reformy rolnej w brzmieniu obwieszczenia Mi- Art. 30. Dekret niniejszy wehodzi w ży -
'nistraRolnicŁwa i Reform Rolnych z dnia 18 cie z dniem ogłoszenia. , 
stycznia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 13) I , 
oraz z dnia 12 grndnia 1944 r. o przejęciu nie- I Pl'ezydent Krajowej Bady Narodowej: 
których lasów na · własność Skarbu Państwa Bolesław Bie,..,,' 
(D U R P N 15 poz 8?) Prezes Rady Ministrów : _ z. . . . r , . JOl. • 

Edward Osóbk,'N vloYawski 
R o z d z i a l IV. . Minister Sprawiedliwości: 

Zastępcze dowody tożsamości. Edmund Zalewskt 
Minister Bezpieczeństwa Publicznego : 

Art. 23. (1). Osoby, zamieszkałe na StOllistaw Radktewicz 
obszarach Rzeczypospolitej Polskiej, wcielo-
nych przemocą przez okupanta do Rzeszy Nie- Minister Adm~istracji Publicznej: 
mieckiej oraz, na obszarze byłego Wolnego Min- jazę} illaśtallka 
sta Gdańska, które nie posiadają dowodów Minister Skarbu: 
tożsamości wydanych przez byłe okupacyjne Komtałl~y Dqhr07t'ski 
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z Gnili 16 lutego 19415 r. 

Q obowiązkowych dostawach j '!j kurzych dla Państwa . 

Na podstawie Hrt. 1,3,46, 49, 65 ltit! usta
wy z ,lula aD mB rca 1939 r. o powszechnym 
obowiązku ~\Viadczeń x:~eczowycb (Dz. U. R. P. 

' Nr 30, poz. 200), oraz §§ 111··-118 i 161 --164 
rozporządzenia Ministrów: Spraw Wojskowych, 
Spraw Wewnętrznych , Spraw Zagranicznych, 
Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego. Rolnictwa i Heform Rolnych, Prze
mysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecz
nej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 sier

. pnia 1939 r. w sprawie wykonania ustawy o 
powszechnym obowiązku świadczell rzeczowych 
(Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 529) zarządza się , co 
następnje: 

§ l. Wprowadza Eię z dniem 20 lutego 
1945 r. obowiązkowe dostawy jaj kurzych dla 
celów świadczeń rzeczowy<;h na terenie całego 
Państwa. Jaja kurze są 'l tym dniem zajęh! 
na rzecz Państwa ze skutkami, przewidziany
mi wart. 48 ust. (3) ustawy o po wszecbnym 
obowiązku świadczefl rzeczowych. 

-S 2. Wysokość i l t::l'minv d06taw utUl 

sposób ich rozdzi ału między zobowiązanych 
tudzież ceny płacone za iaja usŁali Minister 
Aprowizacji j Handlu w drodze zarządzenia. 

§ 3. Holniey z t erenów zniszczonych 
wskutek działań wojennych, mogą być zwol
nieni ~. ohowiązkowych dostaw jaj kurzych, 

§ 4. Wolny handel jajami kurzymi jest 
dozwolony dla poszczególnych zobowiązanych 
po wykonaniu obowiązkowej dostawy jaj i z tą 
chwilą znosi się skutki zajęcia w stosunku do 
osób, które wykonały obowiązek dostawy. 
Jako dowód wykonania dosta w li>].nŹą pokwito· 
wania zbiornic jaj . 

§ 5. Naluszenie p1'Zepisów niniejszego 
rozporządzenia lub zafządzeil wydanych na 
jego podstawie będzie karane 'l mocy art. lO -
dekretu Polskiego Komite tu Wyzwolenia Na
rodowego z dnia 30 października 1944 r. o 
ochronie Pallstwa (az. U. H. P. Nr 10. poz. 50). 

§ 6. Wykonanie ui ni t~jsLego rozporzą
dzenia p lirllCZ a sic;) :\tJinistrowi AIH'owizl1i' ji 
i Handlu . 

§ 7. Hozpol'ządzeni~'\ uiniejm:ti wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 
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w!z Prezes Ba dy Milllstl'ov\ 
S t,lll id a'w j an;.tsz 

ROZPORZĄOZBNIB t\UNISTH:l! f~FOHMAC,H l PROPAu ANDY 

'l. duia 1 marca 1945 r . 

wydane w p or ozumieniu 1. l\.~.it1ist rcm A.dministracji P H bli~znei L ULWOtlt lli u 

organów l\'1iuistei'stwa Informacj i i Propagan dy I i II in stancji. 

Na podstawie art. 4 dekretu Polskiegu 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 
września 1944 r. o zakresie działania i orga
nizacji Hesortu Informacji i Propagandy (Dz. 
U. R. P. Nr 4, poz, 20) zarządza się) co nastę
puje: 

§ 1. Jako organy wykonawcze Minister· 
stwa Informacji i Propagandy tworzy się na 
terenifl dzjałania władz administracji ogólne,i 
l instacji oddziały informacji i propagandy, 
zaś na terenie działania władz administracji 
ogólnej JI instaneji .~. Ul,zędy intonnacji i pro· 
pagandy. 

§ 2. lh'zę u y i oddziały illfo1'luacji i prQ' 
pugandy kierują na terenie swego działania 
instytucjami i o środkami propagandy masowej 
oraz sprawuj ą ' nad nimi nadzór i kontrolę. 

Zarządzenie Ministra Informacji i Propa~ 
gandy rozgraniczy zakres przedmiotowy dzia
łania urzędów i oddziałów informacji i propa
gandy. 

§ 3. Oddziały informacji i propagandy 
SI:! podporządkowane tery torialnie właściwym 
urzędom informacji -i propagandy. 

§ 4. Oddziały za zgodą właściwego urzę' 
du informacji i propagandy mogą tworzyć 
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podporządkowane sobie gminne dzIelnicowe I § -7. Etaty ui'zędów i oddziałów infor-
ośrodki propagandy. ! macii i propagandy określi Minister Informacji 

§ S U d . dd' ł . f .. . i Propagandy w drodze zarządzeń. 
• rzę y l o .Zla y lO ormUCJl l pro- I 

pagandy w porozumieniu z terytorialnymi 01'- , 
ganami innych zainteresowanych ministerstw I § 8. .Rozpol'ządzenie niniejsz:e wehodgj 
organi~ują dom~ k?ltury , B\yi~tlice, kluby, bj· ! w życie z dniem ogłoszenia. 
blioteki, czytelme J t. p. I 

§ _6. Naczelnicy urzędów infonlHlcji i pro-
pagandy oraz kierownicy oddziałów obowiąza 
ni są koordynować swą działalność z odnoś 
nymi kierownikami administracji ogólnej oraz 
składać pel'iodyczuc sprawozdaolft terytorial
nym rad.om narodowym. 

I 
I 
I 

i 

Minish;r lnformaeji Propagandy: 

I 

W 17. Minister Administracji PQblicznej ; 

Stanlsłar.v Tolwinskt 
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ROZPORZĄDZENIB MINISTRA SPRA WIBD1.IWOŚCI 

7. dnia 3 marca 1945 }'. 

w sprawie zmiany rozpórządzellia Kierownika Resortu Sprawiedliwości z dnia 13listo-.. 
'('!ada 194ft r. o utworzeniu tymczasowej siedziby :Sądów Apelacyjnych 

w Warszawie ł Krakowie. 

Na podstawie art. 1 dekretu Polskiego 
Komitetu IWyzwolenia Narodowego z dnia, 4 
listopada 1944 r. o upoważnieniu do tworzenia 
sądów oraz: zmiany ich okręgó\v, a ponadto do 
przenoszenia sędziów na inne miejsce służbo 
we (Dz. U. R. P. Nr l L poz . !18) zarządzam, 
eo następuJe: 

§ 1. Znosi s ię tymcw~ow ll siedzjbę Są 
du Apelacyjnego w Krakowie -- w Rzeszowie, 
ustanowioną rozporzqdzeniem Kierownika Re
sortu Sprawiedliwośei z dnia 13 listopada 194:1 r. 
o utworzeniu tymcza sowej siedziby Sądó\v .Ape
laoyjnycb \y Warszawie l Krakowie (Dz , U. R 

l
P. Nr 12. poz. 67) i przywracą. się dawną liie
dzibę tego sądu w Krakowie . 

I , • 

! § 2. Tymczasową siedzibę Sądu Apell.l-I cyjnego \V Warszawie-w Siedlcach, usŁanowio
I ną rozporządzeniem powołanym w ~ 1. prze~ 
! nosi do _Wdzi. 

! § 3. Hozporządzonie mllle J8Zf' ,',chodzi 
I w i;yde 'z dniem ogloszenirL 

34 
H.OZPORZĄOZBNIB MINISTRA SPRA WIBDl.IWOŚCl 

z dnia a mmca 1915 1' .• 

w sprawie' nchylel1ia rozporządzenia Minh;tra Sprawiedliwości z dnia 1: c~erwca 
1.938 r. o zamknięciu list adwok.atów i list apli~antów adwokackich . 

. :ła pods tawie art. t)(3 prawa o ustroju 
adwokatury (Dz. U. R. P . . z 1938 r. Nr 33, 
poz. 289) zarządzam, co następuje: 

§ l. Uchyla się rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1938 r. 
o zaniknięciu list adwokatów i list aplikantów 

. adwokackich (Dz. U. R p, Nr 40; poz. 334). 

I § 2. Hozporiądzenie niniejsze wcho-dzi 
w życie 'l dniem ogłoszenia. 

~1inister Sprfl Wiflrlliwośr.i ; 
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ROZPORZĄDZBNIE 1\'lINISTRA SPl!Ji WIBDLIWOŚCI 

z dnia 3 marca 19~5 r , 

o tymczasowelsi.edzłbie Sądu Najwyższego. 

Na podstawie art. 1 dekretu Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 li
stopada 1944 r. o upoważnieniu do tworzE:lnia 

. sądów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do 
przenoszonia sędziów na inne miejscesłuibowe 
(Dz. U. R. P. Nr 1.1, poz. 58) zarządzam, co 
następuje : 

§ l. Ustanawia się tymczasową siedzibę 
Sądu Najwyższego w ŁodzL 

• 

! § 2. Zarządzenie Ministra Sprawi'edliwo-

I
ści określi termin przeniesienia Sądu Najwyż
szego z powrotem do stałej siedziby w War
szawie. 

I § 3. Rozporządzenie nInIejsze wch~dzi 
w życie 'l. dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: 
Edmund Zalewski 

--------- ---.----------------------..... ------------------------------------TlOCIOIlO :I; polecenła MInistra Sprsw!edlIwodcl w Druk.rnl _M. Kou.kówska" w LublinIe, Wlenl.waka e. ------ . -
ZiłOł!Zenla na prennmer8t~ przyJmuja !!lę w gmachu Sądu Okręgowogo w LublinIe, 

ul. Krakowskie-Przedmieście Nr 76, pokój Nr 9. 
Pr.nlI'merat~ naleiy wpłaca~ z góry. Wysy,łkę wykonujtl etę po uprzednim wpłacenIu aallezkl mleslęeznel 

\'Ila władz, urzęd6w, zakładów l instytncyj państwowych 1 samorządowych ",. kwoci8zł. 20, 
dla innych prenumerntorów w kwocie zł. 50. 

PoJ.dytl.cn numny ." do nabycia r6wl1foł w Kalle S"du OkrtiOW.iO 11' LubUnie. 

ł 

" 
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DBKRBT 

Z dnia 6 lutego 1945 r. 

o utworzeniu Rad Zakładowych. 

Na podsta\vie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania 'dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. t)' r 1, poz. 1) Rada Mini
stró\v postanawia a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zah..-ierdz.a, co następnje: -

I. Postanowienia ogóln.~. 

Art. 1. W zakładach pracy stosujących 
pracę najemną» a zatrudniających powyżej 20 
pracowników (robotników, pracowników umy
słowych, chałupników, o ile nie zatrudniają 
pracowników najemnych), powołuje się przed
stawicielstwa pracownicze, jako nowe organy 
organizacji zawodowych, w formie Rad Zakła
dowych . Dekret ninie,iszy dotyczy zakładów 
pracy niezależnie od tego, czy one stanowią 
własnubG osób fizycznych, czy prawnych. 

Art. 2. W zakł.tdach pracy, zatrudnia
jących od 5 do 20 pracowników, przedstawi
cielem pracowników jest Delegat. • II. Zakres działania Rad Zakładowych. 

Art. 3. Zadaniem Rady Zakładowej lub 
Delega ta jes t zastępstwo interesów zawodo-

wych pracowników danego zakładu pracy wo· 
bec pracodawcy oraz czuwanie nad wzmoże
niem i ulepszeniem produkcji zakładu pracy 
zgodnie z ogólnymi wytycznymi polityki gos
podftrcz~ państwa. . 

W szczególności Rada Zakładowa lu b De
legat : 

(1) wykonuje ' nadzór nad warunkami 
pracy w granicach przepisów prawnych, umów 
o pracę oraz nad urządzeniami społecznymi 
i kultu.ralnymi danego zakładu pracy; 

(2) zatwierdza projekt regulaminu pracy 
przed przedłożeniem go właściwemu ' inspekto
rowi pracy do ostatecznego zatwierdzenia; 

(3) :Współdziała z pracodawcą w zakresie 
zaopatrywania pracowników; " ~: ' 

(4) pośredn iczy w razie za t.angu mJęazy 
pracownikiem a pracodawcą; . . . 

(5) współdziała pr,zi.' r~~h\o~; ailii.i 'za;tru; 
dnienia pracowników, 'prży ich ' pi'iyjip<?W?'ąh~ 
i z,,"aluianill. ', " . . 

, 'f fih -i l j/ .-',,- ,i q 'J ,~11 ··,.H 
Ar~. ;4 ; :{1} :~-:Rada ·,za-ldadowa- iub-:-Daltt1 
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gat ma prawo sprawowania nadzoru nad urzą
dzeniami -technicznymi zakładu i magazynami. 

(2) Uchwały Rady Zakładowej lub wnio
ski Delegata, dotyczące zmiany urządzeń tech
nicznych, sposobu -produkcji lub sposobu prO
wadze nia magazynów winny być., podane do ' 
wiadomości pr:wodawcy po uprzednim ich za
twierdzeniu pru>z właRei\\'ll włarlzę przemysło
wą lub górnk7.ą . 

(3) Rada Zakładowa lub Ot-ll egat współ
działa z organami pal1stwowymi lub z Radami 
Narodowymi w zakresie kontroli społe('znei 
nar! działalnością gospodarczą zakładu : -. 

Art. 5. Pracoda WCH winien prowadzić: 
stałe wspólnt> narady~-co na,imniej ' l'HZ ' na mie 
siąi' - z Rad/l Zakładową. lub z Delega tem 
\v sprawach dotyczącyc h zakładu praey, 
\\' szczególnośc i co do podniesienia wyda ,inośei 
i dyscypliny pracy, bez piecze{lslwa i higieny 
pracy, nowych ulf'pSZel1 technicznych i orga
nizacyjnych, oraz winien co kwartał składać 
Radzie Zakładowf'j sprawozdanie Zf' stanu 
clziałalnośei rlan ego zakładu prar,y. 

Art. 6. W zH!{łada eh 'pracy, pozostają
cycb pod zarząd em państwowym lub samorzą
dowym przedstawiciel ' Rady Zakładowej lub 
Del egat wchodzi w skład zarządu danego za
kładu pracy. o il p zarząd t e n jest wieloosobowy. 

III. Skład Rad Zakładowych. 

Art. 7. nada Zakładowa składa się: 
w zakładach pracy. zatrudniającyeh: 

a) od 21 do 50 pracowników z R-ch człon
ków, 

b) od 51 rio IOO pracowników z 5-cill 
członków, 

c) od 101 do 50n pracownikó\\' z 9-eiu 
członków. 

d) powyżej 500 praeowników. ',. ponadto 
skład Rady Zakładowej powiększa się 
o jednego członka na każdych dalszych 
100 pracownikó\\' z tym, że liczba 
członków Rady Zakładowe,i ni e może 
przekraczać 30 osób. 

Art. S. (I) Członkowie RadS Zakłade
wej lub Delegat powoływani są w drodze wy
borów. 

(2) Wybory członków Rady Zakładowej 
odbywają ~ię w głosowaniu be 7 pośrednim, taj
nym i proporcjonalnym, zaś wybory Delegata 
w głosowaniu bezpośrednim i tajnym zwykłą 
wię~SlZością głosów. 

, A,r:( j .5\ OLGzy nne prawo wyborcze przy
s.lYH:u.le··.\VS'~Ytst~it~ p,t~~ownikom danego zakła-
du pracy. ' 

(2) Bierne prn \\'0 wyborcze pr~ysłl1g11je 
prtlMw'JlrPkoj,\'1 (ktArY " llkofl etzył1)8 lat, jest za-

r trudniony w danym zakładzie pracy co naj· 
mniej od 3-miesięcy. jest członkiem organiza
cji zawodowej przynajmniej od roku. 

(3) Minister Pracy, Opieki Społecznej 
i Zdrowia może zezwolić na odstępstwa od 
warunków hiernego pra wa wyborczego, Pt:.ze
widzianych w ust. (2) artyku tu n iniejs:r.ego . 
w wypadkach szczególnie Ilzasadniohych ... 

'" 
Art. 10. Członkowie Rady Zakładowej 

lub Delf'gat wybierani fią na okr-es 1 roku _ 

Art. l L W zakładach pracy sezonowych 
!:złonkowie Jlady Zakłildowej lub Delegat \\y
bieraoi są na okres trwania produkcji. 

Art. 12. W~'bory od h ywa,ią się pow go
dzinami prllcy. 

Art. 13. Hegulamin wyborczy wyda l\Ji
nisŁer Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia . 

!'ra r!. 14. Pierwsze wybory nady Zalda
dowej lub Delegata zarządza Obwodowy In
spektor Pracy na wniosP'k zarządu organiza(',ii 
zawodowej pracowników. obejmująeej dany za
kład pracy i po\vołuje Komisję Wyborczą 
w składzie ii- ch osób, w tym delegata organi
zacji zawodowej, jako przewodniczącego , Na
st~pne wybory przeprowadza nada Zakładowa, 
powołując najpóźniej na 2 tygodnie 'przed 
upływem swej kadencji Komisję Wyhorczą 
w składzie ~ - ch pracowników. 

Art. 15. W zakładt~ch pracy, w kt61'ych 
wybierany jest Delegat" pie rwsze wybory za
rządza Ob wodowy Inspektor Pracy,powołująe 
iednego pracow nika, jako kierownika wy borów. 
Następne wybory zarządza Delegat najpóźniej 
na tyd:r.ień przed upływ ern swej kadencji. 

Art. 16. Wybory mogą b yr. zaskarżone 
\V terminie 7-iu dni do właściwego Ohwodow(~ 
go Inspektora Pracy, który w razie llznania 
skargi za uzasadnioną zarządzfl w porozumie~ 
niu z znrządem organizarj i zawodowej. obej
mll,iącej dany zakład pracy, nowe wybory. 

Skarga winna być podpisana co najmniej 
przez 1/5 ogó<lnej liczby wyborców, jednakże 
ni e n111ieL niż przez 10 \\'yborcó\V. 

'Art. 17. (1.) Mandat członkn Endy Za-
kładowej wygasa w razi e: 

a) śmierci, 
b) rozwiązania umowy o prarę (art. 28), 
c) wykluczenia (art. 18). 

(2) Mandat Delegata wygasa w wypad
kach objętych ust. (l), lit. a), b), lub ,i; razie 
odwołania uchwałą ogóln ego zebrania praco
wników. * 

Artl~. nada Zakładowa może więk
szośrią 2 :3 głosów wykluczyć z Rady c złonka, 
który be uspra 1:\'~dli wienia-- opuszcza 3 kolej-
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ne posiedzenia Rady, względnie w inny spo
sób zaniedbuje obowiązki członka Hady Zakła
dowej . 

Art. 19. Na mlejsee członka Bady Za
kładowej lub Delegata , opróżnione \v wypad
kach przewidzianych wart. 17, wstępuje ten 
kandydat który przy ostatnich wyborach uzy
ska1 na.iwiększą oz kolei i1oś<: głosów, a w wy
padku wyborów proporcjon,llnych, kolejny kan· 
dydat właściwej listy. 

Art. 20. . Jeżeli Bada Zakładowa lub De-
. legat działają w sposób oezywi~cie sprzeczny 
z pl'zepisami ustawowymi, może Komisja Poje
dll<lwczo-Hozjemcza przy Okręgowym Inspekto
rze Praey (art. 32) rozwiązać nadę Zakłado
wą lub usunąć Delegata na wniosek Obwodo· 
wego Inspektora Pracy lub zarządu organizacji 
zawodowej pracow ników, obejmującej daily 
zakład pra\.:y. 

~ 

IV. Funi'tcjonowanie Rad. Zakładowych. 

Art. 21. nada Zakładowa może być roz
wiązalla u\.:hwałą ogólnego zebrania praeowni
ków zakładu, powziętą co najmniej większością 
'2/3 głosów w obecnośd co najmniej 2/3 ogólnej 
li czby pracowników zakładu. 

Art. 22. Wzorowy regulamin wydany 
prze:/. Ministra Pracy, Opieki Społecznej i Zdro
wia określi try b funkcjonowania Bady Zakła
dowe.i· 

Jo:;trukc.ia wydana przez Biuro Kontroli 
przy Prezydi um Krajowej Hady Narodowej 
w porozumieniu z lVIinistreru Pra \.:y, Opieki 
Społecznej i Zdrowia określi tryb funkcjono
wania Bady Zakładowej w zakresie kontroli 
społeczn e j (ust. (3) art. 4). 

Art. 23 •. Pracodawca może żądać zwo
Jania Bady Zakładowej, jak również dopuszczel. 
nia z głosem doradczym prze dstawic1ela orga
nizacji prac"Oda\\ców, do którego dany praco
dawea należy. 

\V obradaeh Bady Zakładowej mogą 
uczestniczyć z głoseJll doradczym przedstawi
eiele organizacji zawodowych, do których na
leżą członkowie Hady Zakładow e.i. 

• Att. 24. Posiedzenia Hally Zakładowej 
odbywają się z reguły poza' czasem pracy. 
W wypadku wyjątkowym, t;dy posiedzenie to 
odbyć się musi w czasie praey, 1H1l eży zawcza
su uprzedzi{: o tym pl·u\.:oda\Ycę. 

Art. 25. Pl'aeoda w\.:u winien ułatwić Ra
dzie Zakładowej lub Delegatowi pełnienie ich 
czynności, doslarczye pomi e~Z!:zeil na Ze brania 
i biura OI'HZ potrze bnyc h IIrządze ł'!, druków 
materiałów biurowych. . 

Art. 26. Udl\valy Bady Zakładowej 
wn iosk i DelegIda dotyczące zada!'i, przewi -
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dzianych wart. 3, winny być przedkłada
ne pracodawcy . do wykonania. Samoistne 
wkraczanie Bady Zakładowej lub Delegata 
w zarządzanie zakładem pracy nie jest dopusz
czalne. 

Art. 27. (1) Członkowie Rady Zakłado
wej oraz Delegaci obowiązani S4 do zachowa
nia ścisłej tajemnicy co do spraw, które sta
nowią tajemnicę techniczn:! lub handl{)wą za
kładu praey. 

(2) Obowiązek zacbow1;inia ta .iemnicy nie 
stosuje się dosprawozdali. Rady Zakładowe.i 
lub Delegata, składanych organom państwowym 
lub Badom Narodowym, wynikających ze współ
działania Rady Zakładowej lub Delegata w za
kresie kontroli społecznej (ust. (3) art. 4). 

Art. 28. Umowa o pracę między praco
dawcą . a ez/onkiem Bady Zakładowej lub De
legatem nie mOże być przez pracodawcę roz
wiązana Inaczej, jak tylko z ważnych przy
czyn lub z winy pracownika. Takie rozwią
zanie wymaga do swojej ważności zgody Ko
misji Pojednawczo-Hozjemeze.i przy Obwodo-
wym Inspektorze Pracy. Deeyzja Komisji 
jest ostateczna. • 

Art. 29. Członkowie Rad Zaklildowyeh 
i Delegaci zachowują przez cały czas lrwania 
ich mandatów prawo do pełnego wynagrodze
nia llależnego z umowy o pracę . 

(2) W zakładach pra\.:y, zatrudniających 
powyżej 500 pracowników, Pl'zewodniczący 
Rady Zakładowej jest zwolniony od pełnienia 
czynności zawodowych z zachowaniem pełne
go wynagrodzenia należnego z umowy o pracę. 

. Art. 30. Członkowie Rad Zakładowych 
i Delegat pełnią swe obowiązki bezpłatnie, 
otrzymują jednak od pracodawcy zwrot ponie
sionych wydatków i równowartość nieunikoio
ne j straty zarobków. 

. Art. 31. Bada Zakładowa oraz Delegat 
składają co najmniej raz na trzy miesiące spra
wozdanie ze swych czynności na ogólnym ze
braniu praeowuików zakła9,u. 

V. Postępowanie łłozjemcze. 

Art. 32. (1) W wypadkach sporu między 
pracodawcą, a Radą Zakładową lub Delegatem 
strony mogą się odnieś( - po uprzednim wy
czerpaniu możliwośd osi'lg nięcia zgody w ro· 
kowaniach bezpośrednie ll - do komisji Pojed
na wezo- Rozjelllezej przy wtaś(~i wy In Obwodo
wym Inspektorze Pracy. Komis.ja ta składa 
się z Obwodowego Inspektora Praey lub wy
znaczonego przezeó zastępey jako przewodni
czącego oraz po jednym przeJstawicielu organi
zaeyj zawodowych pracowników j pracoJawców 
tej gałęzi gospodarki , która olwjmnje dany za
kłacl pruey . 
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(2) Od postanowienia lej Komisji służy 
prawo od wołania się do Komisji przy Okręgo
wym Inspektene Pracy. 

Do składu tej Komisii stosuje się odpo
wiednie przepisy ust. (1) z tym, że Komisji 
przewodniczy Okręgowy Inspektor Pracy lub 
wyznaczony przezeń zastępca. 

. Decyzja tej ;Komisji jest ostateczna dla 
zakładów pracy, zatrudniających nie więcej niż 
500 pracowników. 

(3) W zakładach pracy, zatrudniających 
ponad 500 pracowników, służy od postanowie- . 
nia Komisji prawo odwołania się do Nadzwy
czajnej Komisji Rozjemczej, w skład której 
wchodzą : przedstawiciel Ministra Pracy, Opieki 
Społecznej i Zdrow~a, jako przewodniczący 
oraz przedstawiciele Ministrów Przemysłu 
i Sprawiedliwości 

(4) W skład Komisji, przewidzianej 
w ust. (1) i (2) w miejsce inspeIltora pracy 
lub jego zastępcy wchodzi przedstawiciel wła
dzy przemysłowej, jeżeli spór wynikł w zakła
dzie pracy, rpozostającym pod zarządem pańs
twowym lub samorządowym, albo dotyczy 
~stosowania art. 4. 

VI. Przepisy karne. 

Art. 33. (1) Winni naruszenia przepisów 
dekretu niniejszego ulegną karze aresztu do 
3-ch miesięcy lub grzywny do 10 tys. zł albo 
obu tym karom łącznie, o ile czyn nie jest 
zagrożony surowszą karą~ 

(2) Do orzekania właściwy jest Sąd 
Pracy. 

VII. Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. :n. Rozporządzenie Ministra Pracy, 
Opieki Społecznej i Zdrowia w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych okre
śli termin wejścia w życie przepisów dekretu 
niniejszego w stosunku do zakładów pracy 

Dziennik Ustaw Nr 8 

ściśle z\viązanych z rolnictwe m, leśnictwem 
lub ogrodnictwem, a nie posiadających prze
ważającego charakteru przemysłowego lub 
handlowego. 

Art. 35. (1) Zakłady wo,iskowe oraz 
zakłady pracy, które podlegają militaryzacji, 
nie są objęte przepisam i dekretu niniejszego . 

(2) Minisler Pracy, O pi eki Społecznej 
i Zdrowia w porozumieniu z Min islrem Obrony 
Narodowej może \V drodze zarządzenia wyJą
czyć spod mocy obowiązującej niniejszego 
dekretu poszczególne zakłady, c produkujące ' 
głównie dla wojska. 

Art. 36. Wykonanie dekretu nilliej~zc
go porucza się Ministrowi Pracy, Opieki Spo
łecznej i Zdrowia w porozumieniu z "łaściwy
mi Ministrami. 

Art. 37. Dekret niniejszy wehodzi w ży
cie w dwa miesiące po dniu ogłosze!1iln. J edno
cześnie tracą moc ' wszelkie przepisy prawne, 
dotyczące przedmiotów dekretem niniejszym 
uregulowanych. 

Prezydent Krajowej nady Narodowej: 
Bolesław Eler III 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka- Iv/orawski 

Minister Pracy. Opieki Społecznej 
i Zdrowia: 

FV1ktor Troji1 l1 oZiJskl ... 

Minister Spra wiedli wośei: 
Edmund Za!ez, 'ski i 

Minister Obrony Narodowej: 
MIchał Rola-Żymierski, generał broni.-

Minister Przemysłu: Hilary Minc 
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DBKRET 

z dnia 19 lutego 1945 r. 

o zmianie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz . 1) Rada Mini
strów postanawia a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W ustawie z dnia 9 kwietnia 
1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym 
(Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 220) wprowadza się 
zmiany llutłpujl1c. : 

1) Art. 8 ust. (2) otrzymuje brzmienie: 
,,(.2) Kobiety podlegają powszechnemu obo- ! 

wiązkowi pomocnicze j służby wojskowej" 

2) Art. 102 ust. (2) otrzym ufe brzmienie: 
,,(2) Obowiązkowi pomocniczej służby woj

skowej podlegają również kobiety w wieku od 
ukończonych lat 19 do ukończonych lat 45". 

;3) Ar1. lOB otrzymu,ii brzmienii: 
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,jArl. 1OJ. Osoby, podlegające obowiązko
wi pomocnicze,i słni;by wojskowe j mogą by6 
w czasie pokoju powołane do odbycia prze
szkolenia wojskowego w celu przysposobi enia 
ich do pOlllocnii' zej służby wojskowej". 

4) Wart. 138 skreśla się ust . (2) i ozna
czenie ~(l)" ustępu pierwszego a nadlo po 
m. f) doda je się lit. g) o następujqeym brzmie
niu: 

;;' 

"g) kobiely od chwili wydania ol'zeezE'n!u , 
uznającego je za zdoi ne do pomowicze.i służ
by wojskowej, do chwili wcielenia ich do s ze
regów ". 

,5) W nrl. Ul9 ust. (1) sk reśla się wyra:t.y: 
1. li St. ' (1) " 

6) W art.' 140 skreśla się słowa: "ust. (l ) 
tudzież kobiety, które odbywały przeszkolenie 
\V8jskowe (art. 103 ust. (2) i (13 )" . 

Art. 2. Wykonanie niniejszego deluelu 
porucza sięivliais trom: Obrony Narodowej, Ad-

ministrat;ji Publicznej i Bezpier.zeI'lstwa Pn' 
blicznego-każtlemu w jego zakresie działania. 

. Art.:;. Dekret niniejszy wcbouzi w ży
eie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Hady Nil 1'0 d-o w ej : 

Bo/es!alt! SZuIII 

Pl't:ces Bady Ministrów: 

E du;ard O:.;óbka- Morawski 

Minisler Obrony Nal'odowt'j: 

J/idwl Ro/a t Y JlJ!.,-rsk i generał broni 

wIz Minister AUlll inisl l'aeji Publicznej: 

Edwaf d Ochab 

Minister Be:t;pieczeó::;twa Publicznego: 
St(l/lisla"iJ Radhiewicz 

38 
DBKRET 

z dnia 26 lu tego 1945 1'. 

o zmianie grani~ województw kieleckiego i krakowskiego. 

Na podstawie usta wy z dnia a · stycznia 
1945 r. o trybie wydaw~nia dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. H. P. Nr l , poz. l)- Hada Mi
nistrów postanawia a Prezydium Krajowej Ha· 
dy Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Włącza się do obszaru woje
wództwa krakowskiego z województwa kielec~ 
kiego powiat miechowski. 

Art!. 2. Wykonanie dekretu niniejszego 
porucza się Ministrowi Administracji Publicznej. I 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w ży .. 
cle z dniem 1 kwietnia 1945 r. 

tJrezydent Krajow E' j Rady Narodowej: 
Bo/es/aw BII:1'1I1 

Prezes Hauy Ministrów : 
. Edward Osóbka-MorawskI 

w /z Minister Administracji Publicznej : 
Edward Ochab 
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D B K Rj B T 

z dnia 12 marca 1945 r. 

o powszechnym obowiązku świadczeń osobistych na uccz odbudowy 
. m. st. Warszawy. 

Na podstawie ustawy z dnia :3 stycznia 
194.5 r . o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. n. P. Nr l, poz. 1) Bada Mini
strów postanawia, fi Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. S 'L Celem odbudowy zuiszezo
nej prze:t bal'barzy1'lcó\V hitlerowskich stolicy 
Rzeczypospolite j Polskie j, Warsza wy, ,,'prowa
dza się na obszarze całego Pa6stwa Polskiego 

, powszechny obowiązek ludności wykonywania 
roból i usłllg , bezpośrednio lub pośrednio po-

trzebnych dla przywrócenia stolicy jej dawnej , 
świetności i dźwignięcia jej na poziom, ' odpo
wiauający wielkości odrodzonej demokratycz
nejHzeczypospolitej . 

~ 2. Zakres i sposób wykonania oraz 
ezas trwania obowiązku, ustanowionego \V § l 
na poszczególnych obszarach IlnJlstwa Polskie
go określi Minister Administracjj PubliczneJ. 

Art. 2 . Obowiązek świadcżeil osobistych 
obejmuje ws'zelkiego rodzaju pracę llldzką, fi
z)'( : zną i umysłową , 

-

, 



·lJ..rt. 3. S 1. Do ~wiadezeń osobistyeh 
obowiązane są osoby pkj obojga \v wieku od 
tlkoiiezonych lat ts do ukończonych lai 60, 
z wY.iąlkiem: 

l . posłów tio l\:wjow,:j Bady Narodowej, 

:2. osób , pełniący c h czynną służ bę wo j
skową. 

J. osób, ktOfyiIl pl'l.vsł ug-uJe pl'<tWO l:'k
ster y loria [ ności: 

·L ducllow nvch, WVl lli e tiionveh w <\1'1 . ;)7 
ust. (1) [i'stawy"z dnia 23 majn 19~1ł l' . 

o powsl.echnym obowiązku wojsko \V ylll 
(nz, u, Ił, P. Nr 60, poz. 455 z 1933 r.) , 

5, sędziów i pl'okuruloró\\', 

G. funkcjonariu szów p.uistwowycll i samo
' nądowyeh oraz pracown ików prl',edsiQ '· 

biol'stw paóst\\'ow ych i sHmur'I,ądowyeh. 
§:1 Od obowi'l'.ku ś \\iuckzei'l osobistych 

§ :~, Osoby, WykOllyWUjąCt świadczenia 
osobiste, które doznały uszkodzen ia zdrowia, 
powodującego li tra tę zdolności zarobkowej 
\V związku z chorobą lub kalectwem, nabytymi 
\ 'ol czasie i v,skutek wykonywani a tych świad
czeń, będą uważane za inwalidów wo.ienuych 
i służy im prawo rio zao pa trzeni a inwalidzkie
go w trybie i na zasadach, określonych w prze
pisach, Jlormujqeych zaopatrze nie inwalidzkie 
osób, któr e dozn ały uszkodzeIlia z<fro\\ia na 
skutek służby wojskowej . 

, § 3. Jeżeli \\;ykonywujący świadczenie 
. osobiste poniesie ś mierć w związku z wykonywa-
I niem tych świadczeń, poz.ostnła po n im rodzi

na ma pl'U \\ 'O do za oplllrzenia \V lrybie i na· 
wsadae h, określon ych w , przepisach, normują
eyeh zaopatrzenie iawalid zkie osób, klóre do
znał " uszkodze nia zdrowia lub okalecz!'nia . lłH 
sk u l~ k sIu ~by wojskow ej. 

należy zwolnić: ". t - t· · . I . h.r . / . S 1. !'O\V() aUI Liv S\\IlI C Cl.e ll 

1. osoby ni ezdol1 te do wy lwlly welilia ś\\iad osobistycb obowiązani sq w cza::;ie s pełniallia 
ezeIl osobi stych wskutek l;ho rob y lub b:go obowiąl.lm do posłuchu rozkazom i nol e 
fizyczne j ułomno8ci , ' eeniolll przełożonyeh w zakresie wy konywnnia 

2. kobietv \V cZLlsie c:iaźv i 11 l'lA:' Z isL.eŚ(~ ro!Jót i usług, ohj ęt ycl lohowi;rt.kie l11 świad
miesię~'Y po odbyciu' l)Ul'()d ~( ural, 1\1at - czenia. 
ki, \\·ycho\\u.i'!C'.c dde('i \\' \"ieiw do ~ 2. Wszystkie;]) 1)() " u łallYI.:I1 (tu ~\\'ia d · 
Ilk()f'w:wnych lat l :3, I CZet'l osoiJisLvch (\raz \\ i'I.e Jkie hm e osoby 

Tryb po:slt:pownuia Oraz wJm:c:wuś,; wl~dz) i z ",iąullle z ~\ykf)tlywa ll ie ll1 tych· świ aucze (1 
orzekających o z\Volnienhl określi Mini ster ~d- uważa s iQ za zmo bilizowanych d o służby wo,i
ministraeji Publicznej w ['Oz,poru[dzcni ll wyko- , skowP.i. Osoby te \\' c:zas'e \vykonyw311ia 
nawezy lll. świado.ell odpow in du,ją I'.a popełn io n e przestę p

stwa wetitug przepisów kodeksu karnego Woj· 
sku Polskiego. Art. 4. Osoby, POWOf<\IIt.! do s",iadezell 'l 

osobi stych Jlwją na żądani e ",łaeli,y st awić się ! 
do wykonywania świadezeń z własnymi narz~
dziami praty, należącymi do nieh . Śl'Odka llli 
przewozowymi, tud zież inwentarze m poeiągo 
wym, niezbędnym dla obsługi dostu l'ezonych 
przez nich środków p rze wozowy(·h . 

Art. 5. S 1. - Or:5oby, \y y konywu.iące 
świadczenia osobiste .. ot rzy lll ll,ią przez cały czas 
wykony wania tego obowiązku wyżywieni.e oraz, 
jeśli wykony,,"ują świadc:wuiu poza mi ejscem 
zamieszkania lub pobytu, b ędą zakwa terowane 
\v miejscu pracy. Koszt wyżywienia i zakwa· 
terowaUla ponosi Skarb hui sl wa, 

S Z, Powołani do §wiadczeIi osobisty eh, 
mulący miejsce zamieszkania lub pobytu w od
ległości większej niż 10 km od lIl i"jsea świad
czenia będą przewiezielJi na mi e jst'e pru'c)' ilU 

kosz l Skarhu Pań s lwa. 

Art. 6. § 1. Osoby, powolane do świad
czet} osobistych, korzystają \\' jJl"zvpadku cho
roby, PU\\ s tałej w czasio wykony wania śwind
ezenia, na koszt Skarbu Pa(ls lwa z bezplalm'j 
pOlllocy lekarskiej, Hrodków leczn iezydl i opa
trunkowych oraz leczen ia sz pitalnego i utrzy
mania. 

Uo rozpo zna wauia bpn\ \\ o te przeslęps l 
Wa \\łaśdwe !Iq s1[lly wl~jskowe, 

Art. 3. Wvkonanie l1Ullejt-ozego dekl'elu 
jJ0runa się :\1iuls trom: Admillistraeji P ublicz
IlE' j i Obrony Narodowe,i. 

Art. ~ . Dekret niniejszy wehodzl w iy
d l:) z dniem ogło szellia. 

P!'c:r.ydellt l{nl jow('l Hady NarodoweJ: 
Boles/ml.' Bierut 

j-'j'('WS Hady Ytini&trow: 
Ed1i.,hwd OsJbka-MoraWSR t 

w/z Millisler Admlnistraóji Publkznej: 

Edwa rd Ochab 

Minister Obrony NariJdowej: 

Micha! Rol('/, · tylliiers}~i gen . broni 
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40 
ROZPORZĄDZENiE PREZ.BSA RADY NlINISTRÓW 

z dnia 9 marca 1945 r, 

o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady 1\1inistrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obo .. 
wiązkowych dostawach zbóż. gryki, prosa, ziemnIaków, siana, sIomy. nasion oleistych, 

strączkowych i strączkowyth pastewnych. 

Na podstawie art. 65 ustawy 
marca 1939 r. o powszedhnym 
świadczell rzeczowych ([)z. O. R. 
poz. '200) zarządznm. co· następuje : 

7. dnia 30 , 

o!)O\~'iąz.ku 'I 

1-. Nr 30, 

§ 1. W rozpol'ządzeniu Prezesa Rady Mi· 
nistrów z dnia f) lutego 1945 r. O obowiąz,ko 
wych dostawach zbóż, gryki, prosa, ziemnia
ków, siana, słomy. nasion oleistych, strączko
wych i st r1lczkO\vyeh pastewnyeh (Dz. P . H. P. 
~r 6, por. . 23) wprowndza się zmianę nUBlę 
pnjąeą : 

) 

I 
! 

w § ,l punkt e) wyrazy "wybranych 
przez rady grodmadzkie" zastępuje się 
wyrazllmi "wybranych na ogólnym ze
braniu mieszkartców gromady". 

§ 2. Rozporządzenie niniejszo wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia . 

PrHzes Rady Ministrów : 
Edzu(lrrf Osóbl?a·Morawsh' 

41 
ROZPORZĄDZBNI.B PRBZBSA RADY l'UNISTRÓW 

I 

z dnia 9 marca 1945 r. ~ 

o obowią1.-o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady J\tlinlstrów z dnia 9 lutego 1945 1'" 
kowycb dostawach mi~sa na rzecz Patlstwa. ·10 

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 
marca 1939 r . o powszechnym obowiilZku świ ad
ezeń rzeczowych (Dz. P. R. P. Nr 30 poz. 200) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Ba dy 
Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o ooo wią"ko 
wyeh dostawach mięsa na rzeez Pm'tstwll (Dz. 
U. H. P. Nr 6, poz. 26),vprowadza się zmianę 
następującą: 

w ~ '2 mlt, (2) wyrazy "na zebraniu r ady 
gromadzkiej" zastępuje sif,1 wyrazami 
"na ogólnym zebraniu mieszkańców 
gromady". 

§ 2. H07.porządzenie Hinh<)"!:w \','!' bodzi 
w iy"iu z (lni(~lI1 ogł q.:;zonl<1 . 

Prezes D.ndy ::Ylinhtróv,': 
E(hnlrd CJsóbkd··jIl!' rlws!,>i 

12-~ . 

ROZPOHZĄDZENIE ~ilNlSTRA SIL\RBU 
z unin U marca 1945 r. 

o zmianie rozporzą dzenia w sprawie opłat za prace katastralne 
województw: poznańskiego i pomorskiego. 

.iO I 

na obszarze 

Na podstaw ie . § 38 i 55 ustawy z dnia 
8 lutego li'B7 r. dotyczącej podziału i pohorn 
podatku gruntowego w n-ciu wschodnich pro
wincjach Pallstwa i zażalel'\ przeeiw nadmier
Ilemu obciążeniu podatkiem gr untowy m (Zb. 
nsl. pr. s ' r . 18R), ~§ 18 i 23 ustawy z dnia 21 
maja [XCi1 r. o wpl'OWadZeIliu powszechnego 
podatku budynkowego (Zh. us~. pr. str. 317), 
S 14 ustęp :2 ustawy z dnia ,H lipca 1893 r. 
o zniesieniu bezpośrednich podatków pa(lstwo
wych (Zb . ust. pr. s lr 119) oraz zgodnie 7. ~ 1 
r07.porządzenia Rady Ministrów z dnia 9 wrze
śnia 1925 r. w sprawie zmlnny kompdeneji 
Ministra Robót PubHc'lD)'ch t ~1inistra Skarbu 

" 

odnośnie spraw katastl'alnyeh w województwie 
poznnó skim i pomorskim (Dz. U. n. P. Nr }lS. 
poz. fi9l) zarzqdzam, eo następu .je: 

§ l. Przewidziane w § l rozpm-ządzenia 
Ministra Skarhu z dnia 8 stycznia FI34 r. 
\V sprawie opła t za prace katastralne na ob
szarze województw : poznaósldego i pomorskie
go (Dz. U. Ił. P. NI' ] 1. poz . Dl) opłaly za wy
konane prace katas tralne podwyżs'za się czterc
krotnie . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w żyeie z dniem ogłoszenia ., 

MIniste l' Alnubn : 
Ar(J1t~taHt> , [J (tbroUis./~ł' 

'. 
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43 
ROZPORZĄDZBNIB M~INISTRA SARKBU 

z d nia 14 marca HH5 r . 

o zmianie rozporządzenia 1. dnia 8 stycznia 1934 r . w sprawie opIat za prace 
katastralne. 

Na p9dstawie § 58 ustawy z dnia 23 
I maja 1883 r. o ewidencji katastru podatku 

gruntowego (auslr. dz. n. p . Nr 8:3), oraz ł'OZ
porządzenia Prezydenta Hzeczypospolttej z dnia 
15 lutego 1928 r. w sprawie zmiany ~§ 54 i 57 
tejże ustawy (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. Hm) 
zarządzam, tO następuje; 

w sprawie opłat za prace katastralne (Dz. U. 
R. P. Nr 11, poz. H2) opłaty za wykonane pra
ce katastralne podwyższa się cztero~rotnie. 

§ 2. Rozporządzenie lllnlC jSZe weho(tzi 
\V - życie z dniem ogłoszenia . . 

§ l. Przewidziane \ 'IV § 1 rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1934 f . 

Minister Skarbu: 
K alls ta II ty Dqbrowski 

• 

, 

• 

floczono :I: polecenia Ministra Sprawtedl!wo'cl w DrukarnI .M. Kosaakowska- w LublinIe, WI.nlawska &. 

ZgłoszenIa na prenumerat~ przyJmuJo BI~ w gmachu Sl\du Okręgowflgo w LublIni., 
ul. Krakowskie·Przedmiilście Nr 76, pokój ~ 9. 

Prellumeratę naIdy wplacat! z góry. Wysyłkę wykonuje st~ po uprzednim wpłaceniu zaliczkI miesIęcznej 
dla władz, urzędów, zakład6w I instytucyj państwowych I samorzl\dowych w kwocie z1 20, 

dla Innych prenumeratorów 'IV kwocie zł 50. 
PoJld)'fl.cu numuy BIL do nabycIa równle:t w Kasll S!\du Okręl[OW1iO w LublIni •• 

Cen", 8.lIIl. 

.J 



DZIE'NNIK US'TA'rv 
R z E C Z Y P O S P"O L I T E J P O L S I{ I EJ 
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DEKRBT 

Z dnia 27 lutego 1945 r. 

o zmianie przepisów o koszta~h sądowych. 

N a podstawie usta \vy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów 7. mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. l) - Bada 
Ministrów postanawia a Prezydium Krajo \v ej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. 
o kosztach sądowych (Dz. U. H. P. Nr 9 ~1, 
poz. 837), zmienionym dekretami Prezydenta 
Rzeczypospolite,j z dnia 24 stycznia 1936 , r. 
(Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 19) i z dnia 21 listo
pada 1938 r.' (Dz. U. H. P. Nr 89, poz. 609), 
wprowadza się zmiany następu jące: 

(1) . Art. 3 otrzymuje ' brzmie nie: 
"Art. B. Uwolll irnit' od kosztów sądo

wych słnży: 
1) stronie, której sfld przyznał prawo 

ubogich, 
2) kuratorowi, wyznaczonemu przez sąd 

do danej sprawy, 
3) stronie powodowej \V sprawie o należ

ność za pracę, 
4} stronie powodowej w sprawie o ali

menty. 
Za strony, wymi~nione pod pkt 1), 3) i 4), 

koszty postępowania uiszcza tymczasowo Skarb 
PalHtwa, a za kuratora, j~żeli obowiązujące 

przepisy nie stanowią inaczej, strona, dla 
której kurator został ustanowiony, lub tez, 
gdyby to było niemożliwe, strona, która swym 
wnioskiem lub swą czynnością spowodo.wała 
ustanowienie kuratora. \ 

Do przyznania prawa ubogich stosuje się 
przepisy kodeksu postępowania cywilnego, 
a w sprawach karnych-przepisy kodeksu po
stępowania karnego." 

(2) Wysokość wpisu stałego, przewidzianą 
w art.: J6, 54, 86, 89, 90, 109 i 111, granic 
wpisu stosunkowego - wart. 26 i 28 oraz 
opłat -- wart. 41, 42, 44, 45, fi6 pkt 3), 65 
pkt 2), 74, 81, 94 i 91S podwyższa się cztero
krotnie. 

(3) Art. 25 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 25. Wysokość wpisu stosunkowego 

zależna jest od wartości przedmiotu sprawy 
i wynosi: 

J) przy wartości przedmiotu do 5.000 zł 
włącznie 2 %; 

2) przy wartości przedmiotu do 50.000 zł 
włącznie od pierwszych 5.000 zł-l00 zł, 
od nad wyżki 21

/ 2 %; 
3) przy wartości przedmiotu ponad 50.000 zł 

-od pierwszych 50.000 z1-1225 zł, od 
nadwyżki 3 %. 
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Każde rozpoczęte 100 zł, a w przypadku 

gdy wartość przedmiotu przewyższa 50.000 zł 
każde rozpoczęte 1.000 zł liczy się za pełnp". 

(4) Art. 93 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 93. Od każd ej projektowanej do 

wykazu hipotecznego treśc i oraz od każdego 
wniosku hipotecznego pobiera się opłatę hipo
teczną stałą Inb stosunkową· 

Oplata stosunkowa nie może wynosi!' 
mnie.i niż 12 zł. Wartość, według której po
biera się opłatę stosunkową, ustala się w kwo
de, jaka jest podstawą wymiaru opłaty stem
plowej od czynności prawnej, z które.i wynika 
prawo, hędące przedriliotem treści lub wniosku. i 

Za wciągnięcie treści do wykaw hipo- l 
te.cznego pobiera się za każdą treść 2 zł.~ "' ! 

(5) Art. 95. otrzymu.ie brzmienie: 
.,Art. 95. Od treści, niewymienionyrh 

w artykule poprzedzającym, pobiera się opła
tę stosunkow ą od wartości w wysokości J f, y., . 
.Tf~żeli treść, podlegającą opłacie stosunkowe.i, 
projektuje się do ' kilku miejsc tego samego 
wykazu hipotecznego lub nawet do różnych 
wykazów hipot ecznych, . pohiera się od niej 
opłatę st()slmkową raz .ieden, poza t ym opłatę 
~tałąw; . 

(fl) Art. HI) otrzYllIuje brzmienie; 
"Art. 96 . Po61era się opłatę stosunkową 

w wysokości: 
1) 00 wniosk li o przepisa ni e tytułu włas

ności. wciągnięcie cio ksiąg hi~ote(: z
nych(wykazu hipotecznego) tytułów 
dłużnych ora7. regulacji spadku ] ;b; 

2) od wniosku o wpisanie do wykazu hi
poteeznego kaucji, hipotek sądowych 
i hipotek prawnych Ora7. \\sZf'Jkieh 
ostrzeŻe!l 1 %; 

3) od wniosku o wykreś l e ni e praw bipo
teczny(~h l f 2?~ ' nie wi~ct'j jednak !liż 200 zł. 

4) za wdągnięcie listów zastawnych To
warzystw Kredytowych Miejskich do 
księgi kontroli hipotecznej przy aktach 
wypłaty pO;i;yczek tychże towarzystw 
kredytowych --- od wartośc i nominalnej 
listów zasta" nych 0 ,04 ~; 

. za tę samą czynność przy konwers.iach 
tychże pożyczek - od warto~i nomi
nalne.i listów zastawnych 0,02 ~; : 

!1) od wniosku , ustalającego wynik prze 
rachowania wierzytelności hipotecznych 
w myśl rozporządzenia Prezydentn 
Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 l' 

o przeI'achow,aniu zobowiązań prywatno
prawnych (Dz. U. R. P. Nt' 42, poz. 441) 
opłata wynosi 1/5 °ó .od sumy, ,jaka 
w złotych będzie zabezpieczona wza
mian dawnej wierzyt elności. p~ czym 
wykreślenie dawnej sumy hipotecznej 
opłacie nie podlf'ga·· . 

(7) Art. 97 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 97. Pobiera R i ę opłatę stah! \V wy
sokości: 

1) od wniosku o odłączenie ksiąg hipo
tecznych lub połączenie ksi~g oddziel
nych: 

a) w księdze główne .i 72 zł 

b) w księdze nowozałO'i.ollf' .i 24 zł; 

2) od wniosku o przerobienie czyli upo
rządkowanie wykazu hipotecznego 48 zł, 
ponadto od każdej treRd ulegająrej 
przepisaniu 2 zt; 

B) od protokółu pierwias tkowe.i regulacji 
hipotecznej: • 

l. nierucholllośri o obszarze nie pI'ze
kraczającym 50 ha położon e j poza 
granicami administracyjnymi miast," 
wydzielonych z powiatowych związ
ków samorządowych 24 zł, 

11. innej ńi e ruchomości: 

n) w kanreladnch hipoteczn~rch są
dów grodzkich 40 zł, 

h) w knncelariach hipotecznych są
dów okręgowych 7'2 zł; 

4) od wszelkich in nych wniosków ,jak to : 
o wezwanie do pierwiastkowego zapro
wadzenia hipoteki, o ogłoszenie postę 
powania spadko\vego, o podniesienie 
decyz.ii zwierzchnośei hipotecznej, uja
wnienie spadku - \\lakującego, działów, 
wniosków o pozostanie w niepodziel 
ności. wdrożenie postępowania egzeku
cyjnego, oel wniosków łącznych (ooelat-
kowFh) i t. p. 24 zł" . . 

(fi) Wart. 99 dodaje się zdanie trzeeie 
o brzmieniu: 

"Za świadectwa z wykazu hipot eczne 
go specjalne (rozu mowane) opłata kan
celaryjna' wynosi 24 zł, a od kaMej 
pozycji ś",iadectwa zamieszkań osób, 
mających ujawnione prawa w wykazie 
hipotecznym :! zł. najmniej jednak 
12 zł " . 

Art. 2. W sprawach. wszczęty<.:h przed 
dniem wejścia w życie niniejszego dekretu, 
przepisy tego dekretu stosuje nię do wszelkich 
powodujących opłaty czynności , które nastąpią 
po tej dacif~ . 

Art. 3. Upoważnia się. Minis tra Sprawie
dliwości do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw 
Hzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu 
przepisów o kosztach 'Sądowych z uwzględnie 
niem zmian, wynikająeycl1 z przepisów ogło
szonych przed dniem wydania jednolitego 
tftkstll. 
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Art. 4. Wykonanie nInleJ9hego dekre tu 
porucza się Ministrowi Spra wiedli wości. 

55 -

I 
n ych (Uz. · U. 
z późniejszymi 

J 

Poz. 44 1 45 

H. P. Nr 26, poz. 204) 
zmianami. 

wraz 

l Art. 5. 1>ekret niniejszy wchodzi \V ży
cie 'L dniem l kwie tnia 1945 r. .Jednocześnie 
tracą moc obowiązującą ustawa z dnia 14 lipca 
19'21'1 r . w p rzedmiocie ta k sy tymczasowej dla 
pisany hipotecznych (Dz, U. R. P. Nr 67,poz.451) 
i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 I 
marca 1924 r. o taksie dla pisarzy hipotecz- ! 

Prezydent Krajowe,i Rady Narodowej : 
B oleslaii' B ierut 

Prezes HadyMinisll'ów: 
! :'dward. ()sJbka- i j/{vrtlit'!'/;:1 

Minister Sprawiedliwości: 
L'dmul1d Za/eil'sA'i 

45 
' D B K R B T 

'I. dnia 2 marca 1945 r. 

o majątkach opuszczonych i porzuconych. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 1' , o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. Ił. P. Nr 1, poz. 1) -Rada 'Mi
nistrów postanawia a Prezydium _ Kra,jo",ej Ha
dy ~arodowei zalwierdza , eo następuje: 

Dział l. 

majątkiem porzucony m w rozumieniu niniej
szego dekretu. 

§ 2. Majątek wymielliony w ~ 1 uważa 
się za porzucony również w tym wypadku, 
gdy znajduje si ę w posiadalliu lub zarządzie 
osób trzecich. 

~ ił. Nie ,iesl uważaJl y za porzucony Ula-
Przepisy ogólne. j<tlek, który został zajęty lub skonfiskowany 

i przez b. władze okupacy,jn(': majątek taki llwa
Art. 1. § 1. Wszelki majątek 1'llchomy I ż a się ,za opnszezony. 

lub llienwhomy, który w związku z wojną, ' 
/ rozpocz((lą 1 \\'l'ześnia HJiH) r . nie znajduje ~. • 

. . 'I' ł ' " I ' L h Art. .3. S ,r, Nieważlle są wszelkie HIllU-
.sIę w pOSla( a UlU \V clSt'1Cle a , ji:\g"O prawnyc , 
następców (art. 19), lub osób prawa ieh repre- wy \V przedłllioeie JlIajątku opuszczonego, za-
zentujących, jest majątkiem opuszc:zonym w ro- warte z b, władzalIIi okupacyjnymi lub insty-

tucjami i osobami działającymi z ramienia tych zumieniu niniejszego dekret u. 
władz , ,iak również UłI1owy, olueśloue wart. 

S 2, Uważa się również :1.(1 upuszczony 1 §§ 2 i :i . 
majątek ruchomy Jllb nieruchomy, będący 
w posiadaniu osób trzecich na pOdstawie umo
wy, zawartej z \vłaściciele m. jego prawnymi 

'\ następcam i, osobami prawa ieb re pl'ezentu,i'ł 
cymi lub d ziałającymj w interesie tych osób, 
o ile umowa t a miała na celu uchronienie 
tego ma.iątku od utraty \V związku z wojną 
lub okupac.ią. 

§ 3. Przepis § 2 ma zastosowanie także 
do wszystkich wypadków, gdy posiadacz ma
jątku wyw~lzi swe prawa od osób, które 
w kolejnym następstwie opiera,ią swe prawa 
na pierwotnej umo wie, określoll E'j w S 2 ni
niejszego artykułu. 

Art. 2. § 1. Wsze lki majątek rnchomy 
luh J1ieruchomy, który był własnością lub 
w posiaualliu paóstwa nie mieckiego, a w chwili 
\\.e j ścia w życie niniejszego dekretu nie zosiał 
jeszcze objęl y przez organa parlstwowe lub 
samorządowe , lllajątek obywateli ni emieckich 
lub osób, które zb i egły do niep1'7.yjneieJa , jest 

S 'l. Nieważlw są wszelkie akty , zuzia
łanew odniesieniu do majątku porzuconego 
I:elem uchroni e nia go od objęcia przez zarząd 
państ\\1owy, 

Art. 4. S 1. Nabywea Ina.iątku opu~z
CZU li ego lub porweonego, , do którego odnosi 
się przepis art. i3 § 1 lu b § 2, jest posiada
ezem złej wiary i ni e lila prawa żądania ZWI'O-

i tu dokonanych pl'Zez. sieb ie nakładów, cho<;
by przez to wartość ~Llb!'ltH n( ~ji majątkowej 
wzrosła. .Jest posiadacze'nl złe ,j wiary i WÓ\V

ezas, gdy tytuł swój wywodzi od osoby, wpi
san e j do ksiąg hipotecznych (gruntowych). je
żeli osoba ta lnb je j poprzednicy zawarli umo
wy lub akty . których dot yczy art. 3, 

S :2. Pailstwo, instytucje publiczne i 
pl'zedsiębiorshva użyteczności publicznej mają 
prawo żądatiia zwrotu jed ynie tych nakładów, 
których dokonały same z własnych funduszów 
do wysokośei wzrostu \yarl ości majątku. 
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§ 3. Od nabywcy złej wiary (§ 1) moż
na poszukiwać zwrotu dochodów, faktycznie 
przez niego osiągniętych za cały czas posia
dania majątku. 

Dział II. 

Tymczasowy Zarząd Państwowy 
majątków opuszczonych i porzuconych. 

Art. 5. Dla sprawowania zarządu ma
jątków opuszczonych i porzuconych tworzy się 
przy Ministerstwie Skarbu Główny Urząd Tym
czasowego Zarządu Państwowego, którego bu
dżet objęty~jest budżetem Ministerstwa Skarbu. 

Tymczasowy Zarząd Państwowy ma oso
bowość prawną . 

Art. 6. § 1. Główny Urząd Tymczaso
wego Zarządu Państwowego podlega Ministro
wi Skarbu. 

§ 2. Na czele Głównego Urzędu Tymcza
sowego Zarządu Państwowego stoi Dyrektor, 
którego mianuje i zwalnia Minister Skarbu. 

Do zakresu działania Dyrektora Główne
go Urzędu Tymczasowego Zarządu Państwo
wego należy ogólne kierownictwo sprawami 
t ego urzędu. 

§ 3. Zastępcę Dyrektora Głównego Urzę
du Tymczasowego Zarządu Państwowego mia

. nuje i zwalnia na wniosek Dyrektora Minister 
Skarbu, pozostałych urzędników mianuje i zwal
nia Dyrektor. 

Art. 7. § 1. Główny Urząd Tymczasowego 
Zarządu'państwowego wykonuje swe funk
cje przez wojewódzkie oddziały Tymczasowego 
Zarządu Państwowego, wydzielone z admini
stracji ogólnej, które zamianują dla poszcze
gólnych majątków opuszczonych luh porzuco
nych, względnie dla kilku majątków łącznie, 
swych zarządców. 

§ 2. Na zarządców w miarę możności 
należy wyznaczyć osoby o należytych kwalifi
kacjach fachowych; pierwszeństwo mają oso
by, uprawnione do żądania przywrócenia po
siadania majątku opuszczonego, względnie ich 
krewni. 

Art. S. Wewnętrzną organizację Głów
nego Urzędu Tymczasowego Zarządu Państwo
wego określi Minister Skarbu, który również 
wyda na wniosek dyrektora Głównego Urzę-

~ du .Tymczasowego Zarządu Państwowego 
szczegółowe przepisy oraz instrukcje, ustala
jące zakres uprawnień i tryb postępowania 
wojewódzkich oddziałów Tymczasowego Zarzą
du Państwowego i zarządców . -

Art. 9. Główny Urząd Tymczasowego 
Zarządu Państwowego uzgadnia swą działal
noić z pol!!zczególnymi mini~t~rltwami w .pra-

wach, należących do zakresu działania tycł~ 
ministerstw. ' 

I 

A r t. 10. Każda władza pailstwowa, sa
morządowa lub osoba prywatna, powziąwszy 
wiadomość o majątku, który jest opuszczony 
lub porzucony, winna o tym niezwłocznie za
wiadomić oddział wojewódzki Tymczasowego 
Zarządu Pańshvowego. 

Art. 11. § 1. Każdy, kto sprawował z ra
mienia b. władz okupacyjnych zarząd przymu
sowy, komisaryczny lub powierniczy, jak rów
nież każdy, kto jest w .posiadaniu lub sprawu
je faktyczny zarząd majątków opuszczonych 
lub porzuconych w rozumieuiu niniejszego de-

Ikretu, winien niezwłocznie zgłosić te majątki 
łącznie z wszelkimi rachunkami i dowodami 
oraz gotowizną, znajdującą się w jego rękach , 
wojewódzkiemu oądziałowi Tymczasowego Za
rządu Państwowego. 

§ 2. Kto postępuje wbrew przepisowi 
§ 1, ulega karze więzienia do lat 5 i grzywny 
do 200.000 złotych . Właściwymi do orzekania 

I w tych sprawach są sądy okręgowe miejsca 
i siedziby wojewódzkiego oddziału Tymczasowe· I. go Zarządu Pmlstwowego, na którego obszarze 
I znajduje się majtltek opuszczony lub porzu-

cony. 

Art. 12. Gdy przed objęciem przez Tylll 
czasowy Zarząd Państwowy zajdzie potrzeba 
wykonania natychmiastowych zarządzeń w ce
lu ochrony majątków, o których 11l0\\a w ni
niejszy m dekrecie, naj bliższa władza paI1stwo
wa lub samorządowa prze dsiębierze niezbęd
ne środki, za wiada miając o tym niezwłocz
nie właściwy wojewódzki oddział Tymczaso
wego Zarządu Pallstwowego. 

Art. 13. 9 1. Osoby prawne prawa pu
blicznego, instytucje społeczne, organizacje kul
turalne i oświatowe oraz organizacje pomocy 
dla grup ludności szczególnie prześladowanych 
przez okupanta mogą wystąpić do Głównego 
Urzędu Tymczasowego Zarządu Państwowego 
z wnioskiem o oddanie im w zarząd i użytko
wanie niektórych majątków opuszczonych lub 
porzuconych. Przy wydawaniu decyzji w tych 
sprawach należy mieć na względzie interes pu
bliczny, użyteczność społeczną oraz potrzeby, 
jak również związek, jaki łączy w!aścicieli ma
jątku opuszczonego z celami i zadaniami wnio
skodawców. 

§ 2. Od decyzji Głównego Urzędu Tym
czasowego Zarządu Państwowego służy w ter
minie 14·to dniowym odwołanie do Minist ra 
Skarbu, którego decyzja jest ostateczna. 

§ 3. Oddanie w zarząd i użytkowanie 
majątków osobom i instytucjom, wymienionym 
w § 1, nie narusza praw osób, którym w myśl 
przepisów niniejszego dekretu może być przy
wrócone posiadanie tych majątków . 
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Art. 14. § 1. Na wniosek Ministra Prze- I 

mysłu lub Ministra Aprowizacji i Handlu Głó
wny Urząd Tymczasowego Zarządu Państwo
wego przekaże odnośnemu Ministrowi. zarząd 

. ~ałżonek może żądać wprowadzenia w po-
sladame bez względu na to, czy związek mał
ż~ński. został zawarty w formie prawem prze
pIsaneJ. 

ł przedsiębiontw przemysłowych lub handlo
wych, objętych wnioskiem. 

§ 2. Przejęcie przez Ministerstwo ' Prze
mysłu lub Ministerstwo Aprowizacji i Handlu 
pod zarząd przedsiębiorstw, wymienionych w § 1, 
w niczym nie narusza pl:zepisów niniejszego 
dekretu co do trybu postępo~ania w sprawach 
o przywrócenie posiadania ani też praw osób, 
które mogą żądać przywrócenia im posiadania 
majątku. 

Art. 15. Koszty zarządu majątków opu
szczonych i porzuconych obciążają te majątki. 

Art. 16. § 1. Wszelkie wpływy, osiąga
ne z zarządzanego majątku opuszczonego -po 
potrąceniu wydatków bieżących, organa Tym
czasowego Zarządu Państwowego składać bę
dą na specjalny rachunek danego ma,jątku do 
państwowej instytucji bankowej, wskazanej 
w instrukcji (art. 8). .. 
, , § 2. Wszelkie wpływy, osiągane z za
rządzanego majątku porzuconego po potrąceniu 
wydatków bieżących, organa Tymezasowego 
Zarządu Państwowego składać będą na rachu
nek Głównego Urzędu Tymczasowego Zarządu 
Państwowego do Kasy Skarbowej lub państwo
wej instytucji bankowej, wskazanej w instruk
cji (art. 8), jako dochód Skarbu Państwa. 

Art. 17. § 1. Istniejący dotychczas "Tym
czasowy Zarząd Państwowy nad Nieruchomo
ściami" ulega likwidacji i majątki przezeń za
rządzane przechodzą pod zarząd utworzonego 
niniejszym dekretem . Głównego Urzędu Tym· 
czasowego Zarządu Państwowego. 

§ 2. Tryb likwidacji i przejęcia agend 
dotychczasowego "Tymczasowego Zarządu Pań
stwowego nad Nieruchomościami" ustali w dro· 
dze specjalnego zarządzenia Minister Skarbu. 

D z i a ł III. 

Przywrócenie posiadania majątków ' 

opuszczonyc~. 

Art. 18. Właścicielowi majątku opusz
czonego należy na jego wniosek przywrócić 
posiadanie tego majątku, niezależnie od tego, 
w czyim posiadaniu majątek ten się znajduje. 

Art. 19. Gdy właściciel jest nieobecny, 
przywrócenia posiadania żądać mogą jego kre
wni w linii prostej (zstępni i wstępni) i w linii 
bocznej, którzy mieliby prawo dziedziczenia 
po nim na wypadek jego śmierci oraz małżo
nek-stosownie do obowiązujących ustaw cy-
wilnych. ..,", 

Art. 20. Osobom, Ijtóre byłyby uprawnio
ne do łącznego .posiada rlia, będzie przywróco
ne łączne posiadanie majątku opuszczonego. 

Art. 21. Osobom, którym zostanie przy
wrócone posiadanie majątku opuszczonego 
w trybie niniejszego dekretu, służy tylko za
rząd i użytkowanie tego majątku. 

Art. 2'2. § 1. Sąd grodzki miejsca, w któ
rym opuszczony majątek znajduje się, jest wła
ściwy do rozpoznania wniosku o wprowadze
nie w posiadanie. 

§ 2. Postępowanie toczy się według prze
pisów K. P. C .. o ile przepisy niniejszego de
kretu nie stanowią inaczej. 

Art. 23. § 1. Sąd grodzki po otrzyma
niu wniosku o wprowadzenie w posiadanie 
niezwłocznie podaje o tym do wiadomości 
przez wywieszenie zawiadomienia w lokalu 

.' sądu oraz zawiadamia właściwy wojewódzki 
oddział Tymczasowego Zarządu Państwowego, 
wyznaczając jednocześnie termin rozprawy ust
nej na ósmy dzień, licząc od daty otrzymania 
wniosku. 

§ 2. Na rozprawę wezwać należy wnios
kodawców, właściwy wojewódzki oddział Tym
czasowego Zarządu Państwowego oraz osoby, 
które zgłosiły do majątku swoje prawa. 

Przepis art. 386 § 1 K. P. C. nie będzie 
stosowany. i 

§ 3. W wypadku, gdy z wnioskiem o 
przywrócenie posiadania majątku występują 
osoby, wymienione w artykule 19, zarzut, 
że właściciel lub osoby, posiadające równe lub 
lepsze pra wa do tego majątku, żyją, może 
być podniesiony wyłącznie przez właściciela 
lub osoby, roszczące sobie te prawa. 

Art. 24. § 1. Nikt nie może być wpro
wadzony w posiadanie majątku, który ma 
szczególne znaczenie dla interesów państwa. 

§ 2. Wniosek o wyłączenie w myśl § 1 
majątku spod działania niniejszego dekretu 
Tymczasow' Zarząd Państwowy zgłosić może 
aż do zamknięcia postępowania w sprawie. 
Wniosek taki winien być zgłoszony na piśmie 
oraz należycie uzasadniony. Jest on dla sądu 
wiążący. 

Art. 25. § 1. Sąd zarządza takie postę
powanie dowodowe, jakie uzna za wskazane 
oraz przeprowadza z urzędu wszelkie/ dowody, 
jakie okażą się. konieczne dla w~jaśnienia 
sprawy. 

§ 2. W braku dokumentów, wymaganych 
przez obowiązujące przepisy prawa cywilnego, 

.. 
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sąd ustala odnośne okoliczności wszelkimi do
wodami, w szczególności w drodze dowodu ze 
świadków oraz z przesłuchania stron. 

§ 3. Sąd nie jest związany w zakresie 
postępowania, o którypl mowa w niniejszym 
artykule, wnioskami ' i oświadczeniami stron 
z wyjątkiem wypadku, przewidzianego wart. 24 .. 

Art. 26. § 1. Sąd orzeka w postanowie
niu, czy i kto ma być wprowadzony w posia
danie majątku opuszczonego. 

§ 2. Postanowienie sądu jest natychmiast 
wykonalne. 

§ 3. Sąd wydaje ·postanowienie naj dalej 
-w ciągu trzech tygodni od daty wpłynięcia 
wniosku. 

Art. 27. Zażalenia na postanowienia są
du rozpoznaje sąd okręgowy w składzie trzech 
sędziów na posiedzeniu jawnym. ' 

Art. 28. W sprawach objętych niniej
szym postępowaniem kasacja nie służy. 

Art. 29. Postępowanie w sprawie wolne 
jest od kosztów sądowych. 

Art. 30. § 1. Na zasadzie tytułu wykonaw
czego właściwy wojewódzki oddział Tymcza
sowego Zarządu Państwowego wprowadzi oso
bę uprawnioną w posiadanie majątku i wyda 
jej wszelkie, dotyczące tego majątku: księgi, 
rachunki, wykazy i t. p. oraz przypadającą 
jej gotowiznę - naj dalej w ciągu siedmiu dni 
od daty złożenia wniosku. To samo dotyczy 
wypadków, w których majątek został przeka
zany innym urzędom lub instytucjom, w szcze
gólności w wypadkach przewidziaI1ych w arty
kułach 13 i 14. 

Ewentualne spory z tytułu rozliczenia 
rozstrzygane będą na drodze postępowania są
dowego. 

§ 2. Jeżeli majątek, którego dotyczy orze
czenie w przedmiocie przywrócenia posiada
nia, znajduje się w rękach osoby trzeciej, wła-

. ściwy wojewódzki oddział Tymczasowego Za
rządu Państwowego obejmie niezwłocznie na 
zasadzie postanowienia, o którym mowa wart. 
26, odnośny majątek i przywróci osobie upraw
nionej posiadanie w terminie przewidzianym 
w § 1 niniejszego artykułu z jednoczesnym 
usunięciem wszystkich osób, które nie są 
uprawnione do posiadania majątku w myśl 
przepisów niniejszego dekretu. 

Art. 31. Przywrócenie posiadania na za
sadzie orzeczenia sądu nastąpi bez względu na 
to, czy roszczenia przedsiębiorstw, instytucji lub 
państwa, które w myśl przepisów niniejszego 
dekretu są uprawnione do dochodzenia przy
padających im należności (art. 4), zostały za
spokojone przed wykonaniem orzeczenia . 

Dziennik Ustaw Jliłr 9 

Art. 32. § 1. Gdyby w przedmiocie rosz
czeń, o których mowa wart. 31 nastąpiła ugoda 
między interesowanymi w toku postępowania 
przed sądem, postanowienie w przedmiocie przy
wrócenia posiadania ustali wysokość i sposób 
zapłaty tych roszczeń na warunkach zawartej 
ugody. 

§ 2. W razie nie dojścia do ugody, prze
widzianej w § 1, strony odesłane zostaną celem 
rozstrzygnięcia wzajemnych pretensji na drogę 
procesu sądowego na zasadach ogólnych. 

§ 3. W wypadku, przewidzianym w § 2, 
uprawnieni z mocy przepisów niniejszego de
kretu do dochodzenia swych roszczeń (art. 4) 
mogą w toku postępowania przed sądem grodz
kim o przywrócenie posiadania zgłosić swe 
wierzytelności. Przysługiwać im będzie wów
czas przywilej przed wszystkimi innymi zobo
wiązaniami osoby, której przywrócono posia
danie majątku z wyjątkiem zobowiązań zabez
pieczonych hipotecznie przed datą objęcia za
rządu przez wyżej wymienione osoby lub in
stytucje. Przywilej ten służyć będzie zgłoszo
nym wierzytelnościom z równym między nimi 
pierwszeństwem. 

Art. 33. Prawomocne postanowienie są
du o wprowadzenie w posiadanie nieruchomo
ści, mającej urządzoną księgę hipoteczną (grun
tową), ulega ujawnieniu w tej księdze, prawo
mocne zaś postanowienie o wprowadzenie 
w posiadanie zareiestrowanego przedsiębiorst
wa hl:lndlowego ulella ujawnieniu we właści
wym rejestrze handlowym. 

Art. 34. § 1. Prawomocne orzeczenie 
w przedmiocie przywrócenia posiadania nie 
przesądza prawa własności majątku. 

§ 2. Do czasu ustalenia tytułu własno
ści majątku mogą inne osoby, mające równe 
lub lepsze prawa żądać uchylenia lub zmiany 
postanowienia w przedmiocie przywrócenia 
posiadania w trybie ustalonym przepisami ni
niejszego dekretu. 

Art. 35. § 1. Qsoby, którym przywró
cono posiadanie, nabywają tytuł własności ma
jątku przez przedawnienie (zasiedzenie) dzie
sięcioletnie, licząc od daty uprawomocnienia 
się postanowienia w przedmiocie przywrócenia 
posiadania. 

§ 2. Na żądanie osoby interesowanej 
sąd ~rodzki miejsca położenia majątku stwier
dza nabycie tytułu własności w drodze postę
powania niespornego. Orzeczenie sądu stano
wi tytuł do przepisania własności nierucho
mości w księdze hipotecznej (gruntowej). 

Art. 36. Skarb Państwa, względnie oso
by lub instytucje, o których mowa wart. 13, 
nabywają tytuł własności majątków opuszczo
nych: ' -' 
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a) co do nieruchomości - z upływem lat 
20-tu 

b) co do ruchomości z upły\V Clll lat 1U-ciu, 
licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym wojna została UkOllczona; 

c) co do dochodów- oz upływem lat 5-ciu, 
licząc od końca l'oku , w kt6rym zosta
ły pobrane . 

Art. 3i. Skarb Pańsl\va, względni\1 oso~ 
by lub instytucje, o których moWa wart. 13, 
nabywają tytuł własności majątków porzuco
nych z upływem lat 5-ciu, licząc od końca ro
ku kalendarzowego, \V którym wojna U}{MltZO
na została. 

Dział lV. 
Przepisy przejściowe. 

Art. 38. Prawomocne urzeczenia władz 
sądowyeh lub administracyjnych, wydane przed 
dni e m wejścia w życi e niniejszego deluelll , 
\V niczym nic naruszają praw osób, które na 
zasadzie przepisów tego dekretu mogą żądać 
przywrócenia posiadania majątku. 

- A r t. 39. Przepisy niniejszego dekretu 
mają zastosowanie również do spra w, toczą
l~ych się przed sądami lub urzędami w ehwili 
wejśeia w żyeie niniejszego dekretu, a jeszcze 
niezakończonych prawomocnym orzeczeniem. 

Art . 010. W sprawach . o przyWl'ÓCCllie 
posiadania majątków objętych niniejszym de
kretem, tocząeych się w chwili wejścia w ży
cie tego dekretu przed sądami lub . urzędam i, 
postępowanie sądowe lub adminiHtracyjne ule
ga umorzeniu, zaś akta sprawy winny być 
niezwłocznie przekazane właściwemu sądowi 
grodzkiemu . . 

Dział V. 
Przepisy końcowe. 

Art. 011. Przepisy llllUejSzego dekretu 
nie naruszają postanowicll dekretu z dnia 6 
września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy 
rolnej (Dz. U.R.P. Nr :3, poz. 13 z 1945 r.), dekretu 
z dn ia 12 gr udnia 1944 r. o przejściu niektó
rych lasów na wlasność Skarbu PUllstwa (Dz. 
U.H. P. Nr 15, poz. 82) ani innych przepisów 
prawa, na podstawie których Pmlstwo może 
dokonae. wywłaszczenia majątku , ustanowić : 
przymusowy zarząd lub inne ograniczenia pl'a
wa własJl ości alho posiadania. 

lit-t. 42. W ykonauie niniejtizego dekretu 
purucza się Ministrom: Skarbu, Sprawiedli
wości, Przemysłu oraz Apl'owi~acji i Handlu. 

-. 
Art. 43. Dekret niniejszy wchodzi w ży

de z dnielll ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Bady Narodowe,i: 
Boicslaw Bierut 

Prezes Hady~1:inistrów: 
Elward Osdbkii -lvloraw:5ki 

Miuisler Skarbu : 
Konstan t)' DąbrowskI 

1\1 inistel' S pru wiedli w ości 
Edmund Z(Jlei\!ski 

Minister Przemysłu ; 
Hi/ar 1' Minc 

.Ministe r Aprowizacli 
i Handlu: Teodor Piolrow!./# 

46 
DEKRBT 

' z dnia 14 marea 1945 r . 

o zmianie prawa o ustroju sądów powszci.:huycb. 

Na podstawie ustawy z dnia :3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. l)-Rada Mi
nistrów postanawia a Prezydium Krajowej Ra
dy Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W prawie o ustroju sądów po
\'vszeclmych z dnia 6 lutego 19~8 r. (Dz.U.H.P. 
Nr 102, poz. 863, z 1932 r.), zmienionym usta
wą z dnia 14 kwielnia 1937 r . (Dz. U. n. P. 
Nr 30, poz. 220) i dekretami Polskiego Kom ite-

tu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 
1944 r. (Dz.U.R.P. Nr 11, poz. 56) oraz z dniu 
12 grudnia 1944 r . (Dz . U.R. P. Nr 15, poz. 84), 
wprowadza się zmiany .. następujące: 

1) ad. 1:21 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 121. S~dzia powinien w słu:l.bie 
poza slużbą strzec powagi sądu i unika6 

wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę god
ności sędziego . Nie wolno mu bmć udziału 
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\V takich wystlipieniach, które mog'łyby osła
biać zaufanie uo jego bezstrollllOści albo wieI' - , 
IlOści względem ustroju lub władz de mokra
tycznego Pańsl wa Polskiego." 

::!) wart. 271 do 9 3 dudaje się ustęp 
drugi o brzmieniu: 

"Hozpoznanie i załwienhenie aktów no
tarialnych i czynności hipoteczn ych należy 
:lanliast do zwierzchności hipotecznej, do sę
dziego oddziału (wydziału) hipotecznego na za
sadach przewidzianych dla zwierzchności hipo
tecznej". 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Spl'awiedlhl;' ości. 

Art. 5. Dekret niniejszy wchodzi \\' ży-
d e z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady ~arodowe.i: 

/ Bolesław B ,eru t 

Prezes Bady I,,1inis ll'ów: 
Edward Osóbka-MorawskI 

Minister Sprawiedliwości: 
Ed/lluJl d LaleitJski 

47 
ROZPORZĄDZBNIE ,MINISTRA SPRA \VIBDLrWOŚCI 

z dnia 27 lutego 1945 r . 
O zmianie rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym 

Na podstawie art. LX § l przevisów wpro
wadzających kodeks hand lowy (Dz. U. H. P. 
Nr 57, poz. 503 z 1934 r,) w porozumieniu 
z Ministrami: Skarbu, Przemysł u oraz Aprow i
zacji i Handlu zarządzam , co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawie
dliwości z dnia 8 czerwca 1935 r , o opłata ch 
w postępowaniu przed sądem rejestrowym 
(Dz. U. R. P. Nr 43, poz, 291 ) wprow adza s ię 
zmiany następujące: 

wysokośe wpisu przewidzianą w § 5 zdanie 
pierwsze i § 7, granicy opłat.y stosuuko
wej-w § 5 zdanie drugie, opłaty re jestro
wej - \V §§#8, 9, 10, ,14 pkt 5), §§ 17; 
18 zdanie pierwsze pkt 3) i 4), § 19 zda
nie drugie pkt 1) i 2) i zdanie cz warte, 

granic opłaty re,jestl'owej - w §§ 12, 1.4 
pkt 1), 2) i 4), §§ Hi, 18 zdanie pierwsze 
pkt 2) oraz opłaty k ancelaryjne,j-- w S ~3 
podwyższa s ię czterokrotnie . 

§ 2. \V SpI'UW1H.: h rejestl'owych, wszczę
tych przed dniem wt3jścia w życie ninie jszego 
rozporządzeniu, przepisy tegoż rozporządzenia 
stosuje się do wszelkich , powodujących opłatę 
czynności, któl'e nustąpią po tej dacie . 

§ 3. Hozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem 1 kwietn ia 1945 r , 

Minister Sprawiedliwości: 

E'dJ/llWd Zalewski 

48 
uozponZĄUZBNIB I\UNISTRA SPRA \VIEDLHVOŚCI 

z dnia 27 lutego 1945 r . 
O zmianach rozporządzeń w sprawie uiszczenia opIat sądowych i o o11lade 

za doręczenie IV spr awach cywilnych. 

~a podstawie arL 2~, 43 i 115 prze pisów 
o kosztacb sądOwych (Uz. U. H. p , z 1934: r. 
Nr 93, poz. 837, z 1936 r . :\ r 3, poz. Hf 
i z 1938 r . . Nr 89, pc.. z. (JUg) w porozumieniu 
z Ministrem Skarbn zarządzam , eo następuje: 

S 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw ie
dliwości 't dnia 17 gnl\lnia 1934 r, w s prawie 
uiszczenia opIat sądowych. (Dz. U.RP. Nr 109, 
poz. 971) skreśla się § 12. 

§ 2. W roz.porządzeniu Minis tra Spra
wietUiwości z dnia 17 grudniH 193·1 r , o opła
cie za doręczenie w sprawach c'y-\vilnych (D z, 
U. R. P. Nr 109, poz. 972), zmienionym rozpo
rządzeniem Ministra Sprawiedliwośd 7. dnia 

10 lipca 1935 r. (Dz. U. H. P. Nr !)tJ, poz, 335) 
wprowadza, się zmiany l1a ~3tępujące : 

1) \vysokość grank opłat, wymienionych 
w § 2 zdanie dru gie i trzecie i wyso
koM opłat wymienionych w § (j pod
wyższa się sze ściok rotnie ; 

2) w § 7 zdanie pierwsze otrzymuj e 
brzmienie: • Opłatę stalą za clol'ęczenie 
w wysokości, równa jącej się każdo
czesne j opłacie pocztowej za list pOle 
cony lIajnizszej wagi, od każdego do
ręczeni a pobiera się "; 

3) § 12 otrzymuje brz.mienie: "§ 12. Wy
nagrodzenie zarządów miejskich i gmin
nycllza każde dokonane przez fmik-
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r..ionariusza gminnego doręczenie \\' po
stępowaniu cywilnym ustala się w wy
sokości każdocze snej opłaty pocztowej 
za list zwykły najniższej wagi." 

i opłaty za doręcl.enie należy pobierać za każde 

I doręczenie, którA w przyszłości powstanie, 
opłatę przewidzianą \\' § 2 pkt 2) niniejszego 
rozporządzenia. 

4) §§ 13, 14. 15. lG. 17. lR Hl , 20 i 21 
skreśla się. 

~ 3. ' W sprawach wszczętych przed 

§ 4. Hozporządzellie llUlIeJsze wchodzi 
w żyeie z dn lem l kwie tnia 194(') r. 

MinistPr Sprawie dliwości: dniem we.iści!\ w życie niniA.iszego rozporzą 
dzenlft . w kt6ryr.h ni e pobrano _stosunkowe j Edmund ZalewsJd 
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ROZPORZĄDZBNIE l\'llNISTRA. SPRA WIBOLIWOŚCI 

z dnia 27 lutego 19-15 r . 
o l,mtanic rozportądzenia dotyczącego taksy za doręczenie wezwań i innych pism 

sądowych w sprawach karnych. 

podwyższa się sześciokrotnie; Na podstawie art. 596 lit. a) kodeksu po 
stępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. ' 
(Oz. U. R. P. Nr. 8, poz. 44 z 181() r.) 7.al'ządzam, 
co następuje: 

I 
. § 1. W rozporządzeniu Ministra spraWie'j' 

dliwości z dnia 17 kwietnia 1931 r. dotyczą
cy~ taksy la doręcze nie wezwall. i innych 
pism sądowych w sprawach karnych (Dz. U'I 
R. P. NI' 42, poz. 383) wprowadza si ę :z.miauy 

2) w § 2 wyrazy ,,60 groszy" oraz w § 3 
wyrazy ,,60 gr" zastępuje się wyra
zami "k"ażdoczesnej opłaŁy pocztowej 
za list polecony najniższej wagi". 

§ 2. Hozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem 1 kwiehlia 1945 r. 

następujące: . " Min ister Sprawiedliwości : 

1) wysokoś(~ opła t wym ienionych w § 1 I Ed/1ttf/l d ;:alfZf.' ~/?t 
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R OZPORZ.ĄDZBNIB l\UNISTRA SPiłA 'WIEDLIWOŚCI 

z dnia 27 lutego i945 J', 

O z:tnlanie rozporządzenia o taksie za czynności komornik6w. 

Na podstawie a rt. IX przepisó \v wprowa : 
dzających prawo o sądowym postępowaniu 
egzekucyjnym (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 93, 
poz. 804) zarządzam , co następuje : 

(2) w § 6 zdanla trzecie i cz\\'urte oŁrzy· 
mują brzmienie: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spra
wiedliwości z dnia 25 kwietnia 1936 r. o tak
sie za czynności komorników {Dz. U. R. P. 
Nr %, por, . 277 u z upełnionym rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedłiwośei z dnia 17 stycznia 
1939 r. (Dz. U. H. P. Nr 4, pOl. 25) wprowa
dza się zmiany następujące: 

I 
"Cała opłata stosunkowa wynosi: 

przy wartości do 500 zł włącznie 
! przy wartości ponad 500 zł do 1000 zł 
, włącznie _ _ _ 

, przy wartośc.i ponad 1000 zł do 5000 zł 
I włąeznie . ,_ . 
, przy wartości 110nad 5000 l.łdo 10,000 zł 

włącznie: 

(1) w § 2 zdanie dl').lgi e otrzymuje od pierwszych 5000 zł " . 
brzmieI)-ie: od nadwyiki za każde rozpoczęte 1000 zl 

przy wartości ponad 10.000 zł do 
"Skarb Państwa i podmioty prawne, za 100.000 zł włącznie : 

które działa Prokuratoria Generalna Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz osoby, których roszczenia od pierwszych 10.000 zł ; 
pochodzą z tytułu wynagrodzenia za pracę lub od nad wyżki za każde rozpoczęte 1000 zł 
alimentów, wolne są od uiszczenia tej części przy wartości ponad 100.000 zł: 
opłat , ktt1rn przypada Slmrbnv,:ri Państwa."; i od pierws'Zxch 100,000 zł 

10 zł 

20 zł 

40 zł 

-10 zł 

4 zł 

60 · zł 
2 zł 

240 zł 
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od nadwyżki za 
10.000 zł -' 

każde rozpoczęte 

Suma opłaty stosunkowe,i nie 1I102e wy-

10 zł 

nosić mniej niż . .10 zł.!': 

(3) w § 15 zdanie pierwsze wyrazy: .40 gr" 
zastępuje się wyrazami: "równającej się każ
doczesnej opłacie pocztowe.i za list polecony 
najniższej wagi za zwrotnym poświackzeniem 
odbioru,"; 

(4) § 18 otrzyml1.ie brzmienie: 

,,§ 18. Osoba, na żądanie której komornik 
wykonywa czynnoś«5 poza granicą administra
cyjną miejscowości, w której ina Riedzibę, zwra
ca mu koszty przejazdu kolejami (bilet II kla
sy), autobusami, omnibusami i statkami, fi 

w razie braku takich środków lokomocji lub 
znacznych trudności w korzystaniu z nich, do
starcza komornikowi innych środKów lokomocji 
nlbo płaci gotówką za koszty podróży podług 
ustalonych cen miejscowych, 

Komornikowi służy prawo do diet, należ
nych funkcjonariuszom państwowym w czasie 
pełnienia czynności służbowy'ch poza zwykłym 
miejscem służbowym. 
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Jeżeli komornik wykonywa czynności 
w kilku sprawach w tej samej miejscowości, 
położone.i poza granicą administracyjną jego 
siedziby, należą mu się koszty przejazdu i die
ty tylko za jeden wyjazd. Koszty te i diety 
dzieli się równo miQdzy poszczególne sprawy."; 

(5) w § 19 skreśla się pkt 3; 

(6) opłaty; • przewidziane w § 7 zdanie 
drugie, §§ 9, 10, 11, i 13, granice opłat w § 7 
zdanie pierwsze pkt 3) i § 8 zdanie pierwsze 
pkt 6, ryczałt kancelaryjny § 16 zdanie dru
gie pkt 3), granice ryczałtu kancelaryjnego
§ 16 zdanie drugie pkt 1), 2) i 4), wynagrodze
nie - w § 16 I zdanie drugie i § 17 oraz gra
nice wynagrodzenia - w ~ 19 l podwyższa się 
czterokrotnie. 

§ 2. W spra wach, wszczętych przed dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
przepisy tegoż rozporządzenia stosuje się do 
wszelkich powodujących opłatę czynności , które 
nastąpią po tej . dacie. 

§ 3, Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
\v życie z dniem 1 kwietnia 1945 r. _ 

Minister Sprawiedliwości: 
Edmund Zalewski 

tłoclono z polecenia Ministra Spuvrledllvro'cl w Drukarni .M. Kouakowska- w Lublinie, Wllnhlwals:a 8. 

Zgloszenla na prenllmerat~ przyjmuje sl~ w gmachu Sl\du Okręgowego w Lublinie, 
ni. Krakowskie-Przedmieście Nr 76, pokój Nr 9. 

Prłllumeratę naIdy wpłacac! I góry. Wysy.łkę wykonuje się po uprzednim wpłaceniu zaliczki miesięcznej 
. dla władz, urzędów, zakładów 1 instytucyj pafistwowych I samorządowych w kwocie zł -20, 

. dla Innych prenumerator6w w kwocIe zł 50. 
Po!ei1yft.cle numerJ III do nabycia r6wnlet w Kas!e Sl\du Okr~iOwego w LublinIe. 
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ROZPORZĄDZENIA: 

Poz.: 5t - Minist.ra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia l marca 1945 r. w sprawie wykonania 
dekre tu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 194.4 r, o prze-
prowadzeniu reformy rolnf\j . ' ~ '.' 63 

52 '-Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1945 r. o komisjach dysc.yplinarnych 
i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko członkom orj!anów wykonawczych samorządu 
terytorialnego, powiatowego oraz gmin wiejskich i miejskich 67 

53 - Minisha Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1945 r. w sprawie regulaminu wy-
borów sołtysa i podsołtysa . 69 

51 
ROZPO ~ ZĄDZBNIB MINISTaA ROLNICT\VA I REFORM. ROLNYCH 

z dnia 1 marca 1945 r . 

W sprawie wykonaq.ia dekretu Polskiego Komitetu WyLwolenia Narodowego z dnia 
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu refor my rolnej. 

Na podstawie art. 8 i 20 dekretu PoJskie
go Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 
6 września 1944 r., o przeprowadzeniu refor
my rolnej, w brzmieniu obwieszczenia Mini
stra Rolni ctwa i ' neform Rolnych z dnia 18 
stycznia 1915 r. (Dz. U. H. P. Nr 3, poz. 13), 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przytoczone w przepisach rozporzą
dzenia niniejszego art y kuty odnoszą się do 
dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Na
rodowego z dnia 6 wrześnła 1944 r. o prze
prowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. 
Nr 3, poz. 13, z 1945 r.), paragrafy zaś doty
czą niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Za gospodarstwa karłowate uważa 
się gospodarstwa o powierzchni poniżej 2 ha, 
za gospodarstwa małorolne gospodarstwa od 
2---<5 ha, r.u gospodarshva zaś średniorolne, 

, uprawnione do korzystania z reformy rolnej 
uważa się gospodarstwa od 5-10 ha użytków 
rolnych, których posiadacze oharczeni są licz
ną rodziną. 

. § 3. Za bezrolnych robotników i praco
wników rolnych oraz drobnych dzierżawców 
uważa się osoby, które prowadzą samodzielne 
gospodarstwa, a praca na roli stanowi ich za
wód i główn.e źródło utrzymania. 

§ 4. Za użytki rolne uważa się grunty 
orne, łąki, pastwiska, ogrody warzywne i owo
cowe. 

§ 5. (1) Orzekanie w sprawach, czy dana 
nieruchomość podpada pod działanie przepi
sów art. 2 ust. (1) pkt e) należy w I instancji 
do kompetencji wojewódzkich urzędów ziem
skicll. 

(2) Od decyzji wojewódzkiego urzędu 
ziemskiego służy stronom prawo odwołania za 
pośrednictwem tegoż urzędu w ciągu dni 7, 

I licząc od dnia następnęgo po doręczeniu de-

I 
cyzji. do Ministra Rolnictwa i Reform Holnych. 

I § 6. Strona, ubiegająca się o uznanie, że 

,. dana nieruchomość jest wyłączona spod dzia
łania postanowień zawartych wart. 2 ust. (1) 

I 

pkt e), winna przedłożyć wojewódzkiem u urzę
dowi ziemskiemu dowody, stwierdzające do-
kładnyobszar te.i nieruchomości z wyszcze

I gólnienJem użytków każdego rodzaju, a w bra
. ku takich dowodów zwrócić się do wojewódz

kiego urzędu ziemskiego o sporządzenie do
wodów pomiarowych na swój koszt. 

§ 7. Nie podpadają pod postanowienia 
zawarte wart. 2 ust. (1) pkt e} grunty: 

a) drobnych dzierżawców rolnych, do któ
rych ma zastosowanie ustawa z dnia 
18 marca 1932 r" o wykupie gruntów, 
podlegających usta wie w przedmiocie 
ochrony drobnych dzierżawców rolnych 
(Dz. U. R. P. Ni' 30, poz. 307), 

b) nabywców z parcelacji, o ile . łączny 
obszar gruntów stanowiących ich włas-
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nosc nie prze kracza norm wska7.a nyl'11 
wart. 2 ust. (1) pkt e). 

~ 8. Ma.iątki przejmuje się wraz z wszel
kimi Rkty wami. Długi nie hipotekowane ni e 
obciążają Skarbu Państwa z wY.iątkiem nRle j, 
ności za prace dokonane na n ecz mRjątku . 

~ 9. Pełnomocnicy delegowani w myśl 
Rrt. 7 powierzą t y mczasowy zarząd poszcze
gólnych objektów, podlegających parcelacji, fa
chowym siłom rolniczym . Które przy pomocy 
komitetów folwarcznych ohe jm'l i zabezpieczą 
e ałość prze.ięt ego mi e nili. 

§ 10. (1) Przejęcia majątków dokonują 
upoważnieni przez Ministra Holnictwa i R. e 
form Rolnych pełnomocni('Y, wojewódzki e lub 
powiatowe urzędy 'zie mski e. 

(2) Przf'jęcie odbywa się prze z protokól ar
ny spis ohjętych nief\lehomości wraz z inwen
tarzem. 

(3) Protokół sporządzi ć: nale ży w 4 jedno
brzmiących egzemplarzach. podpisuje zaś go 
właściwy organ przejmu jący (ust. (l), tymeza
so.wy zarząd(~a . i prze wodniczący komitetu fo l- j 
warcz'hego. 

(4) Po zakończe łliu czynności wskazanych 
w ust. (1) i (2) protokóły z przejęcia majątku 
winny być bezzwłoczni e llI'zekazanp: 

l) miej scowemu 7.arządowi majątku , 

2) powiatowe mu urzędowi zi emskie mu , 
3) wojewó(izkiemu Ul'zędowi ziemskie mu , 
4) Ministe rst wu Rolnictwa i Heform Hol

nych. 

S 11. (l)Przejęein od właśp.ide li ziemski ch 
wie podlegają : 

a) przedmioty służące do osobistego u
żytku wła ścic iela przej mowa ne go ma
. iątkll i członków jego rodziny jak np. 
ubrani a, obuwie, pośc iel, biżuteria , 
meble, na czynia kuchenn e i t. p. , nie 
mające związku z prowadzeni em go
spodarstwa rolnego oraz .i e żeli nie po
siadają wartości naukow e j, artyst ycznej 
lub muzealnej, ... 

b) zapasy artykułów spiżarni do mowej, 
c) zwierz~ta i ptaki pokojowe. 
(2) Przejęci II od dzierża wcó\\' majątków 

ziemskich nie podlegają: 
a) wszelkie przedmioty stanowiące osobi
" stą własność dzierżawcy i jego rodziny, 
h) inwentarz żywy i martwy stanowiący 

własność dzierżawców, przy czym oko · 
liczność ta musi być udowodniona do
kumentamj, 

c) część zbiorów z ostatniego roku go
spodarczego niezbędna do zaspokojenia 
potrzeb własnych dzierżawcy i jego 
rodziny ol'az należności za pracę ro
botników roJnych , 

(3) W razie nieobecności właścicieli ziem
skich lub dzierżawców organa powołane do 
przejęcia majątków ziemskich zobowiązane Flą 
do sporządzenia spisu oraz zabezpiecze nia ich ' 
mienia nie podlegającego przejęciu na f7.eCZ 

,Skarhu PaiJstwa (ust. (1) i (2). 

§ 12. Wpis prawa własności na rzeez 
Skarbu Pallstwa nieruchomości ziemFlkich wy
mienionych wart. 2, ust. (1) nastąpi na wnio
sek właściwego woje wódzkiego urzędu ziem
ski ego. 

~ S l H. (1) Pełnomocników powiatowych 
dla spraw reformy rolnej oraz ith zastępców 
mianuje Minister Rolnictwa i Reform RoJnych 
na wniosek pełnomocnika wojewódzkiego, 
przedstawiony w poro7.Umieniu z przewodni
cząrym wojewódzkie,i rady narodowej. 

(2) Pełnomocników gminnych mianuje 
pełnomocnik powiatowy w porozumieniu z prze
wodniczącym powiatowej rady narodowej. 

(:3) Pełnomocnikiem oraz zastępcą pełno
mocnika (wojewód zkiego, powiatowego, gmin
nego) winna być inianowana osoba obznajmio
na ze struktń'rą rolną tych ter e nów,)la które 
zosta,ie delego wa na. 

~ 14. Zadanie m pełnomocników dla spraw 
reformy rolnej jes t zabezpieczenie majątków 
przejętych na cele reformy r olnej oraz' dbanie 
o szybkie i prawidłowe je j wykonanie. 

§ 15. Gminna komisj a reformy rolne.i 
składa s ię z gminnego pełnomocnika reformy, 
roloej jako przewodniczącego oraz z delegatów 
gromad po 2 z każdej , wybranych na ogólnym 
ze braniu wszystki ch uprawnionych do korzy
stania z r e formy rolnej, stosownie do przepi
sów art. 1, liSt. (2) pkt a) i b) . 

§ 16. Pełnomocnicy powiatowi sprawują 
c iągłą kontrolę nad działal nością pełnomocni 
ków gminnych, gminnych komisji reform y 
rolne .i i komisji podziałtt- ziemi. 

S 17. Pełnoll10cniey powiato wi przy współ
udziale powiatowych urzędów ziemskich spo
rządzą spisy przejętych majątków ziemskich 
z uwzględnieniem . powierzchni i rorlzaju niyt 
ków rolnych. 

~ 18. Pełnomocnik powia towy w poro
zumieniu z powiatowym urzędem ziems~im 
ogłosi w każdej gminie wykaz imienny maJąt 
ków lub ich części, wyłączonych spod parce
lacji w trybie przepisu art 15. 

§ 19. Pełnomocnik powiatowy, po wy
konaniu czynności przewidzianych w § 17 i 18, 
usŁali po porozumieniu z poszczególnymi gmin
nymi komisjami reformy rolnej plan podziału 
posiadanego zapasu ziemi pomiędzy poszcze
gólne gromady, 

/ 

I -
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'd ,§ 20'h(1) §Po dOkołnaniu czynn?ści prze- I ~ 
WI ZIanyc w ' 19 pe nomocnik gmmny prze-

b) klu~ze zapisane do ksiąg stadnych 
Związku Hodowców Koni, 

c) zapisane do ksiąg hodowlanych: krO
wy, świnie, owce oraz kozy, 

prowadzi na ogólnym zebraniu uprawnionych 
w danej gromadzie do korzystania z reformy 
rolnej wybór komisji podziału ziemi z osobna 
dla każdej nieruchomości podlegającej parce
lacji. 

(2) Komisja podziału ziemi składa się 
z przewodniczw~ego, jego zastępcy Druz 5 człon
ków, w tym '2 przedstawicieli robotników rol
nych, 

§ 21. Oprócz spisu dokonanego przc,z 
gminną komisję reformy rolnej, stosownie do 
przepisów art. 9, pełuomocnik gminny w po
rozumieniu z komisją podziału ziemi sporzą
dzi spis wszystkich uprawnionych do uczest
niczenia w podziale ziemi danego ma.iątku 
z wyszczególnieniem dla każdego z nich po
silłdanego przez niego obszaru ogólnego i ob
szaru użytków rolnych oraz · jJości członków 
rodziny. 

§ 22, (l) Projekt podziału ziemi opracti
. te komisja podziału ziemi, projekt zaś podzia
łu inwentarza gminna komisja reformy rolnej , 
przy czym czynności te winny być dokonane 
przy fachowym udziale instruktorów rolnictwa. 

(2) Wdowy i sieroty, pozostałe .IPO pole
głych żołnierzach Wojska Polskiego Oraz po 
uczestnikach walk partyzanckich o Polskę de
mokratyczną, korzystają z dobrodziejstwa re
formy rolnej na równi z osobami, wymienio
nymi wart. 10 ust. (2). 

§ 23. Przy opracowaniu projektu po
działu ziemi komisje kierują się wysokością 
posiadanego zapasu ziemi, wielkością gospo
darstw uprawnionych do nadziału zielni oraz 
zasadą, ażeby wszystkie kategorie upra wnio
nych t. j. bezrolni, właśc1cie le gospodarstw 
karłowatych oraz małorolni i ' średniOl'olni 
z liczną rodziną byli nadZIeleni ziemią. 

§ 24. Przy podziale inwentarza żywego 
należy pojedyńczym gospodarstwom przydzie
lać nie więcej jak 1 konia lub 1 krowę. 

§ 25. (l) Podziałowi nie podlegają : 

J. Z inwentarza martwego: 
a) urządzenia kuźni, stolarni, pracowni 

rymarskich, sprzęt straża~ki i t. p. , 
b) maszyny rolnicze, które nie mogą być 

racjonalnie wykorzystane w jednostko
wych gospodarstwach włościaJlskich , 
.iak traktory, młocarnie, siew111ki wie -
10rzędne, bukowniki, tryjery i t. 'p. , 

c) samochody ciężarowe, osobowe oraz 
wszelkie powozy. 

II. Z inwentarza żywego; 
1) in~entarz zarodowy, a mianowicie: 
a) licencjonowane: ogiery, buhaje, knury, 

tryki oraz capy, 

(1) cały przychówek wszystkich gatunków 
zwierząt po rodzicach, zapisanych do 
ksiąg hodowlanych lub stadnych; 

2) specjalne kultury h~dowlane, jak drób 
rasowy oraz pszczoły i jedwabniki. 

(2) W braku dowodów, stwierdzających 
wartość hodowlaną zwierząt, powiatowy pełno
mocnik dla spraw reformy rolnej powinien za
sięgnąć opinii instruktora hodowlanego, a 
w braku tegoż agronoma powiatowego lub 
gminnego. 

(3) Z podziału · wyłącza się również 
wszelkie zapasy produktów rolnych. 

S 26. Za całość i niena ruszaln~ść pozo
stałego w majątkach parcelowanych żywego 
i martwego inwentarza, nie podlegającego po
działowi, oraz zapasów produktów rolnych 
(§ 25 ust. (1) i (3) odpowiada pełnomocnik 
powiatowy dla spraw reformy rolnej . 

§ 27. Projekt podziału ziemi i inwenta
rza winien być podany do wiadomości i roz
patrzony na ogólnym zebraniu uprawnionych 
do korzystania z reformy rolnej (§ 20 ust. (1). 

§ 28. W wy<padkach, gdy w sprawie po
działu ziemi nie dojdzie do porozumienia, de
cyduje ostatecznie pełnomocnik powiatowy. 

~ 29. Projekt podziału ziemi i inwenta
rza patwierdza pełnomocnik powiatowy po za
sięgnięciu opinii komisarza ziemskiego oraz 
mierniczego, którzy są fachowymi doradcami 
przy układaniu projektu podziału ziemi i in
wentarza. 

, S 00. Projekt podziału ziemi podpisują 
członkowie komisji podziału ziemi, pełnomoc
nik gminny, komisarz ziemski i mierniczy. 

~ 31. (1) Faktycznego podziału ziemi we
dług zatwierdzonego projektu podziału (S 29) 
dokonają mierniczy, wydelegowani przez po
wiatowy urząd ziemski. 

(2) W wypadkach braku odpowiedniej 
ilości mierniczych dla dokonania podziału zie
mi (ust. (1), faktyczny podział moż@ być prze
prowadzony prowizorycznie na gruncie przez 
komisję podziału ziemi pod ogólną kontrolą 
mierniczego. 

S 32. Faktyezny podział ziemi przepro
wadzony na gruncie (§ 3t) mOże być przez 
komisję podziału ziemi zmieliiony jedynie po 
uzyskaniu na to zgody wojewódzkiego urzędu 
ziemskiego, udzielonej w porozumieniu z peł
nomocnikiem \vojewódzkim. 

§ 33. (1) Po zatwierdzeniu projektu zgo
dnie z ~ 29 oraz po wydzieleniu .~zjałek na 

• 
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gruncie i podziale inwentarz~L_ pełnomocnik 
powiatowy z komisarzem, ziemskim wprowadzą 
nabywców w posiadanie ziemi oraz wręczą 
nabywcom dokument nadania ziemi i inwenta
rza z podpisem pełnomocnika i komisarza 
ziemskiego. 

(2) Dokument nadania stanowi tytuł włas
ności nadanej działki i jest podstawą dla do
konania wpisu ' prawa własności w ,księgach 

. hipotecznych .. 

§ 34. Powiatowe urzędy ziemskie po· 
wołują dla oszacowania przydzielonych działek 
i inwentarza dla każdej gminy z osobna ko
misje klasyfikacyjno-szacunkowe. 

§ 35. (1) Komisja klasyfikacyjno-szacun
kowa składa się z przewodniczącego, który 
winien posiadać wykształcenie rolnicze oraz 
mierniczego, wyznaczonych przez powiatowy 
urząd ziemski i dwóch delegatów gminnej ko
misji reformy rolnej. W razie równości gło
sów przy podejmowaniu uchwał przez komisję, 
rozstrzyga głos przewodniczącego. 

(2) Członkowie komisji wyznaczeni przez 
powiatowy urząd ziemski mogą wchodzić ró- ' 
wnocześnie w skład kilku komisji. 

§ 36. Należność za przydzielony inwen
tarz żywy i martwy, po przeliczeniu na sumę 
pieniężrią według cen ustalonych w instrukcji 
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych,za
licza się danemu gospodarstwu jako poży~zkę, 
przy czym stosuje się odpowiednio postano
wienia art. 14 ust. (2) i (3). 

, § 37. (1) Komisja klasyfikacyjno- szacun
kowa po klasyfikacji i oszacowaniu działek 
i inwentarza sporządza protokół z dokonanych 
czynności. 

(2) Protokół winien zawierać: rejestr po
miarowo-szacunkowy, wykaz nabywców i na
leżności za inwentarz żywy i martwy oraz 
szkic rozparcelowanych gruntów z naniesioną 
klasyfikacją· 

§ 38. Po dokonaniu czynności wyszcze
gólnionych w § 37 powiatowy urząd ziemski 
wyda decyzję w przedmiocie klasyfikacji i sza
cunku i opublikuje ją przez wywieszenie na 
widocznym miejscu w lokalu zarządu gminy 
lub też gmin, na obszarze których położony 
jest parcelowany majątek oraz we właściwym 
powiatowym urzędzie ziemskim. 

§ 39. Ogłoszenie decyzji (§ 38) winno 
być wywieszone przez dni 7, po upływie zaś 
tego terminu decyzję uważa się za doręczoną 
wszystkim stronom i osobom zainteresowanym. 

O dacie wywieszenia decyzji przełożony 
gminy powiadamia bezzwłocznie powiatowy 
urząd ziemski. 

§ 40, btronom i osobom zainteresowa
nym prz'ysługuje prawo odwołania się od de-

cyzji powiatowego urzędu ziemskiego (§ 38) do 
wojewódzkiego urzędu ziemskiego za , pośre
dnictwem powiatowego urzędu ziemskiego 
w ciągu 7 dni po upływie terminu określone 
go w § 39. 

§ 41. (1) Po upływie terminu zakreślo
nego na wniesienie odwołania powiatowy urząd 
ziemski przekaże bezzwłocznie cały operat 
parcelacy jny wraz z wniesionymi odwolaniami 
wojewódzkiemu urzędowi ziemskiemu. 

(2) Wojewódzki 'urząd ziemski po zasię
gnięciu opinii wojewódzkiego pełnomocnika 
dla spraw reformy rolnej wyda odtateczną de
cyzję· 

§ 42. Do składania wnioi3ków o wyłą
czenie w trybie przepisu art. 15 uprawnione 
są władze państwowe, samorządy terytorialne 
i gospodarcze oraz zrzeszenia rolnicze. Wnios
ki te wojewódzki urząd ziemski po zaopinio· 
waniu przez wojewódzką radę narodową 
przedkłada Ministrowi Rolnictwa i, Heform 
Rolnych do decyzji. 

§ 43. Przy opracowywaniu wniosków o 
wyłączenie w trybie przepisu art. 15 należy 
uwzględnić istotne potrzeby kultury rolnej, a 
w szczególności potrzeby nasiennictwa, do
świadczalnictwa rolniczego, hodowli zwierząt, 
ogrodnictwa kultur specjalnych oraz czy ob
jekt mający być wyłączony posiada dogodne 
warunki komunikacyjne, glebowe, niezbędne 
zabudowania i urządzenia gospodarcze. 

~ 44. Nie podlegają podziałowi: 
1) ziemie na zniesienie enklaw i półen

klaw leśnych do 50 ha, 
~ 2) specjalne kultury jak: szkółki leśne, 

szkółki drzew owocowych; sady, inspekta, cie· 
plarnie, parki, plantacje wikliny, plantacje ro
ślin lekarskich, chmielniki, pasieki, tereny ło
wieckie zwierząt futerkowych, wody otwarte 
i zamknięte i t. p., 

3) zabudowania dworskie i przemysłowe, 
4) zabytki historyczne, architektoniczne 

i osobliwości przyrody, 
5) tereny, na których są kamieniołomy 

lub kopalnie minerałów użytecznych, o ile są 
eksploatowane lub o ile eksploatacja ich zo
stała czasowo zaniechana, 

6) tereny, na których znajdują si ę źródła 
mineralne, 

- 7) grunty objęte nadaniami górniczymi 
przemysłowymi, 

8) a) grunty zajęte pod rowy, kanały i 
wały oraz obustronne przylegające 
pasy o szerokości , 1 111 od strony 
zewnętrznej wału, 

b) przy stawach rybnych opadowych 
pasy szerokości 2 m, przy legające 
do granicy zalewu terenu przy naj
większym spiętrzeniu, 
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c) przy groblach stawowych zewnęh'z
nych, pasy o szerokości 4 m, 

d) grunty zajęte pod objeidy meliora
cyjne, jak śluzy, stacje przepompo
wan i t. p. wraz z niezbędnymi tech
nicznie gruntami przyległymi, 

e) ośrodki melioracyjne O charakterze 
doświadczalnym w dziedzinie upra
wy łąk, torfowisk i t. p. 

§ 45. (1) Pełnomocnicy oraz komisje po
działu ziemi wiony pi'zy opracowywaniu pro
jektów podziału ziemi wydzielić i zabezpieczyć 
odpowiednie ośrodki na cele szkolnictwa rol-
niczego, a mianowicie: -

dla gminnych szkół rolniczych od -5 .-
10 ha, 

dla powiatowych szkół rolniczych od 
30 - 50 ha, 
4la liceów i szkół specjalnych od 50 -
80 ha użytków rolnych. 

(2) W · wypadku gdy na terenie danej 
gminy n iema nieruchomości ziemski~j podle
gającej ptłrcelacji, należy dla gminnej szkoły · 
rolniczej zarezerwować działkę wraz z inwen
t arzami w sąsiedniej gmiuie. 

§ 46. Hozporządzenie niniej sze wehodzi 
\V życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa 

i Reform Rolnyeh: Edward Bu/tlid 

52 
ROZPORZĄDZENIB MINISTRA A-Dl\'lINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia · 15 murea 1945 r. 

o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko członkom 
organów wykonawczych samorządu terytorialnego, powiatowego oraz gmin wiejskich 

i miejsldch. 

Na podstawie art. 20 § 4 i 23 dekretu 
Polskiego Komitetu Wyzwo lenia Narodo\vego 
z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji 
i zakresie działania samorządu terytorialnego 
(Dz. U. R. P. Nr 14, poz . 74) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Do orzekania w sprawach dyscypli
narnych prezydentów, \viceprezydenŁów i człon
ków zarządów miast wydzielonych oraz CZ/Oll
ków wydziałów powiatowych powołuje się ko
misje dyscyplinarne przy wojewódzkich radach 
narodowych a \V sprawach członków organów 
wykonawczych miast nie wydzielonych i gmin 
wiejskich - komisje dyscyplinarne przy po
wiatowych radach narodowych. 

§ 2. Komisja dyscyplinarna sldada się 
z siedmiu osób wybranych przez wojewódzką 
(powiatową) radę narodo\' ą spo f3ród jej człon
ków na okres kad encji. Za wybranych U\va 
ża się tych, którzy otrzymali kolejno najwię
kszą liczbę głosów. 

§ 3. (1) Członkowie komisji dyscyplinar
Ilej wybierają spośród siebie przewodniczące
go i jego zastępcę. Przewodniczący zwołnje 
posiedzenia ~omisji dyscyplinarnej oraz kieru
je tokiem postępowania dyscyplinarnego. 

(2) Komisja orzeka w kompletach złożo
nych z przewodniczącego i 2 członków. Prze
wodniczącego i członków do kompletu orzeka
jącego wyznacza dla każdej sprawy z osobna 
przewodniczący komisji. 

§ 4. (1) Hzecznika dyscyplinarnego i je
go zastępcę wybiera zwykłą większością gło-

sów \'-;łaściwa rada narodowa spośród swych 
czl'ollków. 

(2) OkreS urżędowRllia rzecznika dyscy
plirwrnego i jego zastępcy wynosi 1 rok. 

(3) Rzecznik dyscyplinarny bierze udział 
\V postępowaniu dyscyplinarnym jako repre
zentant interesu publicznego. 

(4) Komis.la dyscyplinarna wydaje po
stanowienia i orzeczenia po wysłuchaniu rzecz
nika dyscyplinarn '~go. Podczas narad i głoso
wania komisji rze.cznik nie może być obecny. 

§ 5. Do członków komisji dyscyplinar
nej i do r zecznika d yscyplinarnego ll'lają za
stosowanie przepisy o wyłączeniu, zawarte 
\V art. 7 rozporządzenia Prezydenta Hzeczypo
spolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r . o po
stępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P. 
Nr 36, poz. 341). 

§ 6. (1) Komisja dyscyplillarna wdraża 
postępowunie w stosunku do członków zarzą
dów miast wydzielonych i wydziałów powia
towych na wniosek właściwego wojewody, 
w stosunku do członków zarzącló 'M. gmin wiej
skich i miast nicwydzieJonych na wniosek sta
rosty. Wniosek o wdrożenie postępowania dy
scyplinarnego winien zawierać uzasadnienie. 

(2) Stawiając wniosek o wdrożenie po
stępowania, wojewoda (starosta) zawiadamia o 
tym równocześnie osobę, której wniosek do
tyczy. 

(3) Prawo postawienia wniosku o wdro
żenie postępowania dyscyplinarnego przysłu-
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guie również przewodniczącemu właściwej ' ra
dy narodowej w stosunku do członków organu 
wykonawczego danej rady. Przepis ust. (2) 
~tosuje się odpowiednio. 

§ 7. Wniosek o wdrożen ie postępcHnluia 
dyscyplinarnego składa właściwy organ po 
przeprow:Hlzeniu wstępnych dochodzeń. 

§ 8. (1) Jeżeli stan sprawy tego wy1lla
ga, komisja dyscyplinarna po wdrożeniu po
stępowania dyscyplinarnego zarządzi przepro 
wadzenie dochodzeń uzupełlliających, za po
średnictwem aparatu urzędniczego organów 
wy kona wczych. 

(2) ,W toku dochodzeó należy dać obwi
niOIlemu możność złożenia wyjaśniell i przed
stawieu ia dowodów oraz zbadać dowody wska 
zane prze 7. obwinionego lub jego obrońcę 
w celu ustalenia okoliczności faktycznych , 
związanych bezpośrednio ze sprawą. 

Obwiniony winien być u \viadomiouy o 
terminie przesłuchania świadków, ma prawo 
być obecny przy przesłuchaniu i może zada
wać świadkom pytania. 

§ 9. (1) Prowadzący dochodzenie sporzą
dza z przesłuchania protokó t, zawierający: do
kładn~ oznaczenie miejsca i czasu przesłucha
nia świadka lub biegłego. jego zeznania i oś
wiadczenia oruZ stwierdzenie, że świadka lub 
biegłego uprzedzono o grożącej mu odpowie
dzialności karnej za fałszywe zeznanie. Proto
kół podpisuje prowadzący dochod zenie i osoba 
przesłuchana, po uprzednim odczytaniu go, co 
powinno być zaznaczone w protokóle. To sa
mo dotyczy oświadczeń obwinionego, jeżeli 
był obecny przy przesłuchaniu. 

(2) Po zakoóczenin dochodzenia p rowa
dzący dochodzenie przedkłada jego wyniki 
przewodniczącemu komisji dyscyplinarnej, 

§ 10. (1) Po wdrożeniu postępowania dy
scyplinarnego (§ 6) oraz po przeprowadzenitl 
dochodzenia uzupełniającello (§§ 8 i 9), prze
wodniczący komisji dyscyplinarne.i przekazuje 
akta sprawy rzecznikowi dyseyplinarnemu, 
który na podstawie tych akt sporządza wnio· 
sek o ukaranie lub umorzenie postępowania_ 

§ 11. (1) W kaidym stadium dochodzeń 
może komisja dyscyplinarna na wniosek rzecz
nika dyscyplinarnego umorzy ć postępowanie 
dyscyplinarne. 

(2) O umorzeniu postępowania należy 
powiadomić obwinionego. 

§ 12. Obwiniony ma prawo przybrać so
bie obrońcę spośród adwokatów, członków 
organów związku samorządowego lub spośród 
funkcjonariuszów samorządowych, czy parl
stwowych. 

§ 13. Przewodniczący komisji dyscypli
narnej wyznacza termin rozprawy dyscyplinar -
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nej. O terminie rozprawy należy powiadomić 
obwinionego, jego obrońcę, oraz rzecznika dy

' scyplinarnego. POllliędzy dniem doręczenia 
zawiadomienia o rozprawie, a jej terminem 
powinno upłynąć co najmniej czternaście dni. 

§ 14. (1) W cicłgu siedmiu dni od dn(a 
doręczenia zawiadomienia o rozprawie, obwi
niony i jego obwllca mają prawo wglądu 
w akta sprawy oraz wnieść o przeprowadze
nie na rozprawie dowodów, jeże li zdaniem ko
misji za\' ier<;l.ją one dane niezbędne 'dla obwi
nionego celem przygotowania obrony . 

(2) Przewodni 'zący komisji zez\"\'oli na 
sporządzenie odpisów akt sprawy, j eżeli ze 
względu ilU interes publiczny jest to dopusz
czalne. 

(3) W terminie okre ślowym \V ust. (I) 
obwiniony i jego obrollca mogą :l1ożyć prze
wodnic7ącemu komisji wniosek o wyłączenie 
członków kompletu orzekającego. Wniosek ta
ki winien zawierać uzasadnienie. 

(4) O wyłączeniu rozstrzyga prezydium 
wojewódzkiej (po wiatowej) rady narodowej. 

§ 15. (1) W rozprawie biorą udział wy
łącznie osoby upra wniope do tego na podsta
wie przepisów niniejszego rozporządzenia . 

(2) Hozprawę dyscyplinarną rozpoczyna 
się odczytaniem wniosku o ukaranie i przed
stawienh~m wyniku dochodzenia przez ezłonka 
kompletu orzekającego, wyznaczonego na r!3-
fel'enta sprawy przez przewodniczącego ko
m isji dyscyplinarnej. ' 

(3) Nieuspra wiedliwione nle~tawiennic
two obwinionego nie wstrzymuje rozpoznania 
sprawy. 

§ 16, (1) Z przebiegu rozprawy należy 
sporządzić protokół, który podpisują przewod
niczący kompletu orzekającego i protokólant. 
Protokólantem jest jeden z członków komple
tu orzekającego, wyznaczony przez przewodni
czącego. 

(2) Narada i, glosowanie kompletu orze
kającego są tajne. Sentencję orzeczenia spo
rządzoną na piśmie podpisują przewodniczący 
i członkowie kompletu. 

(3) O rzeczenie powinno za wierać : 
a) datę wydania orzeczenia; 
b) wymienienie komisji dyscyplinarnej 

oraz nazwisk przewodniczącego i człon" 
ków kompletu orzekającego; 

e) wymienienie imienia i nazwiska, sta
nowiska w samorządzie i siedziby urzę
dowej obwinionego; 

d) przedmiot oskarżenia; 
e) sentencję orzeczenia; 
f) prawne i faktyczne uzasadnienie. ' 

(4) Odpis orzeczenia winien być w ciągu 
ośmiu dni doręCzOny właściwemu wojewodzie 
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(staroście) i · obwinionemu za potwierdzeniem 
odbioru. 

§ 17. (1) Od orzeczenia komisji dyscy
plinarnej przy wojewódzkiej radzie narodowej 
służy odwołanie do Prezydium Krajowej RadY 
Narodowej, od orzeczenia koinisji dyscyplinar
nej przy powiatowej radzie narodowej służy 
odwołanie do komisji dyscyplinarnej przy wo
jewódzkiej radzie narodowej. 

• (2) Termln do wniesienia odwołania wy-
nosi siedem dni od doręczenia odpisu orzeczenia. 

(3) Odwołanie wstrzymuje wykona~ie 
orzeczenia. . 

(4) Od orzeczeI'i dl'ugiej instancji nie służą 
żadne środki prawne. 

§ 18. W razie śmierci obwinionego po
stępowanie dyscyplinarne ulega umorzeniu, 
winno być jednak przeprowadzone na wniosek 
małżonka, dzieci, rodziców lub rodzeństwa ob
winionego. 

§ 19. Jeżeli w tej samej sprawie, której 
dotyczy pOfltępowanie dyscyplinarne, toczy się 
postępowanie przed sądem karnym; komisja 
dyscyplinarna może zawiesić postępowanie 
dyscyplinarne do czasu uprawomocnienia się 
wyroku sądowego. . 

§ 20. Postęddw~l.I1ie dyscyplinarne jest 
, tajne. Postanowienia i orzeczenia komisji dy· 

scyplinarnej można ogłaszać jedynie za zezwo-

leniem prezydium wojewódzkiej (powiatowej) 
rady narodowej. 

§ 21. (1) W razie wszczęcia postępowa
nia karno-sądowego lub dyscyplinarnego przeciw 
członkowi organu wykonawczego samorządu 
terytorialnego, właściwa władza może takiego 
członka zawiesić w pełnieniu służby, jeżeli to 
jest wskazane ze względu na rodzaj i doniosłość 
zarzuconego mu przestępstwa. 

(2) W przypadku zarządzenia względem 
powyższej osoby aresztu, jako środka zapobie
gawczego, właściwa władza obowiązana jest 
zawiesić ją w pełnieniu służby. . 

(3) Władza zawieszająca może ograniczyć 
wypłatę uposażenia, stosownie do przepisu 
art. 7) ust. (2) ustawy z dnia 23 marca 1933 r. 
o częściowej zm ianie ,ustro.iu terytorialnego 
(Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 294). 

§ 22. W postępowaniu dyscyplinarnym 
stosuje się przepisy rozporządzenia Prezydenta 
Hzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o po
stępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P. 
Nr 36, poz:341), jeżeli nie są sprzeczne z prze
pisami niniejszego r?,zporządzenia. 

. § 23. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniam ogłoszenia. 

w/r. Minister Administracji Pllbliczne.i: 
Edward Ochab 

53 ' 
ROZPO RZĄDZBNIB ~lINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNBJ 

z dnia 15 marca 1945 r . 

w · sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa. 

Na podstawie art. 37 dekretu Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 
listopada 1944 r. o organizacji i zakresie dzia
łania samorządu terytorialnego (Dz. U. H. P. 
Nr 14, poz. ' 74) zarządzam, co następuje: 

§ l. Sołtysem i podsołtysem może być 
każdy obywatel polski bez różnicy płci, który 
ukończył <iodnia zarządzenia wyborów 24 lata, 
ma prawo uczestnictwa w zebraniu gromadz
kim, . a ponadto odpowiada warunkom przewi
dzianym wart 7 § 1 ustawy z dnia 11 wrr.eś
nia 1944 r. o organizacji i zakresie działania 
rad narodowych (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 22). 

§ 2. Sołtysa i podsołtysa wybiera na 
lat 3 ogólne zebranie gromadzkie. 

§ 3. (1) Prawo uczestnictwa w zebraniu 
gromadzkim przysługuje każdemu obywatelowi 
polskiemu, mieszkańcowi danej gromady, bez 
różnicy płci, który: 

a) ukończył do dnia zarządzenia wybo
rów 21, lat, 

.. 

b) mieszka na obszarze gromady przynaj7 
mniej od 6 miesięcy, licząc wstecz 
od dnia zarządzenia wyborów. 

Przy ustalaniu faktu zamieszkania stosu
je się przepisy o ewidencji i kontroli ruchu 
ludności. 

(2) Zebranie gromadzkie wyborcze jest 
ważne i prawomocne bez względu na ilość 
obecnych wyborców, jeżeli zebranie zwołmw 
zostało \V terminie przez niniejsr.e rozporzą 
dzenie wskar.anym i sposób w dane j gromadzie 
praktykowany. 

§ li. (1) Wybory sołtysa i podsołl~' sa 
zarządza starosta powiatowy, który wykonllje 
ogólny nadzór nad przeprowadzeniem wyborów. 
Starosta powiatowy może poruczyć wójtowi 
wykonywanie nadzoru nad przeprQwadzeniem 
wyborów na terenie całej gminy lub poszcze
gólnej gromady. 

I . (2) W zarządzeniu o wyborach starosta 
pO\viatowy podaje ~ dzień zarządzenia wyborów, 

..-;' 
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nazwisko przewodniczącego zebrania wyborcze~ I (3) O zarządzeniu wyborów ogłasza soło 
go, miejsce, lokal, dzień i godzinę zebrania tys w danejgrornadzie na 3 dni przed termi-
wyborczego. nem wyborów w sposób praktyko\yany. 

(3) Wybory sołtysa i podsołtysa nie mo-
gą się odbywać w okresie pilnych robót pol- §12. (1) W wypadku głosowania jaw-
nych. nego - przewodniczący komisji wyborczej na 

podstawie notatek w spisie wyborców ustala, 
§ 5. (1) WybóF- sołtysa i podsołŁysa ilu wyborców głosowało, jeden zaś z członków 

przeprowadza się w jednym głosowaniu. komisji wyborczej na podstawie przez siebie 
(2) Każdy wyborca może głosować tylko prowadzonej karty obliczenia ustaWi, ile głosów 

na jednego z ważnie zgłoszonych kandydatów. padło na poszczególnych .kandydatów. - . 

§ 6. (1) Zgłoszenie składa się na piśmie ,(2) W przypadku głosowania tajnego 
lub ustnie do protokółu i może zawierać n3Z- przewodniczący wyjmuje kartki z urny wybor-
wiska tylko dwóch kandydatów. czej, porównuje liczbę ich z liczbą wyborców, -

którzy oddali głos, odczytuje treść kart wy-
(2) Zgłoszenie powinno być złożone b . h d . , ł k . k ." b - orczyc, wal zas cz on OWIe On11S]1 wy 01'-

przez co najmniej 10· ciu wyborców. czej wpisują do dwóch kart ob}iczenia-głosy od-
§ 7. Głosowanie jest jawne, na żądanie dane na poszczególnych kandydatów. 

zaś 1/10 upoważnionych 00 głosowania wybor-
ców - tajne. § 13. Po ustaleniu, ile każdy -z kandy-

datów uzyskął głosów, komisja wyborcza ogła-
,§ 8. (1) W wypadku zarządzenia tajnego sza, kt6ryz kandydatów został wybrany na 

głosowania na karcie do głosowania wyborca sołtysa, a który na podsołtysa . 
wpisuje imię i nazwisko oraz imiona rodzi-
ców kandydata. § 14. Przewodniczący przedkłada wójt 0-

(2) Karta do głosowania winna zawierać wi gminy niezwłocznie po wyborach protokół 
nazwiska tylko dwóch kandydatów. Jeżeli wyborczy, podpisany przez przewodniczącego 
karta zawiera większą liczbę naz'\visk kandy- i członków komisji. 
dat ów, uwzględnia się jedynie dwa nazwiska, 
umieszczone na pierwszym miejscu karty do ' § 15. W ciągu trze..ch dni po dniu oglo-
głosowania. szenia wyniku wyborów co najmniej dziesięciu 

wyborców ma prawo wnieść na piśmie uzasad-
§ 9. Za wybranego na sołtysa uznaje niony protest na ręce wójta. 

się tego kandydata, który; uzyskał największą 
liczbę. , głosów. Kandydata, który uzyskał Wójt gminy przesyła w terminie 3-dnio
z kolei największą liczbę głosów, Ilzunje si ę za wym akt wyborczy powiatowej radzie na
wybranego na podsoHysa. rodowej, która rozstrzyga ostatecznie wnie -

§ 10. W razie zgłoszenia tylko jednego 
kandydata na sołtysa i .iednego na podsołtysa 
uznaje się ich za wybranych przez aklamację. 

§ 11.. (1) Wybory sołtysa i podsołtysa 
przeprowadza komisja wyborcza w składzie: 
przewodniczącego i dwóch cżłonków. 

(2) Przewodniczącego komisji wyborczej 
powołuje starosta powiatowy, członków zaś po
wołuje przewodniczący na zgromadzeniu wy
borcz,vm. 

sione protE'sty. 

§ 16. Wymogów przepisu § 3 ust. (l) 
lit. b) nie sŁosuje się w okresie 'czasu do dnia 
31 grudnia 1946 r. 

§ 17. Rozporządzeni e ninie jsze ,,'chodzi 
w życie z dni.em ogłoszenia. 

w/z Minist er Arlminis traeji Publicznej: 

Edwrrrd Ochab 

i'l"c:::ono z poloeer.la MInistra SprawledHwoll'cl w Drukarni .M. KORsako~Bka· w LublInie, Wlenl',wlJkA 6. ---
Zjtlo8zenta na pr~nnmeratę pnyJmuJe się w gmachu Sl\du Okręgow$go w Lublinit, _ 

u~. Krąkow8kie·Przedmieście Nr 76, pokój Nr 9. 
Prel1UmerAtę Dare!y ..-placat! 'i góry. Wysyłkę wykonuje się pol uprzednIm wpłaceniu zallczkI mleslęczntJ 

dla władz, urzędów, zakładów 1 lnstytucyj państwowych I samorządowych w kwocie d 20, 
dla Innych prenumeratorów w kwocie z~ 50. 

PoJ.d1flen numu1 I~ do nabYCia rówllld w Kul. 81\<111 OkręgowIgo w LabIlni •• 

O •• a 8 sł . 
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54 
" 

D- E K R e T 

z dnia 8 marca 1945 r. 
• ~ .. I 

o c~,+Cio~ej zmianie prawa o ustrojów Slłdó~ powszechnych • 
. • ; ~ '~ "; "! I 

Na podstaWie ustawy z dnia " 3 stycznia 
'194~ r. o trr.bie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Oż. U~ R. p; Nr 1, poz. 1)"- Rada Mini" 
strów. postanawia a Prezydium ' Krajowej Rady 
Narodowej zatWierdza, co' następuje:' , 

'. . . . ~ 

Art. 1. W prawie o ustroju sądów po
wszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. 
z 1932 r. Nr 102; poz. S6:t), zmienionym ustawą 
z dnia 14 kwietnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 30. 
poz. 220) oraz dekretami Polskiego Komitetu Wy
zwolenia Narodowego z dnia 4 lis~opada 1 ~44 r~ 
'(Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 56) i z dnia 12 grudnia 
1944 r. (Dz. U R.P. Nr 15, poz. 84) - wprowadza 
się zmiany następujące: 

(1) Art. 85 otrzymuje brżmienie: 

, "Art. 85. Od }tandydaŁów na sędziów. ma
jących zająć stanowiska' '-~ ~ądac~ okręgowych, 
apelaęyjnych lub w Sądzie Najwyiszym. opró~z 
\Varunków wymienion~ch w art ' 82 i 83 wymag:a ' 

. się ponadto odbyCia określonej ~iczby lat służby 

na stanowiskach sCCdziowskich lub prokurator
skich, a mianowicie: . 

a) od kandydatów na sCCdziów okręgowych-
najmniej trzech lat; .' 

b) bd kańdydató'w ria prezesów lub wice
. ' prezesów' sądow (jkręgo'"ych oraz wice

preżesów i sędziów :ape!acyjllych - naj
mniej 6 · lat, 

c) od kandydatów na prezesów sądów ape
lacyjnych oraz na sędzfó'w Sądu Naj
wyższego ...:.-- najmniej 9 lał. 

d) od kandydatów na prezesa Sądu Naj-
wyższego - najmniej 12 lat". \ 

(2) Art. 86 otrzymuje hr~mienie: 

"Art. 86. Przepis art. 85 ma odpowiednie 
zastosowanie do sędz.iów- i prokuratorów woj
śkowyc'h". 

I 

(3) Art: 88 otrzymuje , brzrliienie: 

"Art. 88. Prz-y ~~ bliczaniu lat służby w t
mieniorl'ej wart. 85, jeden' rok ! pracy zawodowej 

, ~ : 1 ~ .' \ • 
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n3. stanowisku ac;łwokata zastępuje jeden rok 
służby sędziowskiej lub prokuratorskiej". 

(4) Art. 89 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 89. Sędzią Sądu Najwyższego może 
ponadto zostać: 

a) profesor prawa na polskim uniwersytecie 
państwowym, 

b) sędzia Najwyższego Trybunału Admini
stracyjnego" . 

Art. 2. Czas wykonywania adwokatury 
w okresie okupacji nie podlega zaliczeniu, prze
widzianemu wart. 88 prawa o ustroju sądów 
powszechnych. 

Art. 3. Na okres do dnia 31 grudnia 1947 r. 
zawiesza się moc obowiązującą przepisów art. 

95 i 96 prawa o ultroju sądów powszechnych -
o przedstawianiu przez kolegia administracyjne 
kandydatów na stanowiska sędziowskie. 

Art. 4. Wykonanie niniejszego dekretu po-
rucza się Ministrowi Sprawiedł"iwości. . 

Art. 5. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem 28 lutego 1945 r. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław , Bieru.l 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka -Morawski 

Minister Sprawiedliwości: 
Edmund Zalewski 

55 
DEKRET 

z dnia 22 marca 1945 r. 

o częściowej mobilizacji do służby wojskowej. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. l) - Rada Ministrów 
postanawia a Prezydium Krajowej Rady Naro
dowej zatwierdza, co następuje: . 

Art. 1. Na terenach Rzeczypospolitej Pol
skiej,całkowicie wyzwolonych spod okupacji 
niemieckiej powołuje się do czynnej służby woj
skowej: 

a) mężczyzn urodzonych w latach 1925, 
1924, 1923, 1922 i 1921; 

b) podoficer.>w rezerwy i pospolitego ru
szenia, podoficerów byłych tajnych orga
nizacyj wojskowych, podoficerów w stanie 
spoczynku do lat 40 włącznie, podofi
cerów zawodowych do lat 45 włącznie; 

c) oficerów rezerwy i pospolitego ruszenia, 
oficerów byłych tajnych ,organizacyj woj
skowych, oficerów w stanie spoczynku 
i urzędników wojskowych do lat 45 
włącznie, a oficerów zawodqwych do lat 
50 włącznie; . 

d) lekarzy, lekarzy dentystów, dentystów, 
techników dentystycznych, lekarzy we
terynarii, magistrów farmacji i farmaceu
tów, prowizorów farmacji, felczerów, fel
czerów weterynaryjnych i pielęgniarzy 
do lat 50 włącznie, byłych słuchaczy 
i słuchaczki \Vydziałów: lekarskiego, we
terynaryjnego i farmacji wyższych uczelni 
zarówno krajowych jak i zagranicznych 
oraz słuchaczy i słuchaczki Akademii 
Stomatologicznej i wydziałów dentystycz
nych wyższych uczelni zagranicznych, 
do lat 35 włącznie; . -

e) szoferów, specjalistów samochodowych, 
specjalistów lotnictwa i broni pancernej 
do lat 40 włącznie; . 

f) kobiety: lekarzy, lekarzy-dentystów, den
tystów, techników dentystycznych, le
karzy weterynarii, magistrów farmacji 
i farmaceutki, prowizorów farmacji, fel
czerki i pielęgniarki do lat 40 włącznie. 

Art. 2 • . Nie podlegają powołaniu do czyn
nej służby wojskowej: 

a) członkowie Milicji Obywatelskiej, funk
cjonariusze bezpieczeństwa publicznego 
w służbie czynnej; ., 

b) praco~nicy Polskich Kolei Państwowych 
w służbie czynnej; 

c) osoby uznane za zupełnie niezdolne do 
służby wojskowej w myśl art. 49 ust. 2 
pkt. e) ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. 
o powszechnym obowiązku wojskowym 
(Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 220); 

d) duchowni i zakonnicy prawnie uznanych 
wyznań; 

e) kobiety wymienione wart. 1 pkt. d) i f)" 
O ile posiadają choćby jedno dZIecko . 
poniżej lat 16-tu. 

Art. 3. § 1. Od powołania do czynnej 
służby wojskowej mogą być zwolnieni na czas 
pełnienia, niżej wyszczególnionych czyn~ości: 

a} na wniosek właściwej władzy przełożo
nej - wysoko wykwalifikowani urzędnicy: 
państwowi i samorządowi oraz urżędnicy , 
i pracownicy przedsiębiorstw państwo
wych; 

./ 
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b) nawn~osek właściwych Dyrekcyj -:- in
żynierowie, pracownicy techniczni i wy
soko wykwalifikowani robotnicy: Poczt 

. i Telegrafów oraz Dróg Wodnych; 

c) na wniosek Ministra Oświaty - pro
fesorowie, docenci i asystenci szkół 
wyższych oraz pracownicy zakładów i la

- boratoriów naukowych; 

d) na wniosek właściwych kuratorów okrę
gów szkolnych - nauczyciele szkół 
powszechnych powyżej lat 38 oraz nau
czyciele szkół średnich; 

e) na . podstawie zaświadczenia przewodni
czącego wojewódzkiej rady narodówej 
- kierownicy przedsiębiorstw przemysło
wych o ile przedsiębiorstwa te zatrudniają 
co najmniej 50 osób, a na podstawie 
zaświadczenia Ministerstwa RolriiCtwa 
i Reform Rolnych - administratorzy pań
stwowych przedsiębiorstw rolnych . oraz 
lekarze weteryna~ii; 

f) na wniosek Ministra Pracy, Opieki Spo
łecznej i Zdrowia - lekarze, . dentyści 
i magistrzy farmacji, na stanowiska~h 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjo
nowania służby zdrowia, a na wniosek 
naczelnika wojewódzkiego . wydziału 
zdrowia 'w wyjątkowych wypadkach de
zynfektorzy i pielęgniarki dla szpitali 
epidemicznych; 

g) na podstawie zaświadczenia właściwych 
prezesów sądów apelacyjnych - apli
kanci ,sądowi, którzy do dnia 1 czerwca 
1945 r. przystąpią do złożenia egzaminu 
sędziowskiego; 

h) na podstawie zaświadczenią właściwej 
władzy administracji ogólnej I instancji 
- ojcowie jako jedyni żywiciele nielet-

''(t· <; , . , 
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nick dzieci poniżej lat 16, bez matki, 
o ile ojcowie ci: 1) nie są oficerami, 
2) nie posiadają w sw;ojej rodzinie nikogo 
zdolnego do pracy. . 

'. 

§ 2. Spośród wymienionych w§ 1 pkt. 
a), b) i e) zwolnieniu od powołania do cżynnej 
służby wojskowej nie podlegają: 

oficerowie zawodowi i podoficerowie 
zawodowi, 
oficerowie, podoficerowie i szeregowi 
rezerwy -służby zdrowi!, oraz nastę
pujących rodzajów broni: artylerii, czoł
gów, lotnictwa, łączności, saperów i 'sa
perówkolejowych. 

Art. 4. Uchylający się od poboru i wcie
lenia do służby wojskowej podlegają odpowie
dzialności Vi myśl Kodeksu Karnego Wojska 
Polskiego przed sądami wojskowymi. 

Art. 5. Wykonanie niniejszego 'dekretu po
rucza się Ministrowi Obrony Narodowej w poro
zumieniu z Ministrem Administracji Publicznej 
i Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego. 

Art. 6. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bole~ław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Obrony Narodowej: 
Michał Żymierski 

generał broni 

Minister Administracji Publicznej: 
józef Maślanka 

Minister Bezpieczeństwa Public:inego: 
Stanisław Radkiewicz 

56 

DEKRET 

z dnia 30 marca 1945 r. 

omoblliz8<;ji kobiet do pomocniczej służby wojskowej. 

Na podstawie ustawy z. dnia 3 stycznia 
1945 r .. o trybie wydawania dekretów z mocą ' 
~stawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) . - Rada Mi
nistrów postanawia a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: . 

Art. 1. Powołuje się do pomocniczej służby 
wojskowej kobiety urodzone w latach: 1925, 
1924, 1923, 1922 i 1921. ' 

Art. 2.' Nie podlegają pow6łaniu do po
mocniczej służby wojskowej: 

a) kobiety pełniące czynną służbę w Milicji 
Obywatelskiej lub organachbezpieczeń
stwa publicznego; 

b) pracownice Polskich Kolei Państwowych, 
Poczt i Teleg.Jafóworaz Dróg Wopnych; 

c) słuchaczki wy.zszych uczelni oraz uczen
nice szkół średnich; 

d) kobiety posiadające . przynajmniej jedno 
dziecko; 

e) zakonnice prawnie uznanych wyznań; 

!'. ,, ') 
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: f) : ~obi~t,y, ~zna'ne żą zupe~nle: niei~olne do 
, ~omącDJczęjąły~bJ' wąil!ko'Vej PI;zY od
powiednim zastoąQwani\1 , przepisu, art. 49 
\.1st. 2 pkt. e) ustawy z dnb 9 kwietnia 
1938 r. o powszechnym obowiązku woj
skowym (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 220). 

_ Ąrt. 3. , 0:1 p'lmocniczef służby wojsko~ej 
mogą być zwolnione: 

a) .na wnios~k właś~iwej włacl,zy przełożo
nej - wykwalifikowane urzędniczki i pra

, cpwnj,ce; u~zędpw i prz~dsiębiorstw pań- ' 
stwowych, samorządowych oraz zakładów 
przemysłowych; , 

b) na podstawie zaświadczenia właściwego 
zjlrządu gmin miejskich lub wiejskich -
*ony ' pow9łanych do czynnej służby 
wojskowej; 

c) na . w~i~s;k właściwych inspektorÓw 
szk.;>lnych względnie kuratorów - , nau
czycielki szkół powszechnych oraz szkół 
średnich. ' 

, , Ąrt. 4., Uchylające się od !) ~oru lub 
wcielenia do pc "1ocniczej służby wójskowej pod-

Póz. ' 56" i'57 

leg~ją o~powfe'dz:a)n'ósci' w myśl Kodeksu Ka~~e-
2'0 Wojska PO,lskiego--' prie,d sądami wojskowymi. 

Art. S. Wykonanie niniejszego dekretu po
rUGza się Mil)ist,r,?wi Ol;>rony, Narodowej w po
rozumieniu z ~i~istrem Adini~islracji Publicznej 
i Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego. 

Art 6. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministr6w: l 

Edward Osóbka -Moraw~ki 

Minister Obrony Narodowej: 
MichałŻgmierski 

lI'~nerał broni 

wIz Minister Administracji Publicznej: 
Edward Ochab 

Minister' Bezpieczen~tw ~ ' Publiczne2'o: 
Stanisław Radkiewicz 
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DEKRET 

z ania 30 marca 1945 r. 

o utworzeniu województwa gdańskiego,. \ 

Na podstawie , ~tawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
r Hnistrów postana '.'lia a ' Prezydium Krajowej 
Rady N:- "odowej zatwierdza, co następuj'e: 

Al-t. 1. Tworzy się województwo gdańskie. 

Art. 2. W skład województwa gdańskiego 
wchodzi w całości terytorium byłego Woln~go 
M' .\sta Gdańska Qraz powiaty: gdyńsko-grodzki, 
kartuzki, morski, starogardzki, kościerski i tczew-, 
ski, które to powiaty wyłącza się jednocześnie 
z województwa pomorskiego. 

' Art.:'3. Na obszarach , był~go , Wolnego 
M~i\stą G~ąfisk~ z dąiem wejśCią W życi~ \ niniej
sZJ:(gR, dęk,,;etu,tracą , ~oc ~s7iystkie przep~sy do
tych~z,a~ _ o!>owif\,zującego , pstaw()dawstwa, jako 
sprzeczne z ustrojem Demokratycznego Pa8stwa 
P"iskiego. 

': ' \ •• ' ,.; .. ~ , .... 11 ~ '.~ _ . :r 

Równocześnie na obszar t~n ~rozciąga się 
l' S~~Wa9.(J.W.Ji~w!P~e~wJ,zujące na pozostałej części 
wqew6dztwa 2'dansklego. 

Art. 4. ' Wykona~ie mmeJszego ' dekretu 
porucza się: Prezesowi Rady Ministrów, Mini
strowi Administracji Publicznej, Ministrowi Spra
wiedliwości i innym interesowanym Ministrom, 
~ażdemu w zakresie jego działania. 

Art. 5. Dekret niniejszy wchodzi w życie ' 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
' 8oleśław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Oióbka -Morawski 

_ wIz Minister Administracji Publicznej: 

Edward Ochab 

wIz Minister Sprawiedliwości: 

Leon 'Chajn 

, " 
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DE- KRET 

z dnia 30 _ marca 1945· r. ! 

, " o pomiarach kraju fi organizacji miernictwa. 

Na podstawie ustawy z 'dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawaąIa dekretów ' z 'mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada ,Mini
strów ' postanawia a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowe} zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Tworzy się przy Prezydium Rady 
- Ministrów Główńy Urząd Pomiarów Kraju i ,zwią

zane·. z tym urzędem Państwową Radę Mierniczą 
oraZ Geodezyjny InstytąŁ , Naukowo~Badawczy. 
/ _ Art. ' 2. Celem Głównego Urzędu Pomia
row Kraju -jest sporządzenie jednolitej mapy go-

' spodarczei Państwa "stale aktualizowanej, jako 
~~~i~ l " 

a) planowąpia gospodarczego i administra
cyjnego, 

b) prowadzenia ksiąg" hipotecznych i kata
stru gruntowego, 

c) opracl>wywania map dla celów specjal
nych. 

_ Art. 3. D~ zakresu działania Głównego 
Urz'ętłu PomiaTów Kraju należy: 

, a) prżeprowadzanie, .ewidencja i aktualiza-
" ~ja pomiarów podstawowych, szczegóło

wych oraz stosowanych, z wyjątkiem tych 
pomiarów stosowaąych, wykonywanych 
przez inne urzędy lub insty'tucje pań
~wowe, 

b) nadzór, koordynowanie -i ewidencja po-
/' miaro w stosowanych,. przeprowadzanych 

. przez inne urzędy i instytucje państwo
we oraz pomiarów wykonywanych przez ' 
osoby uprawnione, . 

' c) pomiary granic państwa, 
d) prowadzenie katastru gruutowego, _ 
e) prace kartognificzne(opracowywanie i re

produkCja map i planów), 
f) prowadzenie ,archiwów mierniczych, 

.E) ewidencja i dysponowanie n~rzęQziami 
geodezyjnymi na potrzeby urz~dów i in
,stytucyj państwowych, 

h) !opracbwY'ranie, i ' wydawanie przepisów 
~omiarowych'. i technicznych z zakresu 
zagadnień objętyph niniejszym dekretem, 

i) współdzi,ałanie z Ministerstwem Oświa
ty w sprawach azkolttictwa mierniczego; \ 

j)badzór' nad btifmliezymi, 
1t1 W'spółdziałahie zwłaściwypti władzami 

I i instytucjami w sprawach pomiarów dłu-
," g'Óści1. . 

l} wspCSldziałanie z ' urzędami i instytucja
mi państwowymi 'w . sprawach orgal1i,zacji 
mietnictwa 'stosowanego. 

Art. 4: Do za,kresu działania Państwowej 
,Rady Mierniczej " tul1eży ' opiiiiów4hie " tvs:t~lkich 
zagadnień z , dzied~inr' miet~ictwa. 

/ 

'. 

. ,.' , , 

. Art. 5. Do zakresu działania Geodezyjne
go Instytutu Naukowo-Badawczego należy: 

a) przeprowadzanie ,studiów z zakresu' te,ch-
, niki i organizacji, mietnictwa, , 

b) 'organizowanie ' i opracowy'wan,ie z.gad
, nień w zakresie geodez'ji, 

c) publikacja prac z z~kresu działania In
stytutu, 

d) współpraca z krajo'Yymi i zagranicz~y
mi instytucjami naukowymi z zakresu geo-
dezji~ . 

, Art. 6. (1) Prezęs Rady Ministrów okre,śli 
qrganizacjcc Głównego Urzędu 'Pomiarów ; Kraju, 
skład i sposób powoływania członków Pań'Mwo
W,ej Rady Mierniczej, a w porozumieniu ' z ' Mini
~tre(Il Administracji Publicznej -'- organiz'ację ór
ganów II i I instancji, podległych Głównemu ' ŁJ-rzę
dowi Pomiarów Kraju; 
, (2) Prezes ' Rady' Ministrów w' porozumieniu 

z Ministrem Oświaty =- określi , organiia-cję Geo
dezyjnego' Instytutu Naukowo - B.a.daw.cz:e~o . . 

Art. 7. Budżety Głównego Urzędu ~oip,ia
rów Kraju, Państwowej ,Rady Miernic.z.ej i G.eo
dezyjnęgo Instytu,tu Naukowo-Badą.wczego · ob
jęte są ' budżetem Prezydi.um Rady . Min~str:ów. 

. Ąrt. 8. Z ,dniem wejścia w. żY,~ie niniej
szego dekretu tracą moc obowiązującą przepisy 
z nim sprzeczne, a w szczególnosci:ptzepisy 'roz
pop;ądzenia Prezydenta Rzeczypospolitej' z dnia 
21 maja 1932 r. w sprawie zniesieniaurzę'du Mi
nistra Robót Publicznych (Dz. U. R' P. Nr'-51, poz . 
479), odnoszące się do zakresu działania objęte-
go niniejsźym ' dekretem. . , 

. Art. 9. ,Wykonanie, n'iniej'SZego dekretu po-
rucza śię Prezesowi · Rady Ministrów. ' 

Art. '10~ Dekret niniejszy wchodzi ,w ży-
cie z dniem ogłoszenia. ' - , 

Prezydent Krajo~ej Rady , Narodowej: 
, . Boleslaiv. Bierut' . , <, 

Prezes Rady Mii~istr,Q~: . 
. " Edward 'Osóbka-MofatlJski 

'Minister Obrony \Na're~().w-ej: 
". - ' MichałZymierski 

: generał , broni 
wiz' Minister Administracji ..Publicznej: 

Edward Ochab . 
Minister Skarbu: 

_ . , Konstanty Dąbrowski 
Minister Oświaty: ' , 

" Dr Stanisław Skr:.zeszerDski . 
wiz Minister; Ro.Init:twa Ij, R~fąhil~'SII}Y-c!& : 
, ' '. 'Michał"'Sźgsżko' . 

. 'Miilistet Komunikacji: 
, jan: Rtibanotó.ki 

'I Mhiiliłer Przemysłu: ' 
= HilatY" Minc 

" 
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p'EKRET . -
z dnia 30 marca W45 r. 

o przymuSOWYm zagospodarowaniu użytk6w rolnych. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr l, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej . 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. (1) Celem zapewnienia wyżywie
nia ludności wprowadza się przymus zagospoda
rowania wszystkich gruntów, zdatnych pod upra
wę rolną· 

(2) Przez zagospodarowanie należy ro
zumieć uprawę, siew, pielę~nacię i zbiory. 

Art. 2. Posiadacze (właściciele, dzierżawcy 
i zarządcy) gruntów zdatnych pod uprawę (art. 1), 
obowi,ązani Sl\ zagospodarować . je należycie 
w całości. 

Art. 3. (1) ' Wszystkie użytki rolne nie 
zagospodarowane we właściwym czasie przecho-
dZił do użytkowania gromady. . 

(2) Gromada' obowiązana jest do należy
tego za~ospodarowania takich użytków przez: 

a) wspólne dokonywanie uprawy, siewu, 
pielęgnacji, zbiorów, omłotów oraz za
bezpieczenia i przewozu plonów i pro
duktów ~ na rachunek gromady, albo 

b) odstępowanie do zagospodarowania i u
żytkowania na warunkach przezgroma
dę ustalonych osobom trzecim ' (fizycz
nym lub prawnym) na ich własny ra
chunek. 

Art. 4. Posiadacz, który ut~acij użytko
wanie może je odzyskać po zebraniu plonów 
przez użytkownika wymienionego wart. 3, ust. 
2 pkt. a) i b) po złożeniu wobec sołtysa zobowią
zania dokonania odpowiednich upraw i ·zasiewu. 

. Art. 5. (1) Gromada obowiązana jest do 
zorganizowania samopomocy rolnej przy uprawie 
gruntów na terenie gromady; za wykonanie tego 
obowiązku odpowiedzialny jest sołtys. 

(2) Wójt obowiązany jest do zor~anizo
wania i czuwania nad sprawnym działaniem sa
mopomocy rolnej między gromadami danej gmi
ny, a starosta - między gminami danego powiatu. 

(3) Sołtysi, wójtowie i starostowie mają · 
prawo wydawania nakazów w przedmiocie celo
wego i terminowego zagospodarowania użytków 
rolnych. 

Art. 6. Samopomoc rolna obejmuje obo
wiązek ' okazywania wzajemnej pomocy przez: 

a} wzajemne świadczenia w formie roboci
zny oraZ użyczanie sprzężaju, środków 
transportu, uprzęży i narzędzi rolniczych, 

b) pożyczki materiałów siewnych. 

Art. 7. Odpowiedzialność za wykonanie 
wszelkich świadczeń rzeczowych , ze wszystkich 
użytków rolnych zarówno . zagospodarowanych' 
jak i nie zagospodarowanych ciąży na całej 
gromadzie. 

. Art. 8. Posiadaczy nie zagospodarowanych 
użytków rolnych obciąża się podatkiem grunto
wym w podwójnej wysokości. 

Art" 9. Zabrania się rozporządzania ma
teriałami siewnymi niezgodnie z ich przezna
czeniem. 

Art. '0. Kto: 
a) uchyla się od obowiązku należytego za

gospodarowania użytków rolnych lub . , 
przeszkadza w zagospodarowaniu grun- ' 
tÓw .podlegających przymusowej uprawie 
(art. 3), 

b) nie stosuje się do nakazów lub zakazów 
. wydanych na podstawie art. 5 ust. (3) · 

i art . 6, . 

c) używa materiałów siewnych niezgodnie 
z ich przeznaczeniem-
podlega karze więzienia do lat 3 lub 
aresztu do lat 3 . . Obok kary pozbawie
nia wolności orzec można grzywnę do 
300.000 złotych. 

Art. 11. Do orżekania o przestępstwach, 
przewidzianych wart. 10 właściwe są sądy 
grodzkie. 

Art. 12. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rol
nych w pgrozumieniu z Ministrami: Administracji 
Publicznej, Aprowizacji i Handlu oraz Spra
wiedliwości. 

Art. 13. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. ' o 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Ra'lnictwa i Reform Rolnych: 
Edward Bertold 

wIz Minister Administracji Publicznej: 
Stanisław Tołwiński 

Minister Aprowizacji i Handlu: 
Teodor Piotrowski 

wIz Minister Sprawiedliwości: 
. ,; Leon Chajn 

' . I 

/ 

• I' 

'. ' 
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DEKRET 

z dni~ 30 marca 1945 r. 

Poz. 60 i 61 

o utworzeniu Państwowego Przedsiębiorstwa TraktorÓw i Maszyn Rolniczych. 

Na -podstawie ustawy z dnia 3 stycznia Art. 6. Przedsiębiorstwo będzie użytko-
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą wać i zarządzać warsztatami reparacyjnymi, tu
ustawy (Dz. U. R. P. Nr l, poz. l) - Rada dzieź traktorami i maszynami rolniczymi znajdu
Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej 'jącymi się w rozporządzeniu Państwa oraz z ma
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: jątków ziemskich, przejętych na cele reformy 

. Art. 1. Tworzy się Państwowe Przedsię- rolnej. . 
biorstwo -'pod nażwą "Państwowe Przedsiębior- Art. 7. Na cz~le Przedsiębiorstwa słoi 
stwo Traktorów i Maszyn Rolniczych" zwane dyrektor oraz 2-ch zastępców, których mianuje 
w dalszych artykułach Przedsiębiorstwem. i zwalnia Minister Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Art. 2. Siedzibą Przedsiębiorstwa jest sie- Dyrektor odpowiedzialny jest za prawidłowe 
d 'b N I h Wł d R I' P I k' i celowe prowadzenie Przedsiębiorstwa w myśl 
. Zl a acze nyc a z zeczypospo Itej o s lej . statutu i wskazań Ministra Rolnictwa i Reform 

Art •. 3. Celem Przedsiębiorstwa jest: Rolnych. .' 
a) obsługiwanie gospodarstw rolnych przez Dyrektor zastępuje Przedsiębiorstwo wobec 

tworzenie stacji traktorów i maszyn władz sądowych, administracyjnych i osób 
rolniczych, trzecich. 

b) szkolenie obsługi traktorów oraz maszyn Art. 8. Przedsiębiorstwo działa na p~d-
i narzędzi/rolniczych, ' stawie statutu zatwierdz~nego przez Radę Mi-

c) zakładanie i prowadzenie warsztatów re- nistrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Reform 
paracyjnych traktorów i narzędzi rol- Rolnych. 
niczych, Art. 9. Minister Rolnictwa i Refor~ Rol-

d) prowadzenie badań naukowych nad ulep- nych sprawuje nadzór nad prawidłową i dosto-
szen'iem maszyn i narzędzi rolniczych. sowaną do potrzeb rolnictwa gospodarką Przed-

Art. 4. Przedsiębiorstwo posi~da osobo- siębiors.twa. 
wość prawną i jest wolne od w:pisu do rejestru ' Art. 10. Wykonanie niniejszego dekretu 
handlowego. porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform 

Art .. S. Przedsiębiorstwo stanowi odrębną Rolnych. 
jednostkę gospodarczą, prowadzoną wedle zasad Art. 11. Dekret niniejszy ' wchodzi w ży-
handlowych z uwzględnieniem potrzeb go sp 0 - cle z dniem ogłoszenia. 
darczych rolnictwa. 

Przedsiębiorstwo pokrywa wszelkie wydatki . Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
ż własnych dochodów i dotacji Skarbu Państwa. Bolesław Bierut 
Przedsiębiorstwo prowadzi gospodarkę na pod- Prezes Rady Ministrów: 
stawie rocznych planów finansowo-gospodarczych, Edward Osóbka _ Morawski 
podlegających zatwierdzeniu Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Edward Bertold 

, ... 
61 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU ' 
z dnia 28 lutego 1945 r . 

. ~ rozcillgnięciu mocy obowiązujllcej dekretu z dnia 5 lutego 1945 r. o deponowaniu i wy
mianie marek niemieckich na terenach Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolonych spod okupacji 

po dniu 6 stycznia 1945 r., - na niektóre tereny wyzwolone po dniu 6 lutego 1945 r. 

Na podstawie art. 9 dekretu z dnia 5 lu- zwolone zostały w czasie między 6 lutego a .28 lu
tego 1945 r. o deponowaniu i wymianie marek tego 1945 r. 
niemieckich na terenach Rzeczypospolitej Pol
skiej, wyzwolonych spod okupa'cji po dniu 6 stycz
nia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 17) zarzą
dzam, co następuje: 

§ 2. Wymiana marek niemieckich na tere
nach oznaczonych w § 1 dokonywana będzie do 
dnia 10 kwietnia 1945 r. 

§ 1. · Rm:ciąga się moc' obowiązu:iącą de
kretu z dnia 5 lutego , 1945 r. na' te , tereny cie 
województwa poznańskiego, pomorskiegq.,: oraz 
powiatów': żywieckiego i rybnickiego" które wy-

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
z dniem 1 marca 1945 r. " ' 

Minister Skarbu: 
Klónstanty Dąbroiuski 

. ~ 

" 
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ROZPORZĄDZENłEMINISTRA- OBRONY NARODOWEJ 

z dn~a 22 m.~rca 1945 1' • 
. ~"' ł" ~ ~ 4', . ;':~' ........ . ' .. , 

. w~~aą~, w,. ppro~ąmi~nłll: z Mjni~u:ami: ~o""p,-!k~cji; l ą,,~pi~c~~~s~wa P'ub.Uc~.nego 
wiedliwoścł o, powołaJliu do, wojskowej, służby komunikacji na kolejach. 

. -:: - . i· ~ . 

Spl'a-

l;ła ' podstaw.ie .. art. 26 ustawy z dnia 30, mar
ca :1939 r. o -kó~unikaejach w służł>ie obrony 
Państwa (Dz. U. R. P. Nr 29, poz; 195) ,i . art. 1, 
dekretu Polskiego K;omit-etu Wyzwolenia Naro
dbwego ~ 'dnia 4 listopada ' 1944 r. o mi;litaryza
cji "Polskh:h Kolei Państwowych (Dz. U. R.P. 
Nr 11, poz. 55), zarządzam,co następOje: 

i i lony~h p,rzez p'oszczególne , dyrekcje Polskich 

I 
Kolei panstwow,ych. . 

l 1.. Po~ołani zostają, do . wojsko\\)ej słuz~ 
by komunikacji ~na kolejach wszyscy , ób~:w;atele 
Państwa, Polskiego· bez wzg:Ięąu n~ płeć, którzy 
nie, ukQPtz~li, ,jeszczę 60-g.ę. , rok~. 'życi!!, <łh,o~by, 
nie podlegali powszechnemu obowiązkowi woj
skowemu, którzy: 

1) w j~kimk<fłwie.k czasie byli funkcjonĄTiu,;. 
szami lub ' prac;,wnJIc:ami . P'olskich" Kolei 
Państwowych albo kolei prywa'tnyćh w Pof-. ... ... . \ 

s~e; 

2), w,~~ie okup,cji f~J~ki .bylj ~uI?-k,<;.j<;>nariu~ 
szaml lub pl'acowOlkaml Kolel · W;schod~ 
niej,' ,(,Ostbahn) IQb', nię:m~c~ich kolei 
PAÓ$~wo:wy~h a\bo prywatnych;, 

3) mają f~cho.we wy'k~~tałcenie lub fachową 
. praktykę Vi dziedzinie . komu'nik'acji ko

lejowej. 

§ 2.Wszyst~i~, osoby wymienione. w § 1, ' 
o ile nie są jnż ' zatrudnione w państwowej słui- ' 
bie kolejowej P9~ril;lnizgł.9:s.ić, si~ . dOl rejestracji , 
1\4 n~jbHżs~ej stacji kolejowej w terrninach usta~ 

, ' § 3.Zarejes!,rowanym W myśl § 2 · będą 
~yd~ne zaświadczęnia o ucz.yntęoiu. zad~# obo·' 
wiąz~o~i rejestracji.. ' 

. Zarejestrowani ~obowiązani są stawić się do 
!czynnei" służ.by po ótrzymaniu/ wezwania. ' " 

§, 4. Osoby-uchylające się odobowiązlców 
wynikających z niniej'szego rozp'orządzenia PO~-,i 

' Iegaj.ą odpowiedzialności karnej ' w myśl przepi
sów Kodeksu Karnego Wojska 'Polskiego z dnia 
23. wneśnia ' 1944. r. (Oz: U. R: P. Nr",6, poz. 27) 
przed sądami wojskowymi. _ ' , 

. ~§5;. ROłP~J:'z.,d~en~e ~iqiejsze wchodzi w ży-
cie z ~ dmem ogłoszema. ' 

I \ . 

Mipiste,-, 9J>rpQY N,a:r,.oc:ł~Węj:, 
Michał,:ty11liejs!ci 

generał broni 

, Mjnister ~Komunikacji: 
. ' , ',: ,0,,., 

Jan ~a,banO,",:$.ki 

Minister Beźpieczeństwa, Publicznego: " 
- . - ~ ' . .\ ', .. 

Stanis,ław R'adkiewicz 

MInister Sprawiedliwości: 
, ' : ' ' .. \-;. . • " ~o, , '. r 

Ędmund , Z.alew~ki 

- , 

Tłoczono z polecenia Milllstra Spra~iedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi, uLKilińskiego 93 . \. . . . '.. ' . , 

\ Zgłosżenia na prenumeratę przyjmulesię w AdJTIinistracii pziennika Usta~ R. P. w Łodzi, ul. KiIińskiego9~ 
Prellumeratę ~ależy wpłacać z góry; Wysyłkę w,ykonJlje się po uprzedllimwpłaceoili zalicżki miesięcznej 

dlawładz,urzędów, zakładów i instytucyj. p~ństwówych i sa~orządowych w kwocie zł 20" , '. 
dla innych ' pr.enillneratoró.w w kwocie',.zł 50. ' 

PCijedyńcze nu~ery są dOJlabycia: . / \. I ' , 

VJI : Ministef'twie , Spr~ieciji)Yąśpi .....,.Watszawa, ul. Wileńska '"2/1. w AdmiI~istracji Dziennika U'taw R. P. w Łodzi, 
Kilińikieg9 93,' oraz w KaS1lc;h S!l~ów Okrę~pwych: w Lulllihi~ uł. Kr~ic.-przedDiieście 76 i w Łodzi, PI. Dąbr:,t>lvślC:iego 5 
\ ' . - ~ . - - '!.' - f ' . ... , . 

-C.aa '. zl. 

\ 

./ 



DZIENNIK -USTAW 
RZECZY·'POS;P10LITEJPOLSKI·EJ 

Warsza~, dnia 14 kwietnia 1945 r. 

TREŚĆ: 
· DEKR ,ETYr 

.Poz.. 63 - z .Q.nia . 11 . ~W,iel~ia 1945 r. op.od~iale . M-injstersh,.a Pucy, Opieki Społecznej i Z.drP'ria, 
utworzone.go ustawą z dnia 31 gmdnia 1944 r. (Dz. U. R. P: Nr 19, poz. 99)' . 79 

6ł - z ~nia 11 , kwietnia 1945 r. o ustroju wł!ldz administ}acji skarbowej oraz skarbowych organów 
wykonawczych . '. 80 

65 - z dnia 11 k~ie,tnia 1945 . r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypc'spolitej z dnia 
7 października 1927 r. o sztucznych środkach skdzących . 80 

66 - z dnia n .kwictnia 1945 r, o, zmianie ustawy o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw 
i zajęć 82 

67 - z d,nia 11 . k.wir-~nia 1945 . r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta J Rzeczypospolitej z dnia 
11 lipca 1932 r. o ,monopolu ·spirytusowym. opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży., oraz 
sprzedazynapojów alkoholowych. . . . • • , • . . . ' ; " 83 

68 - z dnia ' 11 kwietnie 1945' r. o zmianie ni~których przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- . 
. pł).polite~z ąoia 3 listopada 1936 r., zawierającego prawo karne skarbowe • ' ... 83 

ROZPORZĄDZENlA. 

Poz.. ..69 - .Mini!lka '; Spn\'łi~Jł;łi~?ści z ,dnia 29 marca 1945, r. o utwprzeniu "Sądu Apll,lllcyjn!lgo ,w "he
$Zowie, ustanowieniu tymczasowej siedziby Sądu Okręgowego w Jaśle i zmia'nie grani'c ókręgów 
Sądów Okręgpwyl:h w Kielca~h i Krakowie oraz granic 01cn,gów Sądów Apelacyjnych 
w W,arszawie, Kat9wicach, Krakowie i Lublinie. . • . . . . . .• 8ł 

70 - ' Ministra . Sp.rawiedliwosci z dnia 14 kwietnia 194~ r. w sprawie WIITunków i SPOI!P"U .rehllbili-
tacji osób ,,<pisąnyc.h ,do drugiej grupy riiemieckiej listy .. nąto90wej, lub zaliczonych do iednej 
z gru~ uprzywilejowanych przez okupan~a oraz os.ób z nimi uównanycb . Ił 

71 - , MiDis~ra Skarbu ~j dnia 14 kwietnia 1945 r. o cenach soli. 86 

J .. + - .. = 

: 63 

z dnia 11 kwietnia ~945 r. 

o podz~ale Ministerstwa Pracy, Opiek~ ,~połecznej i Zdrowia, utworzonego ustawą 

z dnia 31 grudnia 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 99): , . 

- Ni podstawie ustawy ' z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów ; z .. I!lpcą 
ustawy (Dz. U. R, P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mini
strów, posta!lawia _ a, Pre.zyąiu}n Krajowej R~dy 
Narodowej zatwierdza, ćo następuje: 

Art. 1. Zno,Si się dotychczasowe Minister-' 
stwo Pracy, Opieki Społecznej i ?:droVfia. 

Art. 2. Tworzy się następujące Minis,ter
. słwa: 

1) P,racy i Qlli,ekiSpołeąznej, 

2) Zdr-owia. 

Art. 3. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza s,ię. Prezesowi Rad)'. Ministrów. 

Art. 4. Dekret ninie!szy wchodzi w życie 
,z l dniem o~łosze:nia, 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

. Bolesław ' Bierut 

Prezes: Rady:. Ministrów: 

Edward Osóbka .. Moławski 
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DEKRET 

z dnia 11 kwietnia 1945 r. 

o · ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie 'wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Naczelne kierownictwo i nadzór 
nad a~ministracją skarbową należy do Ministra 
Skarbu. 

Art. 2. .organami administracji skarbo
wej są: 

1) izby skarbowe oraz izby akcyzowo-celne 
jako władze II instancji, 

2) podporządkowane: 

a) izbom skarbowym - .ur~ędy skar
bowe oraz urzędy reWIZYJne, 

b) izbom akcyzowo - celnym - urzędy 
akcyzowe oraz urzędy celne ~ 

jako władze I instancji, 

3) Inspektoraty karno - skarbowe oraz pod
ległe im brygady karno - skarbowe, jako 
karne organa wykonawcze władz skar
bowych, 

Ponadto organami wykonawczymi są: w za
kresie akcyzowym - placówki akcyzowe podległe 
urzędom akcyzowym, w zakresie celnym - pla-
cówki celne podległe urzędom celnym. . 

, 
Art. 3. Organizację, zakres działania, gra

nice okręgów oraz siedziby organów, wymienio
nych wart. 2, określi Mi.nister Skarbu w drodze 
rozporządzenia. 

. Art. 4. Minister Skarbu w porozumieniu 
z właściwymi ministrami może poruczać orga
nom skarbowym, wymienionym wart. 2, także 
czynności urzędowe, należące do zakresu dzia-

. łania innych władz pa~stwowych. 

Art. 5. ,Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 6. Dekret niniejszy wchodzi w iycie 
z dniem ogłoszenia. 

Równocześnie tracą moc obowiązującą wszel
kie przepisy, normujące odmiennie przedmiot ni
niejszego dekretu w szczególności: 

1) ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o orga
nizacji władz i urzędów skarbowych 
w . brzmieniu obwieszczenia . , Ministra 
Skarbu z dnia 12 października 1935 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 499), ' . 

2) art. 6 ust. 3 i 4 oraz art. 7 i 8 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 października 1933 r .. o prawie -c 

celnym (Dz. U,, R. P. Nr 84, poz. 610). 

Prezydent Krajowej Rady Nar'odowej: 

Bolesław Bierut . 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 

DEKRET 

z dnia 11 kwietI)ia 1945 r. 

o zmianie rozporzlldzenia Pl!ezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r; 
o sztucznych środkach słodzących. 

Na podstawie ustawy 'z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rie
czypospolitej z · dnia 7 października 1927 r. 
o sztucznych środkach słodzących (Dz. U. R. P . 
Nr 89, poz . . 797), zmienionym ustawą z dnia 
25 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 29, poz; 286) 

' <'. 
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i rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R; P. Nr 110, 
poz. 976) wprowadza , się zmiany następujące: 

1) A~t. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 3. (1) Sztuczne środki słodzące są 
przedmiotem reglamentowanego obrotu handlo
wego. 

(2) Wytwórnie, które mają zezwohmie na 
wyrób i przerób sztucznych środków słodzą
cych~ dokonują hurtowej sprzedaży tych środków 
aptekom, hurtowym składom materiałów aptecz
nych oraz innym hurtowniom, które uzyskały 
zezwolenie wojewódzkiej władzy adm~nistracji 
ogólnej ' na sprzedaż sztucznych środków sło
dzących. 

Za sprzedaż hurtową uważa się sprzedaż 
sztucznych środków słodzących w ilościach nie 
mniejszych niż 1 kg. 

(3) Detalicznej sprzedaży sztucznych środ
ków słodzących dokonują: 

a) uprawnione wmyśl ust. (2) składy ma-
. teriałów aptecznych - w stanie czystym, 

b) apteki - tak w stanie czystym jak i w prze
tworach i 

c) uprawnione sklepy rozdzielcze". 

2) Po art. 3 dodaje się nowy art. 3a 
o brzmieniu: 

"Art. 3a (1) Sztuczne środki słodzące wy
robu krajowego i sprowadzone z zagranicy 
podlegają podatkowi na rzecz Skarbu Państwa. 

(2) Podatek ten wynosi: 

a) 1.000 zł od 1 kg wagi netto sztucznych 
środków słodzącycg. do 350 razy słod
szych od cukru, 

b) 1.500 zł od 1 kg wagi netto sztucznych 
środków ' słodzących ponad 350 do 450 
razy słodszych od cukru, 

c) 5.000 zł od 1 kg wagi netto sztucznych 
środków słodzących ponad '450 razy 
słodszych od cukru". 

3) Art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4. Nadzór nad wyrobem, przecho
wywaniem, przewozem -i sprzedażą sztucznych 
środków słodzących . należy do kontrolis~arbo
wej niezależnie od uprawnień dozoru sanitar-
nego". . 

Poz. 6Ś 

. 4) Po art. 6 dodaje się nowy art. ' 6a 
o brzmieniu: 

"Art. 6a. Minister Skarbu w drodze roz
porządzenia określi: 

a) kto jest obowiązany do uiszczenia p()
datku, w jakim trybie i terminie, 

b) odpowiedzialność rzeczową za podatek, 

c) termin przedawnienia, 

d) sposób wykonywania kontroli skarbowej 
nad wyrobem, przewozem i obrotem 
handlowym sztucznych środków słodzą
cych". 

Art. 2. (1) Kto posiada zapasy sztucznych 
środków słodzących w dniu wejścia w życie 
niniejszego dekretu obowiązany jest odstąpić je 
upoważnionym sprzedawcom w ciągu miesiąca 
od dnia wejścia w życie dekretu. 

(2) Po upływie okresu, o którym mowa 
w ustępie poprzedzającym, uprawnieni sprze
dawcy zgłoszą posiadane zapasy właściwym 
urzędom skarbowym akcyz i monopolów pań
stwowych, które po dokonaniu obliczeń i po
braniu należnego podatku udiielą im zezwolenia 
na rozpoczęcie sprzedaży. 

Art. 3. (1) Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się MinisŁrowiSkarbu. 

(2) Upoważnia się Ministra Skarbu do o~ło: 
szenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolite] 
Polskiej jednolitego tekstu rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 
1927 r. o sztucznych środkach słodzących (Dz. 
U. R. P. Nr 89, poz. 797) wraz z późniejszymi 
zmianami, z zastosowaniem nowej numeracji ar
tykułów, paragrafów i ustępów oraz z uwzględ
nieniem przepisów wydanych do dnia ogłoszenia 
jednolitego tekstu. 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów:" 

Edward Osóbka - Morawski 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 
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DEKRET 

z dnia 11 kwietnia 1945 r. , I 

6 iJi\ianie ustawy o opIatach rejestracyJnych' dla prze~siębio,rstw ' i zajęć.: 

Na ' podstawie ustawy :i dnia ' 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
usti wy;"('Oz:'U .. 'R. .p :' Nr f, poz~ 1} '~ Ra:da Mini
strów postanawia a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdz'ai co ' 'naS't~pu-je: 

Art. 1. W .ustawie i dnia 25 kWietnia 
1~38 ', r;:" (j " opłith~,ch rej'es'tracyjnych od przedsię-

1) ustęp a) działu IX części trzeciej załącz
nika do art. 7 otrzymuje brzmienie: -

a} ' dbtóżkat~.y-i fi.tr'lil'an6w, pos'ia-da-ją2ych nie ' 
\Vięć'ej"'ńii' triy dorożki w:igl'ędnie ' trzy 
zaprzęgi ' 'j e'tlh O , lu Jj ; dwukonhlt' oraz wła
'śćicU~Wpojazdow' m'echcirllczriych; któj"iy 
posiadają" IH-~ ' więcej niz t'riy pojllz"dy 
mechaniczne - od każdej dorożki, za
pn~tu: ,' luB pojazdu, ńiec1i~hicznei(j , ,po 

, zUJtyCłi · . . . .' •. • • • . • • 

2) Uł:tęp, b) d~iału. ' IX części trzeciej za
łąc-:inika ' do- art. 7 otrzymuje brzini~nie: 

-b)' 'Wykorlywujących ' -zajęCi.e pod a) ' wymie
nione w większym z'akresie' - od k'a.ż
dej dorożki, zap rzęgu lub pojazdu me
cha-ruczheg'ó'" po żłotych . .• • . • 

3) ustęp c) działu IX części trzeciej załącz
nika: oo ;att"l' 7 otrl:y:muje hrzmienie: 

c)' ~kspedyfurów międzymiastowych celnych; 
po!iiirdhlących ' nie ' więt'ej" niż dwa za-' 
przęgil j~dn6")ub dwukonne albo dwa tran
spbrtowe- p'ojaidy. me'chanicihe złotych 
a' na'dto od' Każdtgo dalszego zaprzęgu 
lub' frans-p 6"rtowego" pója'zdu rnechą.nicz
ne'go' po- z'łotych;, . ; / . . ' . • . • • 

\ . . 

Art. 2. dsoby, które l1iściły opłaty za 
karty rejestracyjne za rok 1945 według stawek 
niż-s~ych, · niż ~ wymienione w- art. ' 1', obowią~ane 
są do uzupełnienia tych' opłat w terminie d~,oeh.· 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego 
dekretu. 

'. Prezydent Kr~jow;ei , Ra7dy Nąrodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Ed'it/ara Osóbka- Morawski 

wIz Minister Administracji" PUłiłic'inej ': 

EdfJJa.,.il, Ochab 

I biorsłwi zajęć (Dz. U. R. P; Ni" 34, poz. 2'!3). 
zmienionej dekretem Polskiego Komitetu Wyzwó~ 
lenia Narodowego : z dnia· 22 · grudni,aic 1944 r. 
o zmianię . ustawY ·.D ópłatachrejestraćyjny,cł~, 
dla przedsi<cbiorstw i zajęć .. (D-z., li. R.. P .,. 
Nr. 15, . poz. 86) wprowacba: się\: zmiany na.st~i" 
pUJące: 

we wszystkich 
m~jscowości~ch w miejscowościach 

II III 

" 

1500.- 1200'.- 800.-

3000.~ 

IV .. ) 

300.-

400.-

1500.- 1200.- 800.- 400.-

A-rt. · 3. Wyk()llaniem&lefSzegt5'dekretu po~ 
. rucza się Ministrowi Admihlsfraeji 'Publicznej 

Vi porozumieniu z MinistramI: Przemysłu, Han-
dlu i Aprowizaćji orcaz: Skafbu. ' 

Art. 4;' Dekret ńłiiiejstywchódzi> VI życie 
z dniem ogłoszenia. , 

Mirii"sŁer Skarbu': 
Kon:stafłty_ ,D~ski 

Minister P'rze'myśłu: 

Hilary Mln,; 

Miriist~( Ap,{ówiza~ji i , PIa;ń~l~': 
Teodor Piotrowski 
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Dl7E. K '~R- .B l D -Z dnia- .11 kwietnia' 1945~ r. 

o zmianie! rozp9J'zlł4zenia Prezyden~7 Rze.czypo,politej z dnia 11 lipca..1932. Po o me>n9łłQlu 
SP\fY.*us,owym, . ~llod~tłcowaniu kwas,u octowegpi drożdży, oraz, sprzedaży ,napojów alkoholowyph; 

Nw ,· podstawie" ustawy z dnia 3 · stycznia 
1945 r. o trybie wyda'Yania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U; R P: Ni- 1, pOZ. 1) , - Rada Mi

, nistrów' postanawia a Prezydiu~ Krajowej Rady 
Narodowej zat'wierdza,_ co następuje: 

Art. 1. Art. 57 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeezypospolitejz dnia 11 lipca 1932 r. o mo
nopolu. spirytusowym, opodatkowaniu kwasu 
octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów 
alkoholowych (Dz. U. R.P. Nr 63, poz. 586), 
z póŻniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie 
następujące: r 

,,1), Drożdże, nadające się do wypieku (pie
kar,niane), wyrabiane w kraju lub spro
wadzane z zagranicy, podlegają normal" 
nie podatkowi spożywczemu w wyso
kości 1.490 zł od 1 kg, na cele zaś 
określone szczegółowo w J:ozporządze
niu Ministra Skarbu' - zniżonemu po
datkowi spożywczemu w wysokości 10 zł 

. od 1 kg. 
2) Drożdże piekarnjane mogą być wydawane 

do obrotu tylko w stanie ptasowanym • 
3) Podatek spożywczy pobiera sit} przez 

oklejanie opakowań' drożdży opaskami 

podlttkowymL ' Droż'dzy " nieopatrzonyth ' 
opaskami }>odatkowymi nie wolno wy
pus~czać do wolnego obrotu. 

4) Władza skarbowa drugiej instancji mo~ 
że zezwalać na wydawanie z w,ytwór-ni · 
drożdży piekarnianych, przeznaczonych 
do celów leczniczych lub przetwórcżych, 
wstanie płynnym. 

5). Minister Skarbu w porozumieniu z , 'Mi-
' nistrem Przemysłu or;az Ministrem: Apro

wizacji i Handlu jest upllao,vniony' do 
okrc'ślania w drod~e rozpo~ządzeń ceny 
drożdży". 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretll\po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem 16 kwietnia 1945. r. ' . . 

Prezydent Krajowej Rady Narodow;ej: 
Bolesłmo · Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski ' 

68 
D El K RE T 

z dnia 11 kwietnia 1945r. 

O .• mianłe; niektórych przepisów rozporządzenia · Prezydenta ., Rzeczy;pospolitejz dnie 3 Ustr 
pad" 1936 r. zawierającego.: praw<t karne skarboWe. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o . trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada . Mjni
str:ów postanawia a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatw,ierdza, co . następuje: 

Art. 1. W' r()zp0rządz~niu Prezydenta Rze
\Czypospctlitej z dnia 3 listopada 1936 r., zawie
rającym prawo karne skarbowe (Dz. U. R. P. 
Ni '84, poz. 58l) wprowadza się . zm'iany na-

".. . I , 
stępuJące: 

)(1) Art. lO? otrzymuje brzinie~ie: 
"Art. 107. § 1. Kto bez zezwolenia lub 

wbrew warunkom zezwolenia wyrabia lub, prze
rabia sztuczne środki · słodzącę, podlega karze 
aresztu clo'roku' i grzywny od 10.000 do 500.000 zł. 
Przedmiot występku podlega przepadkowi. 

§ ·2. Tym $amym' karom ·podlega; kto wbrew 
PJzepisom wydaje z wytwórni szt~czne środki·, 

\. 

słodzące, w szczególności bez uiszczenia Skar-.... 
bowi Państwa naleŻ\nego podatku". 

(2) Art. 108 i 109 skreśla się. 

Art. 2. Wykonanie niniejszego de~retu 
porucza się Ministrowi , Skarbu w porożumieniu 
z Ministrem Sprawiedliwości. 

Art. 3. Dekret · niniejszy ' wchotbi w iycie· 
z · dniem: ogł.oszenia. . 

Prezydeńt Kratowej ; Rady '. N atodowej: 
bolesław Bierut 

Pre~es Rady Ministrów: 
, Edward Osóbka- Morawski 

Minister I Skarbu: 
Konstanty ' D4brDtosk( 

w/z . Minister :Sprawiedliwości: 
Leon ·Chaj" ; 
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69 l 
MINISTRA SPRAWIED' IWOŚCl 

z dnia 29 marca 1945 r. 

o utworzeniu . Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, ustanowieniu tymczasowej siedziby Slldu 
Okręgowego w Jaśle i zmianie granic okręgów SIl.dów Okręg0r'ych w Kielcach i Krakowie 
oraz granic okręgów Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Kato~wicach, Krakowie i ~ublinie~ 

Na podstawie art. 1 dekretu Polskiego Ko- § 6. . Okrę Sądu Okręgowego w Sosnow-
mitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listo- cu wyłącza się z okręgu Sądu Apelacyjnego 
pada 1944 r. o upoważnieniu do tworzenia są- w Warszawie i włącza się do okręgu Sądu Ape-
dów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do lacyjnego w KatJ wicach. . 
przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe ~ 
D U R P N 11 58 d § 7. Spra y z okręgów Sądów Grodzkich 
(z. . • • r ,poz. J zarzą zam, co K . W' lk' M h P h 
następuje: w azimlerzy II lej" iec owie, . roszowicac 

i Słomnikach, które przed dniem 1 maja 1945 r. 
§ l. TworzysięSądApelacyjnywRzeszowie~ wpłyną do SądU, Okr~gowego w Kielcach, to-
§ 2. Okręgi Sądów Okręgowych w Jaśle, czą się w. tym s dzie aż do ich prawomocnego 

Przemyślu i Rzeszowie wyłącza się z okręgu ukończenia. ' 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie i włącza się 
do okręgu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. § 8. Spra~wy z okręgów Sądów Okręgo-

wy. ch w Jaśle, lielcach, Przemyślu, Rzeszowie 
§ 3. Ustanawia się dla Sądu Okręgowego . S k d d' 1 19 5 

w Jaśle tymczasową siedzib ... w Krośnie. I osnowcu, _ tó ~e prze mem ' maja · 4 r. 
" wpłyną do SądÓW~ apelacyjnych właściwych we-

§ 4. Okręgi Sądów Grodzkich w Kazi- dług przepisów, przed tym dniem obowiązują
mierzyWielkiej, Miechowie, Proszowicach i Słom- cych, toczą się w tych sądach aż do ich pra-
nikach wyłącza się z okręgu Sądu Okręgowego womocnego ukoń zenia. . 
w Kielcach i włącza się do okręgu Sądu Okrę- 'I 
gow.efo w Krakowie. .. § 9. Rozpdrządzenieniniejsze wchodzi 

§ 5. Okręg Sądu Okręgowego w Kielcach w życie z dniem 11 maja 1945 r. 
wyłącza się z okręgu Sądu Apelacyjnego w Kra- '- " .. 
kowie i włącza się do okręgu Sądu Apelacyjne- wIz Ministe Sprawiedliwości: 
go w Lublinie. Leon Chajn 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDl iWOŚCI 

z dnia 14 kwietnia 1945 r. 

w sprawie warunków i sposobu rehabilitacji osób wpisanych o drugiej grupy niemieckiej 
listy narodowej lub zaliczonych do jednej z grup uprZYWilejot anYCh przez okupanta oraz 

osób z nimi zrównanych. 

Na podstawie art. 8 ust. (2) i art. 9 ust. (2) w czasie wpisania do niemieckiej listy narodowej 
dekretu z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu lub zaliczenia d9 je~nej z ~~up uprzrwilej.owa
ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów nych przez okupanta I w chwIli składama wmosku 
(Dz. U. R. P. Nr 7; poz. 30) zarządzam, co na- oraz okoliczności il dowody uzasadniające wniosek. 
stępuje: . . . § 3. W niosiki, I wymienione w § 2, można 

§ 1. Artykuły, powołane w rozporządzeniu składać w czasie] do dnia 1 sierpnia 1945 r. 
niniejszym bez bliższego ich określenia, ozna-
cza1ą przepisy dekretu z dnia 28 lutego 1945 r. . , Osoby, któ e~ zostały przymusowo wywie
o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wro- zione za . granicę przez okupacyjne władze nie
gich elementów (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 30), mieckie, mogą sk adać te wnioski w ciągu mie
paragrafy, powołane bez bliższego określenia, ~iąca od .. dnia. piowrotu do kraj~, nie. póź~iej 
oznaczają przepisy rozporządzenia niniejszego. Jednak mz w cląg~ roku od zakonczema WOlny . 

. § 2. Osoby wymienione wart. 6 i 24, . § 4. Po p~zyjęciu wniosku sąd grodzki 
które do dnia 1 stycznia 1945 r. ukończyły 14 lat wyda wnioskodawby zaświadczenie według wzoru, 
życia, mogą złożyć we właściwym sądzie grodz- zawartego w załądzniku Nr 1 do niniejszego roz-
kim (art. 8 ust. [1]) wniosek o rehabilitację, który porządzenia. I 
winien zawierać szczegółowe dane personalne, Zaświadczenie to ważne jest na okres do 
miejsca zamieszkania: w dniu 1 stycznia 1945 r., ' dwóch miesięcy, 

. -.., 
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Jeżeli w tym terminie wniosek nie zostanie 
rozstrzygnięty, sąd przedłuży ważność zaświad
czenia na dalsze okresy, które każdorazowo nie 
mogą przekraczać jednego miesiąca. 

§ 5. Sąd grodzki prowadzi według wzoru, 
zawartego w załączniku Nr: 2 do niniejszego roz
porządzenia odrębne repertorium .. R", do któ

, rego wciąga sprawy o rehabilitację. 
§ 6. O zgłoszeniu wniosku o rehabilitację 

i o terminie rozprawy sąd grodzki zawiadamia 
prokuratora specjalnego sądu karnego i właściwy 
powiatowy lub miejski urząd bezpieczeństwa 
publicznego. 

§ 7. Ogłoszenia przewidziane wart. 10 
będą wywieszane w miejs9ach zamieszkania 
wnioskodawcy: w dniu wpisania go do niemiec
kiej listy narodowej lub zaliczenia go do jednej 
z grup uprzywilejowanych przez okupanta, w dniu 
1 stycznia 1945 r. oraz w dniu złożenia wniosku. 

§ 8. Do sprawowania obowiązków ławni
ków wymienionych wart. 9 powołuje się osoby 
płci obojga, które: 

a) posiadają obywatelstwo polskie i korzy
stają w pełni z praw cywilnych i obywa
telskich, 

b) ukończyły nie mniej niż 21 lat, 
c) umieją czytać i pisać .po polsku. 
§ 9. Nie powołuje się do sprawowania 
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obowiązków ławników: . 
a) pozostających w czynnej służbie sędziów, 

prokuratorów oraz urzędników i funkcjo
nariuszów sądowych , i prokuratorskich, 

' b) funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej 
i władz bezpieczeństwa, 

c) wojskowych w służbie czynnej, 
d) duchownych i zakonników. 

§ 10. Nie mogą być ławnikami osoby, które: 
a) obciążone są zarzutem współdziałarua 

z okupantem niemieckim w jego walce 

Sąd Grodzki 

w ........................................... . 

Poz. 70 

z narodem polskim bądź też udziałem 
w walce bratobójczej z niepodległościo
wymi organizacjami demokratycznymi, 

b) zostały wpisane na niemiecką listę na
rodową lub zaliczone do jednej z grup 
narodowych uprzywilejowanych przez 
okupanta lub do grupy t. zw. "Leistungs
pole" albo złożyły wniosek o . wpisanie 
ich na niemiecką listę narodową lub 
o zaliczenie ich do jednej z grup uprzy-
wilejowanych, ' 

c) skazane zostały za zbrodnie pospolite 
lub występek z chęci zysku, jak również 
osoby przeciw którym toczy się postę
powanie sądowe o taki czyn, 

d) odbywają kary pozbawienia wolności lub 
są aresztowane na mocy postanowienia 
sądu, 

.e)z powodu wady umysłowej lub fizycz
nej nie mogą pełnić obowiązków ław
ników. 

§ 11. Na wniosek sędziego sprawującego 
kierownictwo sądu grodzkiego prezydium każ
dej miejski. ej lub gminnej rady narodowej w ter
minie, zakreślonym we wniosku, wyznaczy w ilo
ści, wskazanej , w nim, ławników i niezwłocznie 
prześle do sądu grodzkiego wykaz, zawierający: 
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek, za
jęcie i . stopień wykształcenia ławników. 

§ 12. Sędzia sprawujący kierownictwo sądu 
grodzkiego powołuje na posiedzenie sądowe dwóch 
ławników, w miarę możności spośród wyzna
czonych przez prezydium rady narodowej tej 
gminy (miasta), na terenie której wnioskodawca 
miał miejsce zamieszkania W dniu 1 stycznia 
1945 r. 

§ 13. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłosżenia. 

,wIz Minister Sprawiedliwo~ci: 
Leon Chajn 

Załącznik Nr 1 do rozp. Min. SprawiedI. ' 
z dnia 14 kwietnia 1945 r. (Poz. 70 

Wzór do § 4. 

ZAŚWIADCZENIE 

./ 

. Miejsce 
pieczęci 

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 
1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 70) stwierdza się, że ................................ ______ ..... ____ __________ ......... __ . ____ . __ . __ .. . 

.... .... . --.. -------- ----....... ----.... ----.. --... --....... --.. ------.... --.~------ (imię i nazwisko), zamieszkały w . ________ ... __ ... :: __ . ______ __ . _____ .. ________ . 

---.----............ --.... --.... --..... --------.. ----........ ----... -- --... ----.:-- złożył w dniu ---.. --.. ----.,----.... --__ .. __ . __ __ . __ .. ________ __ ... ______________ ... ____ .. ______ wniosek 

h b'l" N ' , o re a lItaclę za r ____ . ______ .... ____ . __ .... __ .. __ . __ . ____ __ . ____ __ __ __ 

Zaświadczenie ' niniejsz-e ważne jest' do dhia __________ __ ____ .... : ____ __ ____ __ ... __ .. __ . __________ ..... __ ____ __ 

Sędzia Grodzki ' 
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. ROZPQRZ-ĄDZENIE MINIŚT~A SKARBU -

z ~ dnia14 kwietriia 1945 r. 

• O cenac,h .soli. 

§ 2 • . Ceny. ''I4'ymienione w', pop~zednim pa
ragrafie rozumieją $,ię .loco kopalnia (warzelnia) 
bez opakowania. W cenie tej mieści . się 10% 
prowizji dla hurtownika,j 10% dla · detalisty • . 

.~ 

Na, podstawie 'art . . 11 rozporządzenia ' 'Pre
zydenta 'Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 
1932r. O ' przedsięb'iotstwie "Polski 'MQ~opbl 
Solny" (Dz. U. RP. Nr 52, poz. 497) zarządzam, 
co' ;D8stępuie: 

§ 1. Ustala się następujące ceny soli: 
§. 3. Rozporządzenie ' niniejsze . wchodzi ' 

w życie z dniem 16 kwietnia 1945 r. . , 
1) sól j.adalna: ił) uiała (warzonka) zł 1 gr 50 

za 1· kg, 

b) szara Dlielon~ i w kruchach 
. zll za 1 kg, ' 

, 2~ sól: skaiOJla.,pr..zez.nacZÓria do celów prze
Ql}!.słowycq.. i do celów hodowlano-rol
niezy'ch zf' 1 za 1 kg. 

,Równoczdnie traci mqc obowiązującą roz
porządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 kwietnia 
19:;9 r. o cenach soli i solanki (Dz. U. R. P. Nr 37, 
poz. 244). 

Minister Skarbu: 

KQnstantg Dąbrowski 

. \ 

Tłoc;zon,o z polecenia Mini.tra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi, ul. Kilińskiego 93 
< 

Z~łoszenia n.& prenumer~tę przyjmuje się w AdmlniśŁr.acji Dziennika , Ust,aw R. P. w Ło.dzi, ul. Kilińskiego 8,6 
/ . . 

Prenumeratę należy wpłacać z g~ry. -Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpłaceniu zaliczki miesięcznej 
dla władz; -urzęiłów,· 'nk~dów iill'ltytuc'yj 'państwowych i samorządowych w kwocie zł 20, 

. dla innych. prenum,.,atQrów w kwocie zł 50. . 

Pojedyńcze numery są do nabycia:. 
w Ministentwie Sprawiedliwości - Warszawa, ul. Wileńska 2/4, w Administracji Dziennika UltJlW R. P. w Łodzi, 
Kilińlkiego 86, o~az w Kasach Sądów Okręgowych: w Lublinie, ul. Kralć.-przedmieicie 76 i w Łodzi, PI. DąbrowlkiegO' 5 
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_________ W_a_fs_z_aw_a_.,_dn._i_a_l_5_k_w_ie_tn_i_a_l_9_4_5_r_. ____ ~ Nr 13 
TREŚĆ: 

D E K R E T V, 
Poz., 72 - z Glnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbog~cenia wojennego 

73 -- z dnia 13 kwietnia 1945 r. o reformie samorządow~go syst~mu podatkowego 

74 - z dnia 13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym 

ROZPORZĄDZENIA, 

Poz., 75 -- Ministra Komunikacji z dnia 20 lutego 1945 r. wyd&ne w porozumieniu z Ministrami Spra-
wiedliwości. Aprowizac ji i Haljdlu oraz Rolnictwa i Reforn, Rolnych w spn-wie "Regula minu ' 

87 

89 

91 

przewozu osóh, hagażu i przes'}'l ek ekspresowych na kolejach żelóznych' 93 

\ 76 - Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 J,."itlnia 1945 r. w spr8wie obowiflZku upra\\y 
niektórych roślin przl:mysło-wych. ' 93 

77, -- Ministra Bezpi ec7Cństwa Public211ego z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie wykonania deheŁu 
z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów, w przed-
miocie zastępczych dowodów tożsamości 94 

72 
DEKRET 

Z dnia 13 kwietnia 1945 r. 

o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego. 

Na podstawie ustawy z d ,ia 3 stycznia 6) majątku ruchomego przeznaczonego do 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą osobistego użytku a nabytego w miej-
ustawy (Dz . U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi- sce takiegoż pierwotnego majątku i w gra-
nistłów postanawia a Prezydium Krajowej Rady nicach jego wartości, o ile ten majątek 
Narodowej zatwierdza, co następuje: pierwotny uległ zniszczeniu lub zaboro-

Art. 1. Opodatkowaniu na rzecz Państwa wi w okresie wojny. 
podlega wzbogacenie wojenne uzyskane na imię Art. 3. Od opodatkowania od wzboga-
własne lub osób podstawionych. ceni~ wojennego są wolne: 

Art. 2. Do wzbogacenia wojennego (art. 1) 1) Państwo, związki samorządowe, przed-
me wlicza się: siębiorstwa państwowe i samorządowe 

oraz przymusowe związki prawa pu-
l) spadków, legatów, darowizn i posagów, blicznego, 

pochodzących z majątku posiadanego 2) osoby prawne, których dochody są w ci!.- -
w dniu 31 sierpnia 1939 r. przez spad- łości obracane na cele naukowe, oświa-
kodawcę lub darczyńcę, towe, kulturalne, wyznaniowe, dobroczYIl-

2) kapitałów, otrzymanych z tytułu ubez- ne, na cele pomocy poszczególnym grupom 
pieczenia na życie, ludności oraz na inne cele użyteczności 

3) aadziału ziemi, dokonimego na podsta- publicznej, 
wie dekretu Polskiego Komitetu Wy- 3) spółdzielnie, działające na podstawie usta-
zwolenia Narodowego z dnia 6 września wy o spółdzielniach a należące do 
1944 r. o przeprowadżeniu reformy rol- związków rewizyjnych w rozumieniu tej-
nej w brzmieniu _ obwieszczenia Ministra że ustawy, jeżeli statutowo i faktycznie 
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 działają wyłącznie wśród swych człon-
stycznia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 13 ków lub jeżeli rozszerzają wprawdzie 
z 1945 r.), dZ,iałanie na osoby nie będące członka-

4 )przyrostu naturalnego lub doliczenia od- mi lecz przypadające na nieczłonków 
setek ustawowych, nadpłaty i zwroty przelewają w całości 

5) wzrostu wartości obiegowej przedmio- do funduszów, nie podlegających według 
tów majątkowych, posiadanych przez obo- ustawy o spółdzielniach lub statutu po-
wiązanego do uiszczenia podatku jesz- działowi między członków, 
cze przed 1 września 1939 ,., 4) związki zawodowe. 
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Art. 4. (1) Podstawę opodatkowania sta
nowi nadwyżka wartości majątku, wynikła dla 
podatnika w okresie od dnia 31 sierpnia 1939 r. 
do dnia 30 czerwca 1945 r. 

(2) Strat wojennych w majątku nabytym 
przed dniem 1 września 1939 r. nie uwzględnia się 
z wyjątkiem przypadku przewidzianego ', wart. 2 
pkt 6). 

(3) Tryb i sposób ustalenia podstawy wy
miaru podatku oraz sposób usfalenia przeciętnej 
wartości obiegowej przedmiotów i wartości . spła
conych zobowiążań określi Minister \ Skarbu 
w drodze rozporządzenia. ) 

Art. 5. (1) Podatku nie pobiera' ~ę, jeżeli 
wzbogacenie wojenne nie przekrac-za kwoty 
100.000 zł. 

• (2) Przy wzbogaceniu przekraczającym kwo
tę 100.000 zł podatek wynosi: 
ponad 100.000 do 250.000 zł 15% podstawy opodatk. 

250.000.. 500.000.. 20% 
500.000 , " 1.000.000 " 35% 

1.000.000 .. 2.000.000 " 50% 
2.000.000 75% ." 
(3) Podatek jednak należy wymierzać w ten 

sposób, aby ze wzbogacenia wojennego wyższe
go stopnia po potrącęniu podatku nie zostało 
mniej, niż zostaje z najwyższej sumy wzbogace
nia wojennego bezpośrednio niższego stopnia 
po potrąceniu podatku, na ten stopień przypa-
dającego. . 

Art. 6. (1) Nadzwyczajny podatek od wzbo
gacenia wojennego wymierzają: 

a) w stosunku do osób, prawnych - urzędy 
rewizyjne, 

b) w stosunku do osób fizycznych - ko
misje obywatelskie dla wymiaru tego 
podatku przy urzędach skarbowych, 
właściwych według przepisów ordynacji 
podatkowej dla wymiaru podatku docho

,dowego. ' 
(2) Od orzeczenia urzędów rewizyjnych 

służy odwołanie do izby skarbowej, a od orze
czenia komisyj obywatelskich - do komisji 
odwoławczej przy , izbie skarbowej. Orzeczenia 
instancyj odwoła'wczych są ostateczne. 

aby udzieliły wiadomości właściwym komisjom 
obywatelskim. Obwieszczenia te mogą być ogła
szane , również poza okręgiem miejscowej wła
ściwości komisji obywatelskiej. 

Art. 9. (1) Zbycie w całości lub w czę
ści mają.ku, podlegającego nadzwyczajnemu po
datkowi od wzbogacenia wojennego, nie zwalnia 
zbywcy od obowiązku zapłacenia podatku, na
bywca zaś odpowiada\ solidarnie ze zbywcą za 
podatek, przypadający od nabytego majątku, 
w granicach wartości tego majątku, jeżeli zacho
dzi uzasadnione przepuszczenie, iż nabywca wie
dział, że przedmiotem zbycia jest wzbogacenie 
wojenne. 

(2) Spadkobierca odpowiada za nadzwy
czajny podatek od wzbogacenia wojennego, przy
padający od spadkodawcy. 

Art. 10. ('1) Nadzwyczajny podatek od wzbo
gacenia wojennego płatny jest jednorazowo 
w terminie dni 30, licząc od dnia następnego 
po doręczeniu nakazu. ' 

(2) Nie zapłacenie podatku wymierzonego 
w ostatecznym toku instancji pociąga za sobą 
przepadek opodatkowanego mienia na rzecz 
Skarbu Państwa. 

(3) Rygorom przewidzianym w ust. (2) pod~ 
lega mienie odpowiadające za zaległy podatek 
w przypadkach, o których mowa wart. 9 niniej
szego ,dekretu - do sumy tego po'datku. 

(4) O przepadku mienia orzeka właściwa 
izba skarbowa. ' 

Art. 11. (1) Kto nie stosuje się do: wez
wań władz skarbowych komisji obywatelskiej lub 
komisji odwoławczej, nie składa zeząania 
do wymiaru nadzwyczajnego podatku od wzbo' 
gacenia wojennego, odmawia złożenia wyjaśnień 
lub w inny sposób usiłuje utrudnić lub udarem
nić czynności władz skarbowych, komisji oby- . 
w..atelskiej lub komisji odwoławczej, poprzedza
jącej wymiar nadzwyczajnego podatku od wzbo
gacenia wojennego, ulegnie karze grzywny do 
200.000 złotych. / 

(2) W razie niemożności ściągnięcia grzyw
ny ulega ona zamianie na pracę przYIDusową lub 
areszt do lat 3. 

(3 i W przypadku świadomego zatajenia lub 
(3) Sposób powoływania komisyj obywa

telskich przy urzędach skarbowych i komisyj 
odwoławczych przy izbach skarbowych, ich 
ilość i skład oraz tryb postępowania ustali roz
porządzenie wykonawC(ze. 

I usiłowania zatajenia swego wzbogacenia wojen
nego ponadto całe wzbogacenie wojenne może 

,ulec przepadkowi. 

Art. 7. Postępowanie w sprawach nadzwy
czajnego podatku od wzbogacenia wojennego 
podlega przepisom ordynacji podatkowej (Dz. U. 
R. P. Nr 14, poz . .134 z 1936 r.), o ile przepisy 
niniejszego dekretu nie stanowią inaczej. 

Art. 8. Organy wymiarowe mogą podać 
do publicznej wiadomości nazwiska osób, któ
rym ma być wymierzony nadzwyczajny podatek 
od wzbogacenia wojennego i wezwać każdego, 
k.to wie o wzbogaceniu wojennym tych osób, ' I 

, Art. 12. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 13. Dekret niniejszy wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 
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DEKRET 

z dnia 13 kwietnia 1945 r. 

o refo~mie samorzlłdowego systemu podatkowego. 

Na podsta\yie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Przekazuje się na r. 1945 związ
kom samorządu terytorialnego wymiar, pobór, 
ściąganie i wpływy: 

1) państwowego podatku gruntowego, po
bieranego na zasadzie dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1936 r. 
o zmianie przepisów o państwowym podatku 
gruntowym (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 593), 

2) podatku od nieruchomości, pobieranego 
.na zasadzie dekretu Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od 
nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 14), 

3) podatku od lokali, pobieranego na za
sadzie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali 
(Dz. U. R. P. Nr 82, poz. 505), zmienionego 
dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Na
rodowego z dnia 20 listopada 1944 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 12, poz. 66) . 

Art. 2. Zaległości w podatkach, wymie" 
nionych Vi art. 1, powstałe przed wejściem w ży
cie niniejszego dekretu, przekażuje się związkom 
samorządu terytorialnego. 

Art. 3. (1) Stawki podatku gruntowego 
na r . .1945 ustala się w wysokości następującej: 

a) z 1 ha gruntów uprawnych, łąk, ogro
dów i sadów - 50 zł, 

/ 

b) z 1 ha gruntów pozostałych z wyłącze
niem I}ieużytków - 5 zł. 

(2) Gminne (miejskie) rady narodowe mogą 
podwyższyć stawki podatku, ustalont: w ust. (1). 
Podwyższenie stawek nie może przekroczyć 
JOO%, a dla gruntów, zajętych pod ogrody, 
s'ady i inne specjalne uprawy (zioła lecznicze, ' 
kwiaty i t. p.) - 200% stawek, podanych 
w ust (1). Ponadto gminne (miejskie) rady naro' 
dowe mogą podwyższyć stawki podatku, ustalone 
w ust. (1) na ceJe budowy i odbudowy szkół ' 
najwyżej do wysokości 20%. Odnośne uchwały 
wymagają zatwierdzenia przez prezydium rady 
narodowej bezpośrednio wyższego stopnia oraz 
prezydium wojewódzkiej rady narodowej. 

(3) Na obszarze tych gmin wiejskich i miej
skich niewydzielonych, które w r. 1945 nie wy
korzystają uprawnienia do podwyższenia stawek 

podatku na podstawie przepisu ust. (2) nmlel
szego artykułu, albo wykorzystają je tylko czę
ściowo, może powiatowa rada narodowa uchwalić 
podwyżkę stawek aż do granic maksymalnych, 
w tymże ust. (2) określonych. To samo upraw
nienie przysług'uje wojewÓdzkiej radzie narodowej 
w stosunku do tych gmin, na obszarze których 
ani gminna (miejska), ani powiatowa rada naro
dowa nie uchwali podwyższenia stawek podatku 
lub uchwali je tylko częściowo. " 

I (4) Wymiaru podatku w odniesieniu do ca-
łości gruntów, należących do uczestników gro
mady, dokonują z zastosowaniem stawek, wy
mienionych. w ustępach poprzednich, zarządy 
gminne pod kontrolą gminnyćh rad narodowych, 
podziału zaś podatku na poszczególnych płatni
ków w gromadzie dokonują komisje gromadzkie 
pod kontrolą tychże rad narodowych, stosując 
większe lub mniejsze obciążenie podatkowe 
w zależności od wielkości gospodarstwa, rodzaju 

, uprawy, urodzajności gruntów, stanu 'zagospoda
rowania i stopnia zniszczeń wojennych. 

Art. 4. Ustalony stosownie do przepisu 
art. 3 ust. (4) podatek gruntowy: 

1) podwyższa się dla gospodarstw rolnych 
o obszarze: 

powyżej 10 ha do 20 ha 

" 
" 

20 " 
30 " 

" 30 " 

" 

010% 
" 25% , 
" 50% 

2) obniża się dla gospodarstw rolnych 
o obszarze do 5 ha - o 30%. 

Art. 5. ' (1) Ust. (5) art. 6 dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycźnia 1936 r. 
o podatku od nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr. 3, 
poz. 14) otrzymuje brzmienie: 

,,(5) Przy ustalaniu wartości obiegowej bu
dynków fabrycznych dolicza się wartość maszyn 
i urządzeń technicznych, stanowiących przyna-
leżność tych budynków". ' 

(2) Art. 7 dekretu, wymienionego' w ust. (1) 
niniejszego artykułu, otrzymuje brzmienie nastę
pujące: 

"Art. 7. (1) Podatek wynosi: 

a) od podstawy wymiaru, nie przekraczającej 
1.000 zł - 20%, 

b) od podstawy ~ymiaru, przekraczającej 
1.000 zł - 30 %. 

(2) Ponadto gminne (miejskie) rady naro
dowe mogą podwyższyć stawki podatku ustalone 
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w .ust. (1) na ,-cele budowy odb';ldowy szkół 
najwyżej do wysokości: 

, 4 % - przy podstawie wymiaru, nie prze
kraczającej 1.000 zł, 

6% ~ przy podstawie wymiaru, przekra
czającej 1.000 zł. 

Odnośne uchwały wymagają zatw,ierdzehia 
przez prezydium rady narodowej bezpośrednio 
wyższego stopnia oraz prezydium wojewódzkiej 
rady narodowej". 

Art~ 6. (1) Z wpływów, osiągniętych w gmi
na<?h wiejskich i miastach niewydzielonych z wy
miaru po.datku grunto.wego., przypada: 

60% na rzecz gmin, 
20% na rzecz Po.wiatowych związków sa-

morządowych, ' 
10% na rzecz wojewódzkich związków sa

morządo.wych, 
10% na rzecz komunalnego funduszu po· 

życzkowo-zapomo.go.wego. 

(2) W miastach wydzielonych otrzymują 
gminy 80 °/0' wojewódzkie związki samorzą
do.we -- 10% i komunalny fundusz pożyczkowo
zapomogowy ~ 10% wpływów z podatku. 

Art. 7. (1) Z wpływów, o.siągniętych z Po.
datku od nieruchomości na o.bszarze gmin wiej
skich i miast nie wydzielonych, przypad~: 

80% na .rzecz gmin, 
10% na \ rzecz powiatowych związków 
samorządo.wych, 
10% na rzecz wojewódzkich związków 
samorządowych. 

(2) W miastach wydzielo.nych otrzymują 
gminy 90%, zaś wo.jewódzkie związki samorzą
dowe 10% wpływów z podatku. 

Art. 8. Wpływy z podatku o.d lokali przy
padają w cało.ści na rzecz tych gmin, na obsza
rze których znajdują się obiekty podatkowe. 

Art. 9. Wart. 32a ustawy z dnia 11 sier
pnia 1923 r. Q tymczaso.wym uregulowaniu fi
nansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr 62, póz. 454 
z 1936 r.) w brzmieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 
1938 r. o poprawie finansów zw'iązków samorzą
du terytorialnego i o zmianie ustawy Q tymcza
so.wym uregulo.waniu finansów komunalnych (Dz. 
U. R. P. Nt. 59, poz. 455) - ust. (2) otrzymuje 
brzmienie: 

,,(2) Specjalne dopłaty na budowę. pohie- / 
rane na podstawie ust. (1) nie mogą przekra- ' 
czać 35% kosztów budowy d rogi O nawierzchni 
szutrowej, szero.kości nie przekraczającej 5 m -
po Po.trąceniu świadczeń w naturze - o.raz nie 
mogą o.bciążać właścicieli w pasie przydrożnym, 
szerszym niż 3 km z każdej strony drogi. Wy
miar do.płaty ' dla indywidualnego. płatnika nie 
mo.że przekraczać: 

a) w sto.sunku do. właścicieli gruntów w stre
fie do. 1 km - 60%, w strefie 2 km-

• 'I 

45%, , w strefie Po.zo.stałej - 30% Po.- ' 
datku grunto.wego., o.bliczonego sto.SOW
nie do przepisów art. 3 ust. (1) dekretu 
z dnia 14 kwietnia 1945 r. Q reformie 
samorządo.wego systemu po.datkowego 
(Dz. U. R. P. Nr 13, Po.z.73), 

b) w stosunku do. właścicieli przedsię
bio.rstw: 

1) w strefie do. 1 km - 15% o.płat re
jestracyjnych od przedsiębiorstw i za
jęć, pobieranych na zasadzie ustawy 
z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach 
rejestracyjnych od przedsiębiorstw i za
jęć .(Dz. U. R. P. Nr 34, pOZ" 293), 
w brzmieniu dekretu Polskiego Komi
tetu Wyzwolenia Naro.dowego. z dnia 
22 grudnia 1944 r. Q zmianie ustawy o op
łatach rejestracyjnych dla przedsię
biorstw i zajęć (Dz. U. R. P. Nr 15, 
Po.z. 86), zmienio.nego. dekretem z dnia 
11 kwietnia 1945 r. o zmianie ustawy 
Q o.płatach rejestracyjnych dla przed
siębio.rstw i zajęć (Dz. U. R. P. Nr. 12, 
Po.z. 66), 25 Dfo zaś od zakładów i przed
siębiorstw, wymienio.nych w dziale I 
lit. a), II lit. a) częś,ci III załącznika do. 
art. 7 wymienionej ustawy, jeżeli za
trudniają Po.nad 100 priico.wników, 

2) w strefie Po.zo.stałej - specjalne do.
płaty na budo.wę nie mo.gą przewyż
szać 10%, a w sto.sunku do. zakła
dów i przedsiębiorstw, wymienionych 
w dziale I lit. 'a), II lit. a) części III 
załącznika do art. 7 wymienionej usta
wy - 15% opłat rejestracyjnych, jeżeli , 
zatrudniają ' ponad 100 pracowników, 

c) w sto.sunku do. płatników po.datku od 
nieruchomości w strefie do 1 km - 2°/fff 
a w strefie pozo.stałej -1 % podstawy wy· 
miaru po.datku od nierucho.mości, ustalo.
nej sto.sownie do. przepisów dekretu Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 1;1 stycz
nia 1936 r. Q podatku o.d nieruchomości ' 
(Dz. U. R. P. Nr 3, poz . 14}, zmienio.nego. 
dekretem z dnia 13 kwietnia 1945 r. 
Q ' refo.rmie samorządowego. systemu po
datkowego (Dz. U. R. P. Nr 13, Po.z. 73). 

Art. 10. Na czas do dnia 31 grudnia 1945r~ 
zawiesza się moc obo.wiązującą przepisów: 

1) art. 2 pkt 8 i 9, art. 3 - 8, 10 i 13 
dekretu Prezydenta RzeczYPo.sPo.litej z dnia 
4 listo.pada 1936 ' r. o zmianie przepisów o pań
stwo.wym podatku grunto.wym (Dz. U. R. P. 
Nr 85, poz. 593)~ 

2) art. 12 ustawy z dnia 4 maja 1938 r. 
Q po.datku obrotowym (Dz. U. R. P. Nr 34, 
Po.z. 292), 

3) art. 24 ustawy Q państwo.wym pódatku 
do.chodowym (Dz. U. R. P. Nr 2, poz. fi z 1986 r.), ~ 

/ 
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4) art. 2,3,4, 6-9d, 10-17, 19 i 22'-24 
ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r . o tymczaso
wym uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. 
U. R. P. Nr 62, poz. (454 z 1936 r. i Dz. U. 
R. P. Nr. 59, poz. 455 z 1938 r.), 

5) art. ' 9 dekretu Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 14 listopada 193~ r. o podatku 
od lokali (Dz. U. R. P. Nr 82, poz. 505), 

6) art. 50 pkt a) i b) rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. o izbach rolniczych (Dz. U. R. P. Nr 2, 
poz. 16 z 1933 r.) w brzmieniu art. 15 dekretu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 
1936 r. o zmianie przepisów o państwowym po
datku gruntowym (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 593), 

7) art. 14 ustawy z dnia 1S czerwca 
1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków 

. gruntowych, . tudzież niektórych podatków bu
. dynkowych (Dz. U. R. P . Nr 65, poz. 505) 

w brzmieniu art. 14 dekretu' Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 4 listopada 1936 r. o zmianie 
przepisów o państwowym podatku gruntowym 
(Dz. U. R. P. Nr .85, poz. 593), 

8) art. 9 dekretu Prezydenta Rzeczypo
spolitej. z dnia . 14 stycznia 1936 r. o podatku 
od nieruchomości (Oz U. R. P. Nr 3, poz. 14), 

9) art. 24 ustaw) z dnia 9 kwietnia 1938 r. 
o ulgach inwestycyjn1ch (Dz. U. R. P. Nr. 26, 
poz. 224), 

. 10) ustawy z dnia 27 lutego 1937 r. o sa
moistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiej
skich (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 104), zmienio

. nej ustawą z dnia 10 marca 1939 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 21, poz. 132). ' 

Art. 11 . Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Administracji Publicznej 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 12. (1) Dekret niniejszy wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na 
całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. , . 
. (2) Równocześnie zawiesza "się na obsza
rze województwa śląskiego w granicach z dnia 
31 sierpnia 1939 r. na czas do dnia 31 grudnia 
1945 r. moc obowiązującą przepisów, sprzecznych 
z przepisami niniejszego dekretu i rozciąga 'się 
na tenże obszar na ten sam okres czasu moc 
obowiązującą ustaw i dekretów w ich pełnym 
brzmieniu, wymienionych w niniejszym dekrecie 
wraz ze zmianami, przez ten dekret wprowadzo
ny!pi . . 

, 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: . 
!301e:>ław Bierut ' 

Prezes Rady Ministrów : 
. Edward Osóbka - Morawski 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward Ochab 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 
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DEKRET 

z dnia 13 kwietnia 1945 r. 

o p o d,a t k u woj s k o w y m • . 

Na pods~awie ustawy z dnia 3 stycznia 
19 ,15 r. ()' trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W okresie, gdy walczące na froncie 
Wojsko Polskie ponosi daninę krwi na rzecz 
całości i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 
resztę obywateli obciąża się daniną pieniężną 
w formie podatku wojskowego. 

Art. 2. Podatkowi wojskowemu podlegają 
zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej obywa
tele polscy płci męskiej w wieku od 18 do 55 lat ~ 

nieni: 
Art. 3. Od podatku wojskowego są zWul-

a) pozostający w czynnej służbie wojskowej, 

b) członkowie Milicji Obywatelskiej, 

c) funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, 
pozostający w czynnej służbie, 

d) zmilitaryzowani . pracownicy . państwowi 
w okresie militaryzacji, 

e) inwalidzi wojenni i wojskowi, 
f) pozostający na utrzymaniu samorządu 

gminnego lub dobroczynności publicznej, 
uznanJ za niezdolnych do służby wojsko
wej/ ze skreśleniem z rejestru i niezdolni 
zarazem do pracy zarobkowej, jeżeli nie 
osiągają dochodu, podlegającego państwo
wemu podatkowi dochodowemu, 

h) zakonnicy i duchowni prawnie uznanych 
wyznań religijnych, 

i) uczniowie wszelkiego rodzaju zakładów . 
naukowych i bświatowycli oraz osoby, 
odbywające praktykę zawodową, o ile 
nie posiadają samodzielnych źródeł do-
chodu, ~ . -

n bezrobotni, o ile się wykażą zaświadcze
niem właściwego urzędu, że są zareje
strowani jako bezrobotni. 
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Art. ł. W poszczególnym roku podatko
wym od opła,cania podatku wojskowego zwol
nione są osoby, które w danym roku odbywały ' 
służbę wojskową. 

Art. 5. Podatek wojskowy wyn9si rocznie: 

1) od właściciela, dzierżawcy lub użytkow
nika gospodarstwa wiejskiego o obszarze: 

a) do 5 ha 50 zł 

b) ponad 5 ha do 10 ha. 100 " 

c) ponad 10 ha do 20 ha 

d) ponad 20' ha 

,200 .. 

500 " 
W tej samej wysokości opłaca poda

tek każdy członek rodziny właściciela, 
dzierżawcy lub użytkownika gospodar

\ r stwa wiejskiego, podlegający opodatko
waniu w myśl art. 2, 

2) od osoby 'pozostającej w stosupku służbo
wym lub stosunku najmu pracy - 1 % wy
nagrodzenia brutto, 

3) od osoby trudniącej się wyłącznie pracą 
fiżyczną, której ceiem nie jest wytwarza
nie lub przetwarzanie i która też nie jest 
rzemiosłem w rozumienią prawa prze
mysłowego, o ile nie odpowiada warunkQIn 
wymienionym w punkcie 2) - 50 zł, 

4) od osoby trudniącej się pracą naukową, 
oświatową, artystyczną, literacką i publi
cystyczną, nie połączoną z prowadzeniem 
odpowiedniego przedsiębiorstwa, o ile 
osoba ta nie odpowiada warunkom wy
mienionym w punkcie 2) - 100 zł, 

5) od płatnika nie wymienionego w punkcie 
1), 2), 3) i 4) - 500 zł. 

Art. ' 6. Obowiązek opłacania podatku woj
skowego powstaje z dniem 1 stycznia następnego 
roku: 

a) po ukończeniu 18 lat życia (art. 2 ni-
niejszego dekretu), , 

b) po wygaśnięciu podstawy do zwolnienia 
na zasadzie postanowień art. 3 niniej
szego dekretu. 

Al't. 7. Obowiązek opłacania podatku woj
skowego ustaje: 

a) z chwilą śmierąi lub z chwilą uzyskania 
prawa do zwolnienia na mocy art. 3 
dekretu, 

b)z końcem roku kalendarzowego, w
l 

któ
rym osoby wymienione wart. 2 dekretu 
niniejszego osiągną 55 lat życia. 

Art: 8. Wymiar i pobór podatku wojsko
wego przekazuje się gD;linQ!!l miejskim i wiejskim. 

, Wpływ z podatku wojskowego przeznacza 
się ' na komunalny fundusz pożyczkowo - zapo
mogowy. 

/ 

Art. 9. (1) Władzami, powołanymi do wy
miaru i poboru podatku wojskowego w myśl 
art •. 5 pkt 1) oraz 3)-5), są zarządy gmin miej
skich i wiejskich, na terenie których płatnik 
miał miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu 
w dniu 15 grudnia roku, poprzedzającego rok 
podatkowy. 

(2) Władzami, powołanymi do wymiaru 
i poboru podatku wojskowego w myśl art. 5 pkt 2), 
są zarządy gmin miejskich lub wiejskich, na .któ
rych terenie mieści się instytucja, zakład lub 
przedsiębiorstwo, wypłacające wynagrodzenie. 

Art. 10. (1) Nakazy płatnicze na podatek ' 
wojskowy od osób, o których mowa wart. 5 
pkt 1) oraz 3)-5), powinny być rozesłane do dnia 
15 maja, przy czym podatek jest płatny do 
dnia 1 czerwca każdego roku podatkowego. 
W wypadku' doręczenia nakazu płatniczego ' po 
dniu 15 maja, termin płatności podatku przy
pada w ciągu 30 dni ' po doręcze'niu. 

(2) Od osób, o których mowa wart. 5 
pkt 2), podatek wojskowy pobiera się w dro
dze potrącenia przy wypłacie wynagrodzenia. 

Pracodawcy obowiązani są potrącić poda
tek' wojskowy i wpłacić do kasy właściwej gmi
ny w terminie 7 dni po upływie miesiąca, w któ
rym nastąpiła wypłata wynagrodzenia. 

(3), Należnościom z ~ tytułu podatku woj
skowego przysługl!je prawo egzekucji admini
stracyjnej. 

Art. 11. Do postępowania w sprawach 
podatku wojskowego ma ' zastosowanie ustawa 
z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym ure
gulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. 
Nr 62, poz. 454 z 1936 r.). 

Art. 12. Wykonanie niniejszego dekretu 
powIerza się Ministrowi Administracji Publicz
nej w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 13. Dekret niniejszy wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 1945 r. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka -Morawski 

Minister Administracji Publicznej: 

Edward Ochab 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski ' 

,/ 

\ 
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75 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 20 lutego 1945 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa 
Reform Rolny'ch w sprawie zmiany '"Regulaminu przewozu osób, bagażu i przeayłek ekapre

... sowych na kolejach żelaznych". 

Na podstawie art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 
12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra 
Kolei Żelaznych i o organizacji urz~dów kolejo
wych (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 580), zmienionej 
rozf>orządzeniatni Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 29 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 25, 
poz. 214)·, ~ dnia 30 października 1930 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 76, poz. 599), z dnia 28 grudnia 
1p34 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) oraz 
ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 29, poz. 257) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W "Regulaminie przewozu osób, ba
s:ażu ' i przesyłek ekspresowych na Kolejach 
Zelaznych", stanowiącym załącznik do rozpo
rządzenia Ministra' Komunikacji z dnia 11 grud
l1ia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 580), zmie
nionym rozporządzeniami Ministra Komunikacji 
z dnia 25 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 32, 
poz. 283) i z dnia 24 września 1938 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 73, poz. 520) wprowadza si~ nast~pu
jące zmiany: 

1) w § 14 pkt 12 w ust. 4 słowa ,,1 zł" 
zmienia si~ na "10 zł", 

2) w § 17 pkt 1 w ust:. 1 w zdaniu pierw
sqm i 'drugim słowa ,,5 zł" zmienia si~ na 
,, 50 zł", 

3) w § 17 pkt 2 słowa .... " 1 zł" zmienia .i~ 
na ,,10 zł", 

4) w § 18 pkt 1 słowa ,,1 zł" zmienia się 
na ,,10 zł", 

ł) w § 18 pkt 2 ust. 2 . słowa ,,5 zł" zmie-
nia si~ na . 50 zł" , ,/ 

6) w § 22 w' pkt 3 słowa ,,5 zł" zmienia 
si~ na "50 zł", a w pkt 7 słowa ,,3 zł" zmienia 
si~ na ,,30 zł", a słowa ,,1 zł" na ,,10 zł", 

7) w § 29 pkt 3 " zmienia się : pod lit. a) 
słowa ,,25 zł" na ,,250 zł", a słowa ,,50 zł" na 
,,500 zł", pod lit. b) słowa ,,5 zł" na ,,50 zł", 
a słowa ,,15 zł" na ,,150 zł", pod lit. c) słowa 
"lQ zł" na ,,100 zł", 

8) w § 38 pkt 1 ust . 1 zmienia się: pod 
lit. a) słowa ,,68 zł" na ,,340 zł" , pod lit.'. b) 
słowa ),34 zł~' ną ,,170 zł", 

9) w § 73 pkt 9 słowa ,,100 zł" zmienia 
' si~ na ,,1000 zł". 

§ 2: Rozporządzerie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem 15 marca 1945 r. 

Minister Komunikacji: 

j. Rabanowski 

76 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i REfORM ROLNYCH, 

z dnia 11 kwietnia 1945 r. \ I 

w sprawie obowiązku uprawy niektórych roślin przemysłowych. 

Na podstawie art. 50 pkt 3) i 54 ust. (1) 
pkt 1) ustawy z dnia- 30 marca 1939 r. o po
wszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych 
(Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 200) w porozumieniu 
z Ministrami: O,brony Narodowej, Administracji 
Publicznej, Aprowizacji i Handlu oraz Skarbu 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. W prowadza si~ obowiąz.ek uprawy 
następujących roślin prze!"ysłowych: 

a) buraka cukrowego, 
h) roślin oleistych - lnu, konopi, rzepaku 

i rzepiku, / 
c) cykorii, 
d) tytoniu. 
§ 2. Obowiązek uprawy roślin określo

nych w § 1 zarządzają wojewodowie w całości 
lub w cz~ści na wniosek właściwych izb rolni
czych, uzgodpiony z wojewódzkim zarządem 

Związku Samopomocy Chłopskiej, a jeśli chodzi 
o upraw~ tytoniu - w porozumieniu z zakładami 
uprawy tytoniu. Obowiązek uprawy może być 
zarządzony, o ile obowiązki uprawy dobrowolnie 
przyjęte, a zatwierdzone przez izb~ rolniczą 
z uwzględnieniem § 6 niniejszego rozporządze
nia, nie wyczerpują planu upraw na· dany okręg. 
Upraw, nie zatwierdzonych przez ' izbę rolniczą, 
nie zalicza się na poczet planu upraw. 

§ 3. Zarządzenie wojewody winno szcze
gółowo określić rodzaje roślin" podlegających 
obowiązkowi uprawy oraz obszar, jaki należy 

-uprawić. 
§ 4. Najmniejszy obszar jednej plantacji 

stanowi dla : 
a) buraka cukrowego - 20 arów, 
b) roślin oleistych - łącznie 20 arów, 
c) cykorii - 10 arów, 
d) tytoniu - 8 arów. 
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§ 5. W wypadku wprowadzeni~ obowiązku 
uprawy roślin przemysło~ych łączna powierzchnia' 
wszystkich tych upraw nie może przekraczać: 
w gospodo ponad 2 ha do 5 ha zie'mi ornej - 0,2 ha 

od 5 ,, 10 " - 0,8 " 
" 10 " .. 20 " - 1,5 " 
" ' 20,, "50 ,, 3 

Gospodarstwa, posiadające do 2 ha ziemi 
ornej, zwolnione są od obowiązku uprawy roślin 
przemysłowych. 

§ 6. Uprawa roślin wymienionych w § 1 
może odbywać si~ tylko na glebach nadających 
się do danej uprawy i gwarantujących co naj
mniej średni plon. 

§ 7. Ustalenie przydatności pod uprawę: 
a) roślin określonych w § 1 od a) do c) należy do 
właściwości izb rolniczych i powiatowych biur rol
nych, b) tytoniu - do inspektorów uprawy tytoniu 
w porozumieniu z powiatowym biurem roinym. 

/ § 8. Na podstawie zarządzenia wojewo-
dy, określonego w § 2, sporządzą: a) powiato
we biura rolne w porozumieniu ze Związkiem 

; 

Samopomocy Chłopskiej co do roślin wymienio
nych w § 1 pkt a)-c), b) inspektorzy uprawy 
tytoniu - co do tytoniu - listy imienne rolni
ków, w stosunku do których - ma być zastoso
wany obowiązek uprawy. Listy te ulegają za
twierdzeniu przez starost~. 

Przy sporządzaniu list rolników i określa
niu powierzchnj", upraw roślin przemysłowych, 
wymienionych w § 1 należy brać pod uwag~ 
ilość rąk roboczych, siłę nawozową i siłę pocią
gową danego gospodarstwa oraz w wypadku 
plantacji buraczanych i cykorii, odległość go
spodarstwa od punktu odbioru. 

§ 9. Uchylanie się od obowiązku świad
czeń nakazanych niniejszym rozporządzeniem bę
dzie karane w myśl art. 92 ustawy z dnia 30 mJr
ca 1939 r. o powszechnym 'obowiązku świadczeń 
rzeczowych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 200). 

§ 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Edward Berlold 

77 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

z dnia 14 kwietnia 1945 r. 

w sprawie wykonania dekretu z dnia 2~ lutego 1945 r. o wyłllczenili ze społeczeństwa 
polskiego wrogich elementów w przedmiocie zastępczych dowodów tożsamości. 

Na podstawie art. 23 ust. (2) dekretu z dnia § 4. Wniosek o wydanie zast~pczego do-
28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa ' wodu tożsamośCi można złożyć w ciągu 3 tygodni 
polskiego wrogich elementów (Dz. U. R. P. Nr 7, od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządżenia. 

\ poz. 30) w porozumieniu z Ministrem Admini- § 5. Wojewódzkie komendy Milicji Oby 
stracji Publicznej i Ministrem Sprawiedliwości watelskiej wydawać b~dą zast~pcze dowody toż
zarządzam, co nast~puje: samości lub decyzje odmowne do dnia 15 lipca 

§ 1. Właściwymi 90 wydawania zast~pczych 1945 r. 
dowodów tożsamości, ' wymienionych wart. 23 
dekretu z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu 
ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów 
(Dz. U. R. P. Nr 7, poz. ~O) są wojewódzkie 
komendy Milicji Obywatelskiej , 

§ 2. Wniosek o wydanie zastępczego do
wodu tożsamości składa si~ za pośrednictwem 
powiatowej lub miejskiej ,komendy Milicji Oby
watelskiej właściwej według miejsca zamieszka
nia wnioskodawcy Vi chwili wydania dowodu 
przez byłe okupacyjne władze niemieckie. 

§ 6 Terminy przewidziane w § 4 i § 5 nie 
stosują si~ do osób wywiezionych przymusowo 
za granic~ przez okupacyjne władze niemieckie. 

Osoby te mogą złożyć wniosek o wydanie 
zastępczego dowodu tożsamości w ciągu miesiąca 
od dnia powrotu do kraju, nie później jednak 
niż w ciągu roku od chwili zakończenia wojny. 

W wypadkach, przewidzianych w niniejszym 
paragrafie, zast~pcze dowody tożsamości lui> de
cyzje odmowne wydawane b~dą w ciągu mie
siąca od złożen-ia wniosku. § 3. Osoba,która nie otrzymała dowodu 

od okupacyjnej władzy niemiec~iei, składa wnio
sek o wydanie zastępczego dąwodu tożsamości w 
za pośrednictwem powiatowej lub miejskiej ko
mendy Milicji Obywatelskiej, właściwej według 
ostatniego miejsca zamieszkania. 

§ 7. Rozporządzenie mme)sze wchodzi 
życie z dniem 10 maja 1945 r. 

Minister Bezpieczeństwa Publicżnego: 

Stanisław Radkiewicz 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w todzi, ul. Kiłińskiego 93 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. Kilińskiego 86 
Prenumeratę należy wpłacać z ~óry. Wysyłkę Wykonuje się po uprzednim wpłaceniu zaliczki miesięcznej 

dla władz, urzędów, zakładów i histytucyj państwowych i samorządowych w kwocie zł 20, 
dla innych prenumeratorów w kwocie zł 50. 

Pojedyńcze numery są do .abycia: 
w Ministerstwie Sprawiedliwości - Warszawa, ul. Wileńska 2/4, w Administracji Dziennika: U.taW R. P. w Łodzi, 
Kiłińskiego 86, oraz w Kasach SlIdów Okręll'owych: w Lublinie, ul. Krak.-Przedmielicie 76 i w Łodzi; Pl. Dllbrowskiego 5 

• C.Da 8 zł. 

" 

/ 
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DZIENNIK USTAW 
RZEC Z y P o S PO L I T EJ POLSKIEJ 

. Warszawa, dnia 17 kwietnia 1945 r. Nr 14 
T R E ŚĆ: 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW , 
Poz. I 78 - z dnia 30 marca 1945' r. o obowiązku ~wiadczeń rze~zowych na rok gospodarczy 1945/46 95 

ROZPORZĄDZENIA I 

79 - Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1945 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wy
miaru podatku obrotowego za rok podatkowy 1944 i podatku dochodowego na rok podat-
kowy 1945. . . . . . . .. .....• 97 

80 - Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej oraz cen sprze-
.dażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwov.ego Monopolu Spi,rytusowego . 98 

81 - Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Min'istrami: Przemysłu, 
Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spiry-
tusu na cele niekonsumcyjne • . • . . . . . . . • . ., 99 

82 - Ministra Skarbu- z dnia 14 kwietnia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na 
niektóre cele niekonsumcyjne. . . . . . . • . . . . . . 100 

83 - Ministra Skarbu z dni~ 14 kwietni s 1945 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego 
Monopolu Tytoniowego. . . '. . . . ' . . . . . . . • 100 

84 - Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie zniżonego podatku spożywczego od 
drożdży 101 

85 - Ministra Rolnictwa i Reform Ro,lnych z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie świadczeń sprzę
żaju na rzecz roJ~ków przy wykonywaniu prac wiosennych 101 

OBWIESZCZENIE 

86 - Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Kierow
nika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o ctynnościach 
bankowych na .obszarach wyzwolonych spod okupacji. 102 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

Z dnia 30 marc,\ 1945 r. 

o obowięzku świadczeń rzeczowych na rok gospodarczy 1945/46 

Na podstawie artykułów 1; 3, 46, 49, 65, 
66 ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o powszech
nym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. 
R. P. Nr 30, poz. 200) oraz §§ 111, 118, 161, 
164 rozporządzenia Ministrów: Spraw W ojsko
wych, Spraw Wewnc;trznych, Spraw Zagranicz
nych, Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Prze
mysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej 
oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnią 1939 r. 
w sprawie wykonania ustawy Q powszechnym 
obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. R. P. 
Nr 81, poz. 529) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu - uzgodnienia norm obowią
zujących ,w dziedzinie dostaw rzeczowych z ogól

- ną polityką gospodarczą Państwa, 

,. - stworzenia warunków najpełniejszego 
wykorzystania użytków rolnych, , 

- materialnego zainteresowania właścicieli 
gospodarstw rolnych w wynikach gospodaro-
wania - ' . 

wprowadza się na rok gospodarczy 1945/46 ni
niejsze podstawy ustalenia wysokości świadczeń 
rzeceowych, oboo,yiązuji!cych gospodarstwa rolne. 

§ 2. Wysokość świadczeń odnośnie pro
duktów roślinnych (zboża, gryka, proso, ziem
niaki, strączkowe, łubin gorzki, oleiste, włókniste, 
koniczyna i lucerna, seradela, słoma zbóż i siano 
roślin pastewnych) uzależnia się od całkowitej 
powierzchni (ilości hektarów) gruntów ornych 
w gospodarstwie. . 

/ 

\. 

, 
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§ 3. Jednostkowe normy świadczeń (nor- · 
my świadczeń z 1 ha) różniczkuje się w zależ
ności od położenia danego gospodarstwa w jetl
nym z okręgów rolno-ekonomicznych, na jakie 
Państwo zostanie podzielone na podstawie ze
społu elementów o charakterze przyrodniczym 
i gospodarczym. 

§ 4. Jednostkowe normy świadczeń (nor
my świadczeń z 1 ha) w ramach danego okręgu 
rolno - ekonomicznego róŻniczkuje się w zależ
ności od: 

a) wielkości gospodarstw, 
b) zdolności produkcyjnej gleby. 
§ 5. Wszystkie gospodarstwa rolne, zobo

wiązane do świadczeń . rzeczowych, zostają zasze
regowane do jednej z pięciu kategorii, zależnie 
od powierzchni gruntów ornych: 

I kat. do 2 ha;. II kat. 2-5 ha; III kat. 
5-10 ha; IV kat. 10-20 ha; V kat. 20 .ha 
i więcej. / 
Dla gospodarstw różnej kategorii w tej 

samej grupie zdolności produkcyjnej gleby oba
wiązywać będą następujące progresywne stawki 
świadczeń ' rzeczowych z 1 ha ziemi ornej. 

PROGRESJA 
Wielkość 

Na jednostkę powierzchni gruntów ornych w ro· 
gospodo spo arstwie każdej kategorii wyznaczyć należy 

" W ha obowil\;zek św iadczeń tylekroć razy więklly niż . ~ na jedn. (runt. orno w gospod o II kat . 
O (grunty .. 
bel 

pros., . \ " orne) Odnośnie zbói, .. 
cO ' Odnośnie kartofli 
~ gryki 

I 0-2 0,5 0,5 

II 2-5 1,0 1 

Ul 5-10 1,3 1,0 

IV 10-20 1,8 1,5 

V 20 2 1,6 

§ 6. Ustala się podział gruntów na "gru
py zdolności produkcyjnej gleby", oparty ' na 
względnej wartości produkcyjnej w stosunku do 
innych gruntÓw w danej jednostce administra
cyjnej (począwszy od województwa w dół), na
kładającej obowiązek świadczeń rzeczowych. I 

Grunty Jorne dzielą się: 

I 
II 

grupa .. 
.IU " i 

grunty najlepsze 

" 
średnie 

.. . słabe. 

,/ 

Przy zaszeregowaniu do grup zdolności 
pr~dukcyj~ej ~leby zasadniczo kierować si$ na
lezy obOWIąZUjącą przed r. 1939 na' danym te
renie klasyfikacją gruntów do podatku grunto
wego, jak podano w odnośnej tablicy przepisów 
wykona wczych. 

§ 7. Przy występowaniu na terenie jednej 
I gromady gruntów ornych/należących do różnych 
( 

I ' 

/ 

Poz. 78 

grup zdolności produkcyjnej gleby, 
dę zalicza się do jednej z grup wg 

całą grom a
następujące-

go klucza: 

1. Do grupy I - o ile powierzchnia gruntów 
grupy I-ej (najlepszych) wy
nosi w gromadzie co najmniej 
60%;--

2. Do grupy II - o ile: 
a) powierzchnia gruntów gru
py l-ej (najlepszych) wynosi 
w gromadzie co najmniej 300/0 

lub 

b) (, ile powierzchnia gruntów 
grupy II-ej . (średnich) wynosi 
w gromadzie co najmniej 600/0 

l~b 

c) powierzchnia gruntów gru
py II-ej i I-ej łącznie (średnich 
i najlepszych) przewyższa pow. 
gruntów III-ej i II-ej grupy 
łącznie (słabych i średnich);, 

3. Do grupy III - w pozostałych wypadkach ca
łą gromadę zalicza się -do 
gr~py III-ej. 

§ 8. Stosunek stawek świadczeń rzecz 0-

wy<:h z 1 ha ziemi ornej dla różnych grup zdol
ności produkcyjnej gleby ustala się następująGo: 

Na jednostkę powierzchni ziemi 

Płody podlegające 
ornej należy wyznaozyć lyl.,kroć 

I 
razy więcej niż w III grupie zdol-

Doiei produkeyjDoj (Ieby 

obowiązkowi świadczeń 

rzeczowych 
111 grupa II grupa l grupa 
zdolhości zdolności zdolności 
produke. ptoduke. produke. 

gleby gleby (Ieby 

Zboża 1 · 1,4 1,8 
Gryka, 

, /' 1 1,2 1,5 proso 
.ol> 

Ziemniaki \ 1 - 1,2 1,4 
Strączk'owe 1 , 1,4 1,7 
Łubin gorzki 

"'-
l 1,2 1,7 

Oleiste , 1 1,5 2 
Włókniste l 1,1 1,6 
Koniczyna, lucerna 1 1,4 1,8 l 

Seradela 1 . 1,3 1,5 
Słoma zbóż 1 1,3 1;6 
Siano ' rośI. past. 1 1,8 2,2 , 

§ 9. Gospodarstwa, powstałe na skutek 
reformy ro lI)ej, mogą być zwolnione ' częściowo 
z obowiązku świadczeń rzeczowych przez gminne 
rady narodowe w granicach do 50% obciążenia, 
wynik~jącego z przepisów niniej~zego rozpo
rządzenia. 

Gospodarstw~, w których powierzchnia 
gruntów ornych, otrzymanych dzięki reformie 
rolnej, pr.zekracza 50 % całej powierzchni grun-
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tów ornych w gospodarstwie, mogą być zwol
nione częśćiowo z obowiązku świadczeń 'rzeczo
wych przez gminne rady narodowe VI granicach 
do 30 % -obciążenia, wynikającego z przepisów 
niniejszego rozporządzenia. 

Gospodarstwa, w których powierzchnia 
gruntów ornych, otrzymanych dzięki reformie 
rolnej, przekracza 25 % ogólnej powierzchni 
gruntów ornych w gospodarstwie, ':mogą być 
zwolnione częściowo z obowiązku świadczeń 
rzeczowych przez gminne rady narodowe w g~a
nicach do 15°/D obciążenia, wynikającego z prze
pisów niniejszego rozporząd7.,enia. 

W szystkie decyzje gminnych rad narodo
wych, dotyczące częściowego zwolnienia od 
obowiązku świadczeń rzeczowych, winny być 
zatwierdzone przez właściwego starostę. 

§ 10. Gospodarstwa, które poniosły spe
cjalnie dotkliwe straty na skutek działań wo
jennych i działalności okupanta, mogą być czę
ściowo zwolnione od obowiązku świadcze~ rze- ' 
czowych przez gromadzką komisję dostaw, tak 
jednak, by ogólna suma - ulg, przypadająca na 
gromadę, nie przekroc~ła cyfry określonej przez 
odnośnego starostę. 

Jeśli. zniszczenia przybrały takie rozmiary, 
że zachodzi konieczność obniżenia ogólnej sumy 
świadczeń rzeczowych przypadających na gminę, 
to powiatowa rada narodowa może powziąć de
cyzję o zwolnieniu częściowym tak jednak, by 
ogólna suma ulg, przypadających na powiat, nie 
przek~qczyła cyfry określonej przez. właściwego 
wojewodę· 

Obniżenie dostaw na skutek zniszczeń wo
jennych w skali powiatu leży jedynie w kompe
tencji władz centralnych. 

§ 11. Rozporządzenia wykonawcze ustalą: 

1) podział na okręgi rolno-ekonomiczne; 

" 

. 2) normy jednostkowe dla poszczególnych 
okręgów rolno-ekonomicznych; 

3) tryb postępowania, obowiązujący przy 
zaszeregowaniu gromad do grup zdolnośei pro
dukcyjnej; 

4) tryb postępowania, obowiązujący przy 
częściowym zwalnianiu gospodarstw, gromad 
i gmin od obowiązku świadczeń rzeczowych; 

5) terminy wykonania obowiązku świadczeń 
rzeczowych; 

6) ceny płac<?ne producentom przez orga
nizacje skupu; 

7) warunki zamiany -i '-J:ównoważniki za
mienne płodów rolnych. 

\ § 12. Po wypełnieniu obowiązku dostaw 
rzeczowych, wyznaczonych na podstawie niniej
szego rozporządzenia, gospodarstwa rolne niet 
mogą być obciążane dodatkowo świadczeniami 
rzeczowymi w jakiejkolwiek formie przez władze 
administra~ji . ogólnej, wojskpwe lub samorzą
dowe, korzystają one natomiast z 

a) prawa swobodnego obracania nadwyż
kami na wolnym rynku, 

b) premii w towarach przemysłowych, okre
ślonych specjalnym zarządzeniem. 

§ . 13. Naruszenie przepJSOW mme)szego 
rozporządzenia lub zarządzeń wydanych na jego 
podstawie będzie karane z mocy art. 10 dekretu 
o ochronie Państwa z dnia 30 października -
1944 r. (Oz, U. R. P. Nr 10, poz. 50). 

§ 14. Wykonanie niniejszego rozporządze
nia porucza się Ministrowi Aprowizacji i Handlu. 

§ 15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

79 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA S,KARBU , 
z dnia 29 marca ,1945 r. 

o , przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru podatku obrotowego za rok podat
kowy 1944 i podatku dochodowego na rok podatkowy 1945. 

- , 

Na podstawie art. 97 § 5, art. 146 § 1, 
i art. 215 § 1 ordynacji podatkowej (Dz. U. R. P . 

. Nr 14, poz • .134 :i 1936 r.) 'zarządzam, co ' na-
stępuje: , ' , 

§ 1. Wyznaczony wart 69 ordynacji po
datkowej termin do składania zeznań .. o obrocie 

~ i zeznań o dochodzie przesuwa się dla', wymiaru 
podatku obrotowego za r,ok podatkowy 1944 
i podatku dochodowego na rok podatkowy. 1945: 

a) dla osób fizycznych i spadków wakują
cych - na dzień 30 kwietnia 1945 r., 

~) dla osób prawnych - na dzień 31 maja 
1945 r. 

§ 2. Rozporz~dzenie niniejsz~ wchodzi 
w życie ' z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dqbrowski 
/ 

/ 

.... ' \ 
" 
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ROZPORZĄDZENIB MINISTRA SKARBU 

z dnia 14 kwietnia 1945 r. 

o ustaleniu ; opIaty monopolowej Ol'az cen spl'zedażnych spil'ytusu na celę konsumcyjne 
i wyrobów Państwowego Monopolu Spil'ytusowego. 

/ 

Na podstawie art. 14, 23, 41, 42, '43, i 71 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolit~j z dnia-
11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opo
datkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprze
daży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr 63, 
poz . . 586) w brzmieniu rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 27 . października 
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 84, »oz. 615) i z dnia 
24 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 96, 
poz. 863) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1) Opłatę monopolową 
łącznie z udziałem' instytucji sa
morządu terytorialnego od 1 litra 
spirytusu 1000 na cele konsum
cyjne, wyrobionego w kraju, 
ustala się w wysokości 

a) dodatek do tej opłaty, prze
widziany wart. 42 ust. 1 
lit. b) wspomnianego rozpo
rządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 11 lipca 
1932 r. w wysokości 

Kat. I. Kat. II. 
'zł zł 

56.- 400.-

14.- 100.-

§ 4. Fabryczne ceny sprzedażne 

2) Op&~ę monopolową od Ka!i I. Ka!i II. 
spirytusu, sprowadzonego z za-
granicy do celów wyszczegól-
nionych w § 2 niniejszego roz-
por~ądzenia oraz . od spirytusu 
zawartego w wyrobach, wymie-
nionych w § 2, sprowadzonych 
z zagranicy, ustala się za 1 litr 
1000 w wysokości 70.- 500.-

§ 2. F abryczną cenę sprze
dażną spirytusu do wyrobu wó
dek gatunkowych, esencji, kon- .. 
serwacji napojów winnych i soków 
oraz wszelkich artykułów spo- ' 
żywczych, wydanego do naczyń 
odbiorcy w składzie, wskazanym 
przez Państwowy Monop~1 Spi
rytusowy, ustala się za 1 litr 100 0 

w wysokości 125.- 1000:-
§ 3. Do cen ustalonych w § 2 

niniejszego rozporządzenia doli
cza się za spirytus podwójnie 
ocżyszczony od 1 litra spiry-
tusu 1000 5.- 100.-

wyrobów m-onopolowych konsumcyj-
nych łącznie z butelką ustala się, jak następuje: 

il) wódka czysta mocy 400 i oko-
wita monopolowa mocy 550 

. b) wódka czysta mocy 450 

c) wódka czysta wyborowa mocy 45° . 

d) spirytus dla celów domowo-
leczniczych mocy 95 O 

;. 

§ 5. Do cen, ustalonych w § 4 niniejszego 
rozporządzenia, hurtownikom wolnodolicz~ 30f0 
ceny fabrycźnej, detalistom zaś - 7 % ceny fa
brycznej. 

§ 6. _Ceny I-ej-kategorii mogą być sŁoso
wane tylko za specjalnym zez·woleniem Mini
sterstwa Skarbu, gdy przemawia za tym ważny 
interes publiczl!Y' . 

Kat. I. Kat. II. 
zł zł 

za l litr 50.- 400.-

" 
0.5 " 

30.- 210.-

" 
0.25 

" 
15.- 110.-

» 1 ." 60.- 450.-

" 
0.5 .. 35.- 235.-

» 0.25 " 
20.- 125.-

" 
l 

" 
75.- 550. -

0.5 .. 40.- 300.- -

" 
0.25 » 25.- 150.-

" 
1 » 125.- 1000.-

Ił 0.75 
" 

100.- 780.- .. 

" 
0.5 

" 
70.- 520-

" . 
0.25 " 

35.- 270.-

I 
. ~ 7. N~niejsze rozporządzenie wchodzi 

w zycIe z dmem ogłoszema. ' 

- Równocześnie traci moc obowiązującą roz
porządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 
1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 10). 

Minister Skarbu: 

, ., 

. _ Konsttlnty Dąbrow;'lki 

" \ 

- , ',: . 

.:. 
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ROZPORZĄDZENIE' MINISTRA SKARBU 

'z dnia 14 kwietnia 1945 r. 
/ 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz, Rolnrctwa 
i Reform Uolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne . 

• Na podstawie art. 45 i 71 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej \ z dnia 11 lipca 
1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowa

. niu kwasu octowego i drożdży oraz o sprzeda
ży napojów alkoholowych (Dz. U. R.~ P. Nr p3, 
poz. 586) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Cenę sprzedażną łącznie z opłatami 
monopolowymi określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. 
o ustaleniu opłaty monopolowej od' spirytusu 
na niektóre cele niekonsumcyjne (Dz. U. R. P. 
Nr 14, poz. 82) za 1 litr spiryhsu 100%, przezna
czonego do użycia w kraju, a wydanego na niżej 
wysz.zególnione cele do naczyń odbiorcy ze 
składu, wyznaczonego przez Państwowy Mono
pol Spirytusowy, ustala się w wysokości nastę-

I pującej: 
Kat. I. Kat. II. 

a) Za rektyfikat I gat. lub spi
rytus odwodniony do wy
robu galenowych środków 
leczniczych, specyflków.far
maceutycznych, artykułów 
perfumeryjno - kosmetycz-, 
nych, alkoholu absolutnego 
w laboratoriach, do użytku 
aptecznego i szpitalnego, 
na cele naukowo - laborato
ryjne oraz dezynfekcyjne 
dla zakładów leczniczych 
(szpitali, ambulatoriów, kli
nik, sanatoriów itp.) z wy
jątkami, przewidzianymi w 
ust. c) i d) niniejszego pa-

zł 

ragrafu 90. -
b) za sJiliytus surowy lub spi

rytusy rektyfikowane po
ślednich gatunków do wy-
robu octu 20.-

c) za rektyfikat ł gat. lub spi
rytus odwodniony na cele 
naukowo-laboratoryjne dla 
wyższych zakładów nauko
wych oraz szkół zawodo
wych, za zaświadczeniami 
Ministerstwa Oświaty 30.-

d) za spirytus do wyrąb u : ete
ru, politur, lakierów~ syn
tetycznych środków lecz- ' 
niczych, pr~paratów . orga
noterapetitycznych, mate-

\ 

zł 

550;-

400.-

550.-

Kat. I Kat. II. 
riałów wybuchowych, do 
stabilizacji zipł i na wszel
kie inne cele przemysłowe 
z wyłączeniem przemysłów 
artykułów spożywczych, za 
spirytus s~ażony na cele de-

. zynfekcyjne dla zakładów 
leczniczych (szpitali, ambu
latoriów, klinik, sanatoriów 
i t.d.) oraz do celów napędo
wych, łącznie ze środkiem 
skążającym: 

1) za. rek~yfikat I gat. lub 
spirytus odwodniony 

2) za spirytus surowy lub 
spirytusy rektyfikowane 
poślednich gatunków 

§ 2. Do cen ustalonych w § 1 
rozporządzenia niniejszego dla 
rektyfikatu I gat. . dolicza się 
za rektyfikat wyborowy 

§ 3. Za denaturat mocy 92% 
cenę sprzedażną w detalu usta
la się: 

za 1 litr łącznie z butelką 

" 0,5 " " " 

30.-

20.-

5.-

25.-
15.-

550.-

400.-

100.-

130.-
70.-

§ 4. Ceny I kategorii mogą być stosowane 
tylko za specjalnym zezwoleniem Ministerstwa 
Skarbu, gdy przemawia za tym ważny interes 
publiczny. 

. § 5. Rozporządzenie ninieisze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia . 

, . 
Równocześnie traci moc obowiązującą roz

porządzenie Ministra Skarb,u Ż dnia 15 stycznia 
1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 11). 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 

Minister Przemysłu: 

Hilary Minc 

Minister Aprowizacji i Handlu: 
" --I 

Teodor Piotrowski 

Minister R~lnictwa i Reform Rolnych: 

Edward Berlold 

J 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 14 ,kwietnia 1945 r • . 

'o ustllleniu opl,aty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne. 

Na podstawie arta14, 23 i 71 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 
1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowa
niu kwasu octowego ,i drożdży oraz o sprzedaży 
napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr 63, 
poz. 586) zarządzam, co następuje : 

§ 1. Opłatę monopolową od 1 litra/ spiry
tusu 100%,. przeznaczonego na niżej wyszcze
gólnione cele oraz od spirytusu~ sprowadzpnego 
z zagranicy na te cele, tudzież użytego do wy" 
lObu podanych niżej artykułów, sprowadzanyph 
z zagranicy, lub zawartego w tych artykułach, 
ustala się w wysokości następującej: 

Kat. I. Kat. II. 
" zł 

a) do wyrobu artykułów g!l
lenowych, środków leczni
czych, specyfików farma
ceutycznych, artykułów per
fumeryjno - kosmetycznych, 
alkoholu absolutnego w la~ 
boratoriach, do użytku ap
tecznego i szpitalnego, na { 
cele naukowo-laboratoryjne 
uraz dezynfekcyjne dla za
kładów leczniczych (szpi-

zł 

tali, ambulatoriów, klinik, 
sanatoriów itp.) z wyjątkiem 
spirytusu, sprzedanego na 
te cele, wymienione w § 1 
pkt c) i d) rozporządzenia 
Ministra Skarbu, wydanego 
w porozumieniu z Ministrami 
Przemysłu, Aprowizacji i 
Handlu oraz Rolnictwa i Re
form Rolnych z dnia 14 
kwietnia 1945 r. o ustaleniiI 
cen sprzedażnych spirytusu 
na cele niekonsumcyjne 
(Oz. U.R.P. Nr 14, poz. 81) 

b) do wyrobu octu 

Kat. I. Kat. II. 
zł :d 

70. - / 500.-, . 

5.- 350.-

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia; 

Równocześnie traci moc obowiązującą roz
porządzenie Ministra Skarb.u z dnia 15 stycznia 
1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 12). 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 

83 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 14 kwietnia 1945 r. 

o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego. 

Na podstawie art. 8 i 17 ustawy z dnia 
18 marca 1932 r. o utworzeniu .państwowego 
przedsiębiorstwa "Polski M<?nopol Tytoniowy" 
(Dz. U. , R. P. Nr 26, poz. 240), zmienionej roz
por7.ądzeniem Prezydenta Rze~zypospolitej z dnia 
"1.7 października 1933. r. o sprzedaży wyrobów 
tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 617) za
rządzam, co następuje: 

W § 1 rozporządzenia Ministra Skarb ll 
z di1ia 3 stycznia 1945 r. o ustaleniu taryfy na 
wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytonio
weg'J (Dz. U. R. P. Nr 2, poz. 6) dodaje się 
nowe ustępy (4) i (5) w następującym brzmieniu: 

(4) Papierosy. 

" Ceny w zł za 1 s~tukc; kategorii I II 
Egipski p'rz"dni . 0.60 2.50 
Egipski zwyczajny .' 0.40 2.00 
Mewa. 0.30 2.00 
Wisła .- . . . . • 0.30 1.50 

I II 
Sport. . . ~ . 0.30 1.50 
Machorkowy 0.20 1.00 
Extra płaski 0.40 1.50 
Klub . 0.30 1.00 
Junak. . 0.10 0.60 
Bałtyk 0.60 2.50 
Wolność. OAO 2.00 
Partyzant 0.30 1.00 

(5) ' Cygara sprzedawane będą tylko po 
cenie, II kategorii w zł za 1 sztukę 
El Aliento 
Kopernik-, . 
La Pintura 
Cygarillos 

. '. 
20.-
15.-
12.-
8.-

§ '2. R.ozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski r 

! 
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ROZPORZĄDZ~NIE MINISTRA SKARBU 

. z dnia 14 kwietnia 1945 r . 

• W sprawie zniżonego podatku spożywczego od drożdży'. 

Na podstawie art. 57 ust. 1 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 
1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatko
waniu kwasu octowego i drożdży oraz o sprze
daży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. J':łr 63, 
poz. 586) w brzmieniu art. , l . dekretu z dnia 
11 kwietnia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 12, poz •. 67) · 
zarządzam, co następuje: • 

§ 1. Podatkowi spożywczemu w wysokości 
10 złotych od 1 kg podlegają drożdże piekar-

• 

niane wydawane na kartki żywnościowe oraz 
na cele lecznicze za receptą lekarza w ilościach, 
nie przekraczających jednorazowo 100 graPlów. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Mi~ister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 

85 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 14 kwietnia 1945 r. 

w sprawie świadczeń spl'zężaju na I'zecz rolników przy wykonywaniu prac wiosenńych. 

Na f)odstawie art. 1 i 38 ustawy z dnia 30 
marca 1939 r, o powszechnym obowiązku świad
czeń rzeczowych (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 200) 
w porozumieniu z Ministrem Administracji Pub
licznej zarządzam, co następuje: 

d) imię, nazwisko oraz miejsce zamie~kania , 
rolnika, któremu konie zostaną przydzie
lone, 

e) cenę przeciętnego dziennego wyl;agro
dzenia ża pracę końską. 

§ 1. W celu umożliwienia rolnikom pozba- (3) Z każdego nakazu świadczenia winien 
wionym siły sprzężajnej ' wykonania wiosennych być sporządzony i przechowany odpis. 
robót polnych w okresie do 15 maja 1945 r.-
zarządy miast i gmin ' wiejskich nakażą dostar- § 3. W stosunku do mi,asta ~tołecz~ego 
czenie przymuso~e do' dyspozycji powiatowych Warszawy otrzymane~ap<;>trzełjowanIa . powlato$ 
rad narodowych wszystkich koni zdatnych do wa rada narodc,wa kierUje do zarządu m. st. 

b d h . d . I d ., ' . . Warsza wy. pracy, a ę ącyc w posla anIU u nOSCl mle]- ') 
skiej i nierolniczej na okres 5 dni, w terminie § 4. Wykonanie świadczenia przez włt 
i miejscu, wskazanym przez powiatowe rady , ściciela koni winno być . stwierdzone przez miej' 
narodówe. scowego sołtysa lub grbmadzką komisję dostaw 

. § 2. (1) Na podstawie pisemnego zapo- na podstawie oświadczenia rolnika, korzystające" 
trzebowania powiatowych rad narodowych, wska- go ze' świadczenia . 

. zującego ilość niezbędny<:h koni z ' uprzężą, miej- § 5. (1) Po dokonaniu pracy rolnik mi'. 
sce i czas ich dostarczenia oraz imię i nazwisko obowiązek dostarczyć kon ie z uprzężą z pow. o" 
rolników, którym konie mają być przydzielone, tern właścicielowi. 
zarządy miast i gmin wiejskich nakażą wykonanie (2) Przez cały czas świadczbń rolnik wa 
świadczenia każdemu wła~cicielowi z osc-bna obowiązek żywić konie wg norm dla ciężko pn
w ten sposób, by konie wraz z uprzężą były cujących oraz jest odpowiedzialny za stan koni 
dostarczone przez właścicieli wprost do rolników,' i uprzęży. Właścicieł.owi koni przysług"uje prawo 
wska7.anych w zapotrzebowaniu powiatowej rady do odszkodowania za ' straty powstałe z winy 
narodowej. korzystającego ze świadczenia. 

(2) Nakaz świadczenia winien zawierać: 
§ 6. (1) Nadto właścicielowi koni przy-

a) nazwisko, imię i mie]'sce zamieszka'nia ł' d d' d ,s uguJe prawo o '~ynagro zema pieniężnego o 
właściciela koni, korzystającego ze świadczeń rolnika za każdy 

b) ilość koni wraz z uprzężą przeznaczonych dzień pracy konia wg cen ustalonych przez 'or-
do świadczeń, gana wystawiające nakazy świadq:eń, nie przekra-

c) w jakich ·dniach ~a być wykonana praca, I czających jednak 70.~ zł za jeden dzie~ pracy 
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konia. Wynagrodzenie ma być uiszczone przez 
rolnika niezwłocznie po wykorzystaniu sp·rźężaju. 

(2) Właścicielom koni, którzy wyrazili chęć 
osobistego doglądania swych koni poączas do
konywania świadczeń, nie przysługuje prawo do
magania się od rolnika dodatkowego wynagro
dzenia. 

§ 7. W wypadku, gdy ilość koni zapotrze
bowanych przez powiatowe rady narodowe bę; 
dzie większa, niż ilość koni podlegających świad
czeniom, organa sporządzające nakazy świadczeń 
uwzględniać będą zapotrzebowania proporcjo
nalnie do zgłoszeń. 

§ 8. Konie, należące do formacyj wojsko
wych oraz do instytucyj rządowych, samorządo
wych i użyteczności publicznej, wolne ' są od obo-

I 
wiązku świadczeń. , 

, § 9. Uchylanie się od obowiązku świad
czeń nakazanych niniejszym rozporządzeniem bę
dzie karane w myśl art. 92 ustawy o powszech-
nym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. 

I R. P. oM 30, poz. 200). , 
§ 10. Rozporżądzenie niniejsze wchodzi 

w życie z dniem ogłoszenia. 

I\{ini,ter Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Edward Bertold 

.' 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA -SKARBU 

z dnia 14 kwietnia 1945 r. 

o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i finan

sów z dnia 5 paidzi~rnika 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych 
I 

spod okupacji. 

Na podstawie art. 5 ust. (1) pkt 4) dekretu I 
Prezydepta Rżeczypospolitej z dnia 6 września 
1935 r. o ' wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczy' 
pospolitej Polski~j (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 
423) prostuje się błąd w rozporządzeniu Kie
rownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finan
sów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach 

, 

bankowych na obszarach wyzwolonych spod 
okupacji (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 38), a miano
wicie: w wierszu czwartym tekstu zamiast 
"Nr 78, poz. 443" powinno być "Nr 34, poz. 321". 

. . 
Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski ' 

, Tłoczo'no z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w todzi, ul. Kilińs~ iego 93 
~ 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika U~taw R. P. w Łodzi, ul. Kilińskiego 86 
I 

Prenumeratę należy wpłacać z góry. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpłaceDiuzaliczki miesięcznej 
dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych i Samorządowych w kwocie z,ł 20, • 

~la innych prenumeratorów w kwocie zł 50. 

i Pojedyńcze numery są do nabycia: 
w Ministerstwie Sprawiedliwości - Warszawa, ul. .Wileńska 2/4, w Administracji Dzieimika U.taw R. P. w Łodzi, 
Kilińskiell'o ~6, oraz w Kasach Sądów Okręgowych: w Lublinie, ul. Krak.-Przedmieście 76 i 'ił Łodzi, PL Dąbrowskiego 5 

CeDa •• 1. 
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,_ przepiSów o kosztach sądowych 101 
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ROZPORZĄDZENIE 

Ministra Rohlictwa i Kefonu Rolnyeb 

z dnia 11 kwietnia 1945 r. 

o obowiązku sąsiedzkiej pomoey "wzajemn ej w '08podarstwach rolnych na rok 1945. 

Na podstawie art. 1 i 38 ustawy z dnia 30 
marca 1939 r. o powsiechnym obowiązku 

świadczeń rzeczowych (Dz. U. R. P. Nr 30, 
poz. 200) oraz § 97 rozporządzenia ' Ministrów: 

> Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, 

Spraw Zagranicznych, Skarbu, Wyznań Re
ligijnych i, Oświecenia Publicznego, Rolnictwa 
t Reform Rolny~h, Przemysłu ' i Handlu, Ko
munikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Te
~egrafówz dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie 
wykonania ustawy o powszechnym obowiązku 
świadczeń r~eczowych ' (Dz. U. R. P. Nr 81, 
poz. '529) ~w porozumieniu z Ministrem Admini,;. 
stracji Publicznej zarządzam, co następuje: 

§ l. Wobęc niedo~tat~q inwęntafza żywe

go-, narzędzi , rQlniczych oraz rąk roboczych w 
gospodarstwach r~lnych, wyszczególnionych oN 
§ 4 niniejszego rozporządzenia, dla ' zabezpiecze: 
nia wykonania' zasiewów wiosennych ustanawia 
się obowiązek sąsiedzkiej Po~ocy wzajemnej na 
okres kampanii siewnej w 1945 r. l 

§ 'i Obowiązkowi udzielania "sąsiedzkiej po-

mocy , podlegają wszystkie gospodarstwa rolne, 
rozporządzające sprz'ężajem, narzędziami rolni
czymi lub siłąrobol::zą - zflsadniczo, po prze
prowadzeniu niezbędnych robót wiosennych w. 
własnym -gospodarstwie, prócz wypadków prze
widzianych w § 3 niniejszego rozporządzenia. , 

~ 3. Gminne rady narodowe są uprawnione 
wyjątkowo, w wypadkachstwierdzerua ,ko- -

' nieczności, zarządzić na terenie swoich gmin, 
oddzielnych , gromad lub pojedynćzych gospo
darstw ..... obowiązek sąsiedzkiej pomocy nawet 
przed .ostatecznym wykonaniem upraw wiosen
nych w gospodarstwach świadczących pomoo. 
W takiin wypadku czas praćy związany z po
mocą sąsiedzką nie powinien przekraczać trze-

,ciej części czasu pracy we 'własnym gospodar4 

stwie (1 dzień na 3). 

§ 4: Do korzystania z sąsiedzkiej pomocy 
mają prawo: a) wszystkie gospodarstwa rolne 
powstałe w wyniku wykonywania reformy rol
nej, b) gospodarstwa, kt6re wskutek zjliszczeA 
dokonanych przez okupanta, działań wojeIUlY~1a 

" 

t 
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, ' (szczególnie w -strefie wysiedleń przyfrońto
' wyclt) nie są' w ' stanie własnymi siłami ,dokonać 

, upraw wiosenny:ch; c) gospodarstwa rep~fi.i'o-' 
w~nych obywateli polskich, d) gospodarstwa, 

, V! ' ~tór.Jch braID sił męskich został 'spowodowa
ny skutkiem działań wojennych. 

§ 5. Pierwszeństwo do korzystania z są

siedzkiej pomocy wzajemnej posiadają: a) ' go
spodarstwa, których właściciele lub członko· 
wie iCh ' rodzin brali czynny udziałw' walce 

- z niemcami o Polskę domokratyczną, b) gospo
darstwa,których właściciele lub członkowie ich 
rodzin odbywają czynną , słuibę W wojsk,u pol
skim, c) gosp09-arstwa, kt6rych właściciele lub 
członkowie ich rodzin zostali przezoltupanta 
wywiezieni z , lu'aju . na roboty, do obozów 
koneefitracyjnycl'l l~b znajdują ,się ' w niewoli 
'niemieckiej. ' 

§, 6. Konieczność ud;lielenia pomocy sąsiedz
kiej stwierdza i o jej rozmiarach decyduje. 
wojt względnie starosta powiatowy w porozu
mieniu ż przewodniczącym gminnej lub po
wiatowej . rady narodowej: a) z ini~ja~ywy 
własnej, ' b) na wniosek ubiegających się o tę 
pomoc, zaopiniowany przez/ ' miejscowe koło 
Związku Samopomocy Chłopskiej (nawet w 

..:wypadku gdy właściciel gospodarstwa nie na
leży do ' Związku samopomocyCbłopskiej) 

i c) na wnios,ek agronoma gmInnego. 

, Związek Samopomocy Chłopskiej ma prawo ' 
~ystępowania :li wnioskami o udzielenie pomo
cy sąsiedzkiej ,całym grupom gospodarstw (np. ' 
gospodarstwom powstałym na terenie rozpar-
celowanego majątku). ~ 
, § 7. Wyznacz~nie gospodarstw rolnych, ma-

. jących udzielić pomocy, w szczególności usta
lenie, jakim gospodarstwom, jaki rodzaj i ,ilość 

POt;n0cy mają być udzielone przez świadczące
go, :qokonuje przewodniczący gminnej rady na
rodowej po zasięgnięciu opinii agronoma gmin
~ego i miejscowego koła Związku Samopomo-
cy Chłopskiej. - , 

§ 8. Zatqdzenie pomocy. sąsiedzkiej przez 
przewodniczącego gminnej rady nąrodowej 
winno mieć miejsce jedynie \l'I wypad,Jtach isto
tnie koniecznych, a , wynikajiiCych ~. potr:r.eby' 
wykonania zasiewów . wiosenny~b .1945 l. 

§ 9 . Przewodniczący gminnych rad narodó- 
wych ~w . porozulpieniu z przewodniczącymi kół 

' Związku Samopomocy Chłopskiej i sołtysami 
zainteresowanych· gromad ustalą nie póiniej niż 
1.9 kwietnia 1945 r. niezbędność, rozmiary 'i cha-

, rakter wzajemnej pomocy sąsiedzkiej w każ
<;lej gromadzie, .nie później Z2~ niż 20 kwietnia 
1945 r. Wyznaczą poszczególne ' gospodarstwa, 
mające udzielić pomocy. 

- § 10. W wypadku, _gdy gmina uległa zpisz
cieniu w takich rozmiarach, że POtn0C sąsiedz .. 
ka w ramach gminy okaże się niewystarczają

,ca, - gminna rada narodowa zp.oże zwrócić się 
do . powiatowej rady narodowej z PI"ośbą o po
JllO~. ~~zę\'Vodniczący powiatowej rady narodo- ' 
w~j w porozumieniu Ile starostą, z ~arządem pq;. , 

,.wlatowym, 2;wiązku Samopomocy Chłopskiej" ł 
, przedsta~iciel~mi . gminnych rad narodQwych 

zdecyduje o udzieleniu pomocy " sąsiedzkiej 
i ustali sposób, rozmiar i porządek niesienia ," 

,~ pomocy, kt.órą gminy sąsiednie winny udzie-
lić gminie zniszczonej. , ' ' . ' " 
, § lJ,. "~ Za udzielenie pomocy sąsiedzkiej o~ 

, bowiązane są gospodarstwa o powierzchni do 
5 ha' do zwrotu wYżywienia' (w naturze) dla 
pracujących i paszy dla inwentarza żywego 
Według 'nprm, niewykracaających poza faktycz
ne zużycie i, ustaląnych przez gminną radę na
rodow~, jednak przewodni~zący gminnej , rady 
narodowej może w uzasadnionych Wypadkach ' 
odroczyć wykonanie tego obowiązku do zbio-
~ó~ 194& r , Gospodarstwa o powierzchni wy .. 
zeJ l) ha mogą być zobowiązane przez gmion'ł 
radę narodowłdo wniesienia opłat prócz zwro
tu wyżywienia i paszy. Opłata ta za całkowitą. 
uprawę 1 ha ziemi nie może przekraczać równo
Wartości 1/4 q żyta. -

.§ 12. Uchylenie sił od obowiązku iwiad
e%e nakazanych niniejszym rozporządZeniem 
będzie karane \V myśl art.9~ ustaWy o po.. 
wszechnym obowiązku świadczeń rzeczowycb 
(Dz. tJ. R. P. Nr 30. poz. 200). 

ł 13. Rozporządzenie 'nłniejsŻe wcho,dzi. w
życie % ~iem, ogłoszenia. ' 

14inlster' , 
Rolnictwa i Reform lloln.vd\ ' 

&lrHrd IHrloIJ 
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ROZPORZ~DZENIE , ' 

Ministra Zdrowia 

z dnia 17 kwietnia 1945 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie przeprowadze
nia prxymu80wych szczepień ochronnych prz eeiw durowi brzusznemu. 

Na mocy art. 11 ust. 1) lit. a) ustawy z l 
dnia 21 lutego 1935 r. o · zapobieganiu choro- I 

bom zakaźnym i ich zwalczanIu (Dz. U. R P. 
Nr 27, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wszystkie osoby zamieszkałe lub CIIQ

sowo przebywające na obszarze R~eCZYPOSPOli-1 
'tej Polskiej,urod::one od 1885 r. < do 1940 r. 
włączńie, ,podlegają przymuŚowemu szczepieniu I 

ochronnemu przeciw durowi brzusznemu. 

§ 2. Szczepienia będą przeprowadzali le
karze, a w ich braku _ pomocniczy personel 
lekarski lub inne osol?y, posiadające odpowie
dnie przygotowanie. 'osobom uprawnionym do 
dokonywania szczepień przymusowych wydaje 
upoważnienia władza administracji ogólnej I i~
stancji (lekarz powiatowy). 

§ 3. Szczepienia przeprowadzane będą wy
łącznie w punktach szczepienia. Za szczepienia 
nie pobiera się żadnych opłat. 

§ 4. Zarządzenie przymusowych szczepień 

ochronnych i opracowanie techniczne cało

kształtll akcji przymusowego szczepienia na ob
szarze województwa należy do władzy admini~ 
stracji ogólnej tej ' instancji (nacz~lnik · wy
działu zdrowiaY. 

Przeprowadzenie szczepień przymusowych 
należy do władzy ad!11inistracji ogólnej I-ej 
instancji, która w tym celu wydaje wszelkie 
zarządzenia, konieczne dla terminowego, prawi
dłowego i skutecznego przeprowadzenia szcze
pienia. Organy ' samorządu terytoriafuego obo'
wiązane są współdziałać w akcji przymusowych 
szczepień ochronych, a w pierwszym rzędzie 

dostarczać odpowiednio urządzonych ' pomiesz
czeń, pomocniczego per onelu fachowego (dla 
rejestracji, posług, utrzymywania pomieszczeń 
w .czystości itd.) oraz środMw lokomocji. 

§ 5. Ministerstwo Zdrowia dostarcza szcze
pionki w ilości potrzebnej dla przeprowadze
nia przymusowych szczepień ochronnych oraz I 

ponosi koszty wynagrodzenia personelu facho. 
wego, zatrudnionego . przy szczepieniu. . 

§ 6. (1) Przymusowemu szczepieniu 0-

chronnem~ nie podlegają: 

a) osoby, które w ciągu ostatnich 5-ciu lat 
przebyły dur brzuszny, 

b) osoby obłożnie chore, które z tego po· 
w~u nie mogą stawić się na punkt 
szczepienia lub osoby, dla których 
szczepienie jest bezwzględnie szkodli. 
we dla zdrowia, 

c) osoby, przebywające w pomieszczeniach, 
w których w terminie szczepienia pa~ 
nują choroby zakaźne o charakterze e
pidemicznym, z wyjątkiem duru brzu
sznego lub durów rzekomych; w tym 
przypadku przymusowe szczepienie o
chronne ulega odroczeniu i winno być 
przeprowadzone po ustaniu przeszkody, 
nawet po upływie ogólnego terminu 
szczepienia. 

(2) Osoby wymienione w ust. (l) ni
niejszego paragrafu obowiązane są 

przedstawić w punktach szczepienia 
świadectwa lekarskie, stwierdzające 

istnienie przyczyn, zwalniających je 
od obowiązku szczepienia ochronnego. 
Świadectwa te lekarze urzędowi win
ni wydawać bezpłatnie, przyczym na
równi ze świadectwami tych lekarzy 
traktowane będą świadectwa lekarzy 
ubezpieczalni społecznej i lekarzy wol4' 
no praktykujących. 

§ 7. Osobom poddanym szczepieniu względ
nie zwolnionym od szczepienia przymusowego 
wydawane będą przez władze administracji o
gólnej I instancji świadectwa. Świadectwa te są 
wolne od wszelkich opłat. 

§ 8. Pracodawcy nie mogą potrącać pra
cownikom z ich zarobków sumy wynagrodzenia 

• 
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przypadającego za czas niezdolności do pracy, 
wywołanej reakcją poszczepienną. 

§ 9. , Rodzice, względnie.osoby sprawujące 

opiekę nad ilieletnimi lub osobami, pozbawiony
mi zdolności do działań prawnych, odpowie
dzialni' są za dopelnienie obowiązku szczepienia 
dzieci względnie osób, pozostających pod ich 
opieką. 

§ 10. Po upływie terminu przymusowych 
szczepień ochronnych na dany~ obszarze do 
szkół, zakładów naukowych, wychowawczych, 
jak również do pracy w urzędach, instytucjach 

fi 11. Winni przekroczenią. przepisów ni-, 
• niejszego rozporządzenia względni~ zarządzeń 

na podstawie tego rozporządzenia wydanych, 
jak również winni przeciwdziałania akcji przy
musowych szczepień ochronnych przeciw durO
wi brzusznemu, o ile czyn ich nie jest zagrożo
ny surowszą sankcją z mocy i,tmych przeoisów 
praWnych, podlegają karze aresztu do 3-ch mie
sięcy i grzywny do ,3.000 zł lub jednej z tych 
kar. 

Orzecznictwo w tych sprawach, należy do 
władz admiDistracji ogólnej I instancji. 

§ 12. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ..... 
iycie z dniem ogłoszenia. i przedsiębiorstwach 1>aństwowych, samorządo

wych oraz prywatnych p~y'jmowane mogą być 
tylko osoby, które przedstawią świadectwa o • 
dokonanym szczepieniu ochfonnym przeciw du
rowi brzusznemu względnie o zwolnieniu od 
obowiązku szczepienia (§ ~) . 

Minister Zdrowia: 

Minister 

FrGllci$%Jc Litwin 

Aprowizacji Publicznej: 
EJwarJ Ochał 

• \ 
~ 
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OBWIESZCZENIE 

Ministra S.nwie4lJiwołeł 

z dnia 17 kwietnia 1945 r. 

o egłeszeniu jednolitego tekstu 

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 27 lute
go 1945 r. o zmianie przepisów o kosztach są
dowych (Dz; U. R. P. Nr 9, poz. 44) ogłaszam 
W załączniku do obwieszczenia niniejszego je
dnolity tekst przepisów o kosztach sądowych 
z dnia 24 października 1934 · r. (Dz. U. R. P. 
Nr 93, poz. 837) z uwzględnieniem zmian, wy
nikających z dekretów Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 3, poz. 19ł i z dnia .21 listopada 1938 r. (Dz. 
U. R. . P. Nr 89, poz. 609) oraz dekretu z dnia 
27 lutego 1945 r. (Dz, U. R. P. Nr 9, poz. 44), , 
z tym, że zmiany wprowadzone tym ostatnim 
dekretem mają moc od dnia l kwietnia 1945 r. 
i stosują się do wszelkiCh powodujących opła
tę czynności, które nastąpią po tej dacie. 

wiz Minister Sprawiedliwości: 

Leon ~hGjn 

Zał:p:nl( do oobwie6zczqWa Mini
.. Sctrawied'llwości s dnlia 11 k~
WIlLa 19+5 T. (pooz, 89). 

P1'Zep'sy o kosztach ~dowych. 

a •••• lal I. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. W sprawach cywilnych i karnych, 
wymienionych w rozporządzeniu niniejszym, po
biera się opłaty sądowe na rzecz Skarbii--Pań-
&twa oraz koszty postępowania. Opłaty sądowe 
i koszty postępowania stanowią koszty sądowe. 

Art 2. Jeżeli ro~rządzenie niniejsze nie 
stanowi inaczej, do uiszczenia ~osztów sądo
wychobowiązana jest strona, która aokonyWa 
C2ynDOŚCi, powodującej opłatę sądoWlllub kosz
ty poa~pow.nia. 

Przepis powyŻ8Ży nie uchybia przepiaOil 

. ( 
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kodeksu postępowania cywilneg() i innych u
staw co do ponoszenia kosztów sąd~wycli. 

Art. 3. -Uwolnienie od kosztów sądowych 
służy: 

1) stronie, której sąd przyznał prawo ubo- ' 

lich; 
2) kuratorowi, wyznaczonemu przez . sąd do 

danej sprawy" 
3) stronie powodowej w sprawie o nałeż

nośc za pracę, 
4) stronie powodowej w sprawie o alimen

ty. 
Za strony, wymieniog.e pod pkt l), ł) i 4), 

koszty postępowania uiszcza tymciasowo Skarb 
Państwa. a za kuratora, jeżeli obowiązujące 
przepisy nie stanowią inaczej, strona, dla któ
rej kurator został ustanowiony lub też, gdyby 
to było niemożliwe, strona, która . swym wnio
skiem lub swą czynnośeilł spowodowała usta-
nowienie kuratora. " 

Do przyznania prawa ubogich stosuje się 
przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a 
w sprawach karnych - przepisy kodeksu po
stępowania karnego. 

Art. 4. Uwolnienie od opłat sądowych słu
ży: 

1) Skarbowi Państ*a i podmiotompraw
nym, za które działa Prokuratoria Generalna 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) instytucjom ubezpieczeń społecznych w 
sprawach, związanych z ich ustawową działal
nością, 

3) Pocztowej Kasie Oszczędności. 
4) Bankowi Gospodarstwa Krajowego i Pań

stwowemu Bankowi Rolnemu. 

Art. 6. Opłaty sądowe, od których uwolnio
ny był kurator (art. 3 ust. 1) pkt 2) lub pod
mioty, wymienione w ·art. 4, będą ściągnięte 

z urzędu po uprawomocnieniu się orzeczenia 
sądu 'w danej sprawie od piz~iwnika w takim 
stosunku, w jakim zostały włożone na niego ko
szty procesu lub innego postępowania. 

Jeżeli strona, zastąpiona przez kuratora, po_ 
siada majątek, opłaty, które nie ,zostały włożo
,ne na jej przeciwnika lub też nieściągnięte, bę
dą ściągnięte od tej strony. • 

Art. ·7. W razie cofnięcia prawa ubogich 
lub uchylenia kurateli należne od. strony kosz
ty sądowe będą ściągnię~e .z urzędu z zastoso
waniem odpowiednio przepisu art. 119 § 1 ko
deksu postępowania cywilnego. 

Art. 8. Jeżeli o obwiązku uiszczenia kosz- .1' 

. tów . sądowych. w myśl przepisów art. 5 ~ 6 
sąd nie orzekł w toku postępowania w <!anej 
sprawie, postanowienie w ·tej mierze wyda sąd, 
. w którym sprawa toczyła się w pierwszej in
stancji. 

Art. 9. Należności Skarbu Państwa z tytu
łu powstałych w toku procesu kOOztów sądo
,wych, a włożonych na przeciwnika strony, u
wolnionej od kosztów sądowych lub opłat są
dowych, . będą w postępowaniu egzekucyjnym 
lub upadłościowym zaspokojone w tym' samym 
stopniu i w tych samych granicach, jak kosz
ty procesu, przyznane stronie uwolnionej. 

Art. 10. Postępowanie o przyznanie prawa 
ubogich i postępowanie . przed sądem polubow
nym wolne jest od opłat sądowych. 

Art. 11. Opłatę sąd9wą należy uiścić przy / 
wniesieniu do sądu pisma lub przy złożeniu 

Minister Sprawiedliwości może w porozu- wniosku, podlegającego opłacie. ' 
mieniu z Ministrem Skarbu i innymi zaintere-
sowanymi ministrami przyznać według swego Art. 12. W każdym piśmie lub wniosku na
uznania uwolnienie od opłat sądowych instytu- lełY podać wartość przedmiotu sprawy, jeżeli 
cjom, stowarzyszeniom i fundacjom, zasługują- od tej wartości zależy wysokość opłaty, a przed
cYl!l na to uwolnienie ze względów na ich dzia- miotem sprawy nie jest oznaczona kwota pie-

. . niężna. 
łalność dobroczynIlł, społeczną, . naukową, 0-

światową 'lub samopomocową. Uwolnienie mo- Pisma lub wnioski, dotyczące części przed-
że być każdej chwili odwołane. miotu sprawy, podlegają opłacie tylko w sto-

Art. 5. Koszty sądowe, od których strona u- sunku do wartości tej części. 
boga była uw~lpiona, będą ściągnięte .z urzędu · I Art. 13. Sąd nie podejmie żadnej czynnoś
po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu w da- ci na skutek pisma, od którego nie. została uisz
nei sprawie od przeciwnika albo od strony ubo- czona należna opłata sądowa. Pismo takie bę
giej z zasądzonego jej roszczenia wedlugprzepi- dzie zwrócone, jeżeli wnoszący je w teł"minie ty
sów art. 120 §§ 2 i 3 kodeks\.( postępowania cy- godniowym od dnia doręczenia mu wezwania o 
wilńegó. uIszczenie należnej opłaty, opłaty tej nie ~iśc4 

. " 
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Termin tygodniowy może być odpowiednio 
przedłużony tylko wówczas, jeżeli pismo wnio
słaosoba, zamieszkała za granicą, nie mająca 
w kraju zastępcy. 

Przepisu co do wezwania o uiszczenie na
leżnej opłaty nie stosuje się do pism wnoszo
nych pq:ez adwokata, podlegających opłacie w 
wysokości stałej. Pisma takie, jeżeli nie są na- , 
leżycie opłacone, będą odrazu zwrócone. 

Są.d nie przyjmie wniosku ustnego, podle
gającego .op~aci~, zgłoszonego bez jednocze-
snego uiszczenia należnej opłaty. , 

Art. 14. Przepis artykułu poprzedzającego, 
stosuje się odpowied.nio, gdy w wyniku spraw
dzenia wartości przedmiotu sprawy albo wsku
tek zmiany lub rozszerzenia żądania należy 

ui'ścić opłatę wyższą od poprzednio wniesionej. 

Art. 15. ' ._Przewodniczący wydaje zarządze
ni" co do: wezwania o uiszczen.ie opłaty, .zwro
tu pisma, nieopłaconego należycie, zwrotu o
płaty, wymiaru opłaty z urzędu i ściągnięcia 

.opłaty. 

Postanowienie co do zwrotu pisma wydaje 
sąd na posil!dzeniu niejawnym, jeżeli opłata 

przypada pd skargi kasacyjnej lub od skargi 
o wznowienie, wniesionej do sądu drugiej in
stancji al~o 7? Sądu N ajwy~sze~o, lub wresz
cie od zazalema do Sądu NaJwyzszego. 

Na zarządzenie co do wezwania strony do u
iszczenia należnej opłaty nie ma zażalenia. 

Art. 16. Opłatę, wymierzoną z urzędu, na
leży pod rygorem egzekucji uiścić -W terminie 
dwutygodniowym od dnia doręczenia stronie 
wezwania do zapłaty. 

Art. 17. W postępowaniu, związanym z 
uiszczeniem i, zwrotem, wymiarem lub ściągnię
ciem kosztów sądowych, stosuje się przepisy 
kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli rozpo
rządzenie niniejsze n-ie stanowi inaczej. 

W sprawach zaś, w których tryb postępowa
nia normują inne ustawy, przepisy kódeksu po
stępowania cywilnego stosuje się tylko w bra
ku: .odpowiednich pr,zepisów tych ustaw. 

Ponadto obowiązują przepisy następujące: 

1) na zarządzenia i postanowienia sądu 

pierwszej instancji, dotyczące obowiązku 
uiszczenia kosztów sądowych (art. 8) oraz 
wymiaru lub zwrotu kosztów, służy za
wsze- zażalenie; 

'2) w sprawach, wymienionych w punkcie 
1) skarga kasacyjna nie służy. 

Art. 18. Zażalenia, dotyczące wyłącznie wy
miaru . opłąty sądowej w postępowaniu cywil
nym, podleg~ją jedynie opłacie od podań ,i za
f~czników i za doręczenie. 

Podania o zwrot opłaty, jak również zażale
nia w tych sprawach wolne są od wszelkich 
opłat sądowych. 

Art. 19. Opłatę, uchyloną w .całości lub w 
części prawomocnym orzeczeniem, zwraca się 
stronie z urzędu. 

Art. 20. Prawo Skarbu Państwa do żąda
nianieuiszczonej opłaty sądowej przedawnia 
się z upływem lat trzech, licząc od dnia, w któ
rym opłatę ńależało giścić. 

Prawo strony do żądania zwrotu opłaty są
dowej przedawnia się z upływem lat trzech 
od dnia powstania tego prawa. 

.Art. 21. Groszowe końcówki opłat, niepo
dZIelne przez pIęćdziesiąt, zaokrągla ' sie w 
zv:yż do ~woty, w ten sposób podzielnej. Koń
cowek do 25 groszy włącznie nie dolicza się. 

Art. 22. Rozporządzenie Ministra Sprawie
dliwośCi określi sposób uiszczania opłat sądo
Wych. 

R o z d zi a ł I I. 

Opłaty sądowe w postępowaniu sporn:y.~ 
i egzek~cyjnym 

Art. 23. W postępowaniu spornym i egze-
kucyjnym pobiera się opłaty następujące: 

1) wpis, ' 

2) opłatę od podań i załączników, 
3) opłatę kancelaryjną, 
4) opłatę za doręczenie, 
5) kaucję kasacyjną. 

Oddział l. 

Wpis 

Art. 24. Wpis jest stosunkowy i stały. 

Art. 25. Wysoko~ć wpisu stosunkowego za
leżna jest od wartości prtedmiotu sprawy i wy
nosi: 

1) przy wartości przedmiotu dp 
5.000 zł włącznie · 2% 

2) przy wartości przedmiotu do 
50.000 zł włącznie· od ,pierw-
szych 5.000 zł - 100 zł • • 
od nadwyżki . 21/2%1 

3) przy wartości przedmiotu ponad 
50.000 zł od pierwszych 50.009 
zł • • • 1.225 zł 
od nadwyżki " ~ ~ " 3%: 

1 " 
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. 'Kaźderozpodęte 100 zł a w przypadku, 
gdy ' wartość przedmiotu przewyższa 50.000 zł 
każde rozpoczęte 1.000 zł liczy się za pełne. 

. Art. 26. Wartość przedmiotu sporu oznacża 
się według przepisów kodeksu postępowania 
cywilnego. 
Jeżeli wartość przedmiotu sporu lub jego częś

ci nie podlega oszacowaniu na pieniądze albo 
vi chwili wyt.oczenia pow6dztwa nie da się ok re-, . 

ślić, wpis stosunkowy .ozna~ tymczasow.o prze-
wodniczący: w . sądzie okrMow~m w wysokoś
ci od 80 zł do 2.000 zł, li W sądzie grodzkim 
.od 8 zł do 160 .zł. 

Na za'rządzenie co do tymczasowego ozna
czenia wpisu nie ma zażalenia. 

Wpis, tymczasowo .oznaczony, należy uiś

.cic w terminie tygodniowym od dnia doręcze
nia zarządzeni. stronie interescwanej. 

Sumę wpisu .określi sąd z urzędu przy wy
daniu orzeczenia, k.ończącegc postępowanie w 
pierwszej instancji,- przy' czym zaliczy kwotę, 
tymczasowo pobraną. 

Art. 27. W postępowaniu egzekucyjnym 
,oj zabezpieczającym podstawą obliczenia opłaty 
jest suma roszczenia, które jest egzekwowane 
lub ma być zabezpieczone. 

Jeżeli jednak przedmiot, poddany egzeku
cji lub zabezpieczeniu, ma mniejszą 'wartość 
to ta mniejsza W'artoś~ będzie podstawą obli
czenia opłaty. 

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie 
roszczeń niepienifżnych, WÓWczas wartość prze
dmiotu sprawy, ustalona VI postępqwaniu, po
przedzającym egzekucj~, będzie także podsta
wą obliczenia opłaty w postępowaniu tgzeku
cyjnym', dotyczącym tego samego roszczenia. 

Art. 28. Suma wpisu stosunkowego lub 
wszystkich wpisów stosunkowych, w razie 
zgłosze,niA. równoCześnie w fWnym piśmie lub 
w jednym oświadczeniu kilku wnjoskow, pod
legających opłacie wpisu stosunkowego, nie 
może wynosić Vi sprawach, należących w pierw
szej instancji do właściwości sądu grodzkiego, 
mn'iej niż 8 zł, w sprawach zaś, należących w 
pierwszej in'stancji do właściwości sądu okrę
gowego lub wyższego - mniej niż 40 zł. 

Art. 29. Cały wpis stosunkowY pobiera śię 
od: ' 

1) powodztwa głównego, 
2) powództwa wzajemnego, 
3) interwencji głównej, 

4) apelacji, 
5) apelacji wzajemnej, 
6) skargi kasacyjnej, 
7) skargi o wzn~wienie, 
8) skargi o uchylenie wyroku s~du polubow

nego. 

Wpisu stosunkowego nie pobiera się od a-
- pelacji na wyrok, wydany przez sąd pier~szej 
instancji -po uchyleniu poprzedniego wyroku 
(art: 412 § 1 kodeksu postępowania cywilnego), 
jeżeli założyła ją ta sama strona, która zaskar- ' 
żyła poptzedni wyrok. 

Art. 30. Połowę wpisu stosunkowego po
biera się ód: 

1) sprzeciwu od wyroku zaocznego, 
2) powództwa w trybie postępowaąia naka

zowego lub upominawczego, 
3) zarzutów w postępowaniu nakazowym, 
4) wniosku o nadanie klauzuli wyk.onalności 

tytułowi zagranicznemu, 
5) wniosku Q wszczęcie egzekucji, likierowa

nego d.o sądu. 

Jeżeli w postępowaniu upominawczym na 
skutek sprzeciwu ma nastąpić rozprawa, PO
wód powinięn uiścić dodatkowo drugą połowę 
wpisu. Jeżeli powód nie uzupełni wpisu w ter
lllinie tygodniowym od dnia doręczenia m-.'1 we
zwania, aąd umorzy postępowanie. PrUł umo- . 
rzenie postępowania zabezpiecie~e powództwa 
traci moc. . .~ 

Przepiły ustępu poprzedzającego stOłUje się 

odpowiednio w postępowaniu nakazowym i u~ 
minawczym w przypadku odmowy wydania na
kazu i skierowania sprawy do zwykłego postt
powani •. ' ~ 

Art. 31. Piątłl część ' wpisu stosunkowego 
pobiera sit od: 

\ 

l) zgłoszenia interwencji ubocznej, jeżeli 
zgłoszenie nie jest połączone z czynnoś. 
cią procesową, podlegającą opłacie wpi
su stosunkowego takiego samego lub wyż. 
szego, 

2) zażalenia jeżeli nie jest połąezone z in
nym środkiem' odwoławczym, 

3) powództwa, apelacji, skargi kasacyjnej o
raz skargi o ' wzno!,:,ienie wsporach dzia
łowych, 

4) wniosku O nadanie klauzuli wykonalnoś
ci wyrokowi sądu polubowrlego lubugo
dzie, zawartej przed tym sądem. 

"' 

.. 
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, ,:reżęli zażalenie z()stało złożone albo inter
wencja, uboczna /~głoszon~ ' przed oznaGZeniem 
wpisu, wpis od zażalenia lub int~rwencji obli

, eza sił _ według tYlJlczasowo oznaczonego wpisu 
od powództwa. 

Art. 32. Dziesiątą część wpisu stosunkowe-
10 pobiera się od: 

1) ,wniosku o ,zabezpieczenie- dowodu" 
2) wniosku o wydanie zar-ządzenia -tymcza

sowego, 
3) wniosku o nadanie klauzuli wykonalności 

aktowi notarialnemu, 

f) sprzeciwu od wyroku zaocznego, zgłosze
nia interwencji ubocznej i zażalenia w 
sporach działowych. 

-Wnioski o zabezpie_czenie po"!Vództwa, zgło

I~c;)ne w pozwie lub w toku sporu, wolne są od 
opłaty wpisu st9sunkowego. 

Art. 33. ' Piątą część wpisu stosunkowego 
pobiera się od: 

l i wartości ' przedmiotu ugody; z~wartej 
przed sądem bez uprzedniego wytocze
nla powództwa, - lub tej części ' wartości 

-przedmiotu ugody, zawartej ,wtoku spo
r~, która--przewyższa wartość przedmio
tu sporu, 

2) tej częścilumy, uzyskanej z egzekucji 
lub stanowiącej -ogszkodowanie za wy:" 
właszcżenie, - która w podziale sądowym 
przypa:1ła wierzycielom., 

Opłatę tę pobiera się na -podstawie urżędo- _ 

wego Wymiaru~ Jeżeli masa działowa znajduje 
.ię w przechowaniu sądu, należy_ opłatę z niej 
potrącić. 

, Art. 34. Pfątą cZęść wpisu stosunkowego 
od ceny nabycia pobiera się w razie wydania 
postanowienia o udzieleniu przybicia nierucho
m~~i lub innych przedmiotów i praw, z któ
rych egzekucję prowadzi się wedhłgprzepisów 

/ - , 

.o egzekucji z nieruchomości. 

Opłatę ' tę powinien nabywca ~nieść w ter
minie miesięcznym od dnia uprawomocnienia 
się postanowienia o przybiciu. W razie uchyle
nia przybicia w nadlicytacji zwraca -się uiszczo-
ną opłatę· \ 

Wydanie postanowienia o przysądzeniu , 
własności może .nastąpić dopiero po wykaza
niu przez nabywcę, że opłatę , uiścił. 

~t. 35. ;Podstawą obliczenia wpisu _ stosun- , 

koweio od 'zarzutów w postęp~waniu nakazo

str' 

wym, sptzeciWl!~.9d . wyroku zaocznego, apelacji, 
skargi kasacyjgej,skargi 'o wznowienie, . skargi 
o ,uchylenie wyroku sądu polubownego-, i zaża
lenia jest wartość przedmiotu -zaskarż~nia, obję-

, tego da1wm pi~memprocesowym. 

Art. 36. Wpis stały wynosi: 

1) od powództwa i apelacji w spra
wie o ochronę . zakłóconego lub 
przywrócenie . utraconego ' posja'; . 

I -

dania 40 zł 
od sprzeciwu od wyroku zaocz-
nego w tej sprawie . . 20 zł 
od zgłosz-enia interwencji ubocz-
neji od' zażalenia w tej sprawie 8 zł 

2) od powództwa, apelacji, skargi 
, kasacyjnej i skargi o wz owie-. 

nie , ' w :prawie o wyjawienie 
'majątku .pod przysięgZ, jeżeli po

/ wód nie żąda jednocześnie za
sąckenia należności, a sprawa jest . 

. ' wszczęta W · sądzie okręgowym. 16u zł 
w sądzie grodzkim . ~I) zł 
od' sprz~ciwu od wyroku zao~z:: 

nego . w tej sprawie, wszczętej 
w _ sądziE! okręgo-yvym . ' 
w sądzie grodzkim ,. 
od ~głoszenia, interwencji u~ocz~ 
nej i . z~żalenia w tej spra",ie, 
wszczętej w sądzie okręgowym 

w sądzie grodzki m 

3) od wniosku -e uznanie zapisu na, 
sąd polubqwIlY za wygasły i ~d 
zaż~nia na postanowienie w 
tej sprawie, jeżeli sprawa jest 
wszczęta w sądzie okręgowym. 
w sądzie ' grodzkim . 

4) od wniosku strony o wyznacze'; 
nie, wezwanie opieszałego i u
sunięcie s.iego "polubownego, 
od. wniosku sędziego polubow
nego ·0 oznaczenie wynagrodze· 
nia oraz zażalenia w tej sprawie 
i od wniosku sądu polubowne-' 
go o wykonanie czynności pr·zez 
sąd, jeżeli wniosek został zgło

szony , w sądzie okręg-owym 

w sądzie godzkim · 
~) od wn,iosku O złożenie ,wykłlzu 

majątku i przysięgi w postępo-

waniu egzekucyjnym oraz , o~ 
wszelkich zażaleń w postępowa-

80 zł 
32 zł 

100 zł 
43 ' zł 

40 tł 
2(\ d 
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" : 'iliu o ' wy}awienie majątku ' w 
toku , 'egzekucji ' . 20 , zł 

' ~) od- skargi' na czyrtności komor
nika', jeżeli wartość " przedmiotu 
sprawy nie przewyższa 1.000 zł. 4 zł 
w innych przypadkach .. 12 zł 

.ł ' 

Art. 37~ Wpis uiszczony od powództwa, 
odrzuconego ' z powodu niewłaściwości sądu, 
zalicza się przy ' ponownym 'wniesieniu tegoż 
powództwa, jeżeli to nastąpi w t.erminie tygo
dniowym od daty uprawomocnienia się posta
nowienia o odrzuceniu powództwa. 

( 

Wpi~,u:iszczony odpow6dztwa cywilnego, 
pozostawionego w postępowaniu karnym bez 
rozpoznania, zalicza się przy wniesieniu P9: 
wództwa o to samo roszczenie przed sąd cy
'wilny, jeżell to nastąpi V! ciągu trzech lat od 

,'datyuprawornocnienia się orzeczenia sądu kar
nego. 

Art. 38. Na żądanie strony zwraca się: 

1) wpis od pisma, zwr.tJconego lub odrzu
conego z PQwodów formalnych, 

2) wpis od powództwa, które przed dorę
'czeniem ' stronie pozwanej zostało odr zu
cone z powodu niedopuszczalności dro
,gi proces~ cywilnego, braku zdolności pro 
cesowej, ustawowego zastępst~a (a'gy-, 
stencji) lub upoważnienia do prowadze
nia sprawy, 

3) wpis od apelacji wzajemneJ, która utra
ciła moc wskutek cofnięcia ' apelacji 
lub odrzucenia jej z powodów formal
nych, 

4) wpis od powództwa, zarzutów ,w postę

powaniu nakazowym, sprzeciwu od wy
.roku zaocznego, apelacji; skargi kas,a
cyjnej, skargi o wznowienie i zażalenia 

w razie cob)ięcia iCh ,przed wysłaniem 
stronie przeciwnej. 

Art. 39. N a żądanie strony zwraca się , po
łowę wpisu ,od powództwa. 'zarzutów wpo-' 
stępowaniu nakazowym, sprzeciwu od wyroku 
zaocznego, apelacji, skargi kasacyjnej, ' śkargi 
o wznowienie i zażalenia w razie co nięcia ich 
przed rozpoczęciem rozpNłwy, jeżeli zaŚ roz
prawa nie ma się odbyć - przed· posiedzeniem, 
na które sprawa zostałłi . skierowana. " , ' 

Połowę wpisu zwraca się również w razie 
\ ", 

zawarcia ugody wdanej instancji. ' 

':'.-

" 

, Art '40. Przepisy, dotyczące powództwa ' , 
Il!~ i apelaćji, stósuj.e .' się odpowiednio do ''poWódz

twa wzajemnego i apelacji wzajemnej. 
. . .. - .~ - '. -

i Oddział 2 

Opłata od podań i Z9łączni~ów . 

Art. 41. .od , każdego 'podania , i wniosku Go 
protokółu , złożonego poza rozprawą i w ogól. 
od każdego pisma, nie podlegającego opłacie 
wpisu, pobiera się opłatę: 

w postępowaniu przed sądami grodz'; 
kimi i przed komornikarrM w < wyso-
kości % zL 
w postępowaniu przed wszystkimi 
innymi sądami 8 zł. 
Art. 42~ Od każdego żałącznika do pisma.~ , 

lub protokółu pobiera się opłatę w ' WySÓ'- ' 

kości . 2 zł 
Opłaty nie pobiera się - w postępowaniu na .. ' 

kazowym od dołączony<:h do poźwu , dokumen
tów,któreuzasadniają żądanie pozwu. '. 

Art. 43. Od opłaty od podań i załącznikó!, 
wolne są: 

l) pisma, odpisy 
ptzezstronę z 
ny przeciwnej 
postępowania, 

i załączniki, ' składane 

przeznaczeniem dla stro
lub innych ucze,stników 

2) pisma i wnioski do prótokółu, zawierają- ' 
ce sprzeciw od nakazu zapłaty w postę
powaniu upominawczym, 

3) pisma i wnioski do protokółu oraz załącz:. 
niki, składane przez świadków, biegłych 
i osoby trzecie, wezwane do złożenia d0-
kumentów lub okazania p~dmiotu oglę-
dzin, " " 

4) pisma stron, zawierające wyłącznie wska~ 
zanie miejsca zamieszkania, 

5) pisma stron, zawierające wyłącznie pro~~ 
bę o przyspieszenie postępowania, 

6) pisma sądu polubo,wnego lub sędziów po
lubownych, ' 

7) sprawozdania, pisma i załączniki, składa'. 
ne przez nadzorcę sądowego. 

Oddział 3. 

Opłat~ kancelaryjn~ , 

Art. 44. Za klauzule wykonalności, wypłs1. 
odpisy, ' zaświadczenia;' wyciągi oraz inne doku
menty, wydawane na wniosek na podstawie akt; 
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pobiera się oPłatę kancelaryjną w wysokości 
A zł, a w sądzie grodzkim w wysokości 2 zł. 

Opłatę powyższą pobiera się za każdą stronę 
wydanego dokumentu, licząc 25 wierszy za 
stronę· , 

Każdą rozpoczętą stron~ liczy się '(-,a : całą. 

J~że1i pismo jest sporządzone w obcym ję
~yku lub zawiera tabęlę pobiera się opłatę w po
dwójnej wysokości. 
~ , . Art. 45. Za wni6śek o sporządzenie uzasa
dnienia wyroku pobiera się opłatę : 

a) w 'sądzie o,kręgowym lub wyż-
szym, w wysokości 40 zł 

b) w · sądzie grodzkim 8 zł. 
Nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za pi

sma, które doręcza się z urzędu. 

Oddział 4. 

Opłata za doręnenie; 

Art. 46. Opłata za doręczenie je~t ~osun
kowa lub stała. 

Art. 47. Wysokość opłaty stósunkowej za
leżna' jest od wysokości wpisu st?sunkowego 
lub stałego. 

Art. 48. Rozporządzenie Ministr~ Sprawie
dliwości określi: 

1) przypadki, w których pobiera się opłatę 
za doręczenie, 

2) osoby, obowiązane do jej .uiszczenia, 
3) wysokość opłaty, , 
4} !łposób jej uiszczania, 
5} spOsób użycia sum, uzyskanych z tej o

płaty. '\li 

Minister Sprawiedliwości może, ponadto w 
drodze rozporządzenia określić przypadki, w 
których rliezłożenie opłaty za doręczenie powo
duje skutki odmienne-, niż to przewi,dujeart. 13 
i 14 rozporządzenia niniejszego. 

Oddział 5. 

J(aucja kuacyjna. 

Art. 49; Wysokość kaucji, którą należy 

wpłacić przy wniesieniu skargi kasacyjnej, wy
nosi, jeżeli jest zaskarżone orzeczenie ~ądu 
okręgowego -.:.. 100 zł, jefeti jest zaskarżone o
rzeczenie sądu apelacyjne~o -300' zł. i 

, ' Art. 50: Kaucję ' zwraca się z urzędu stro
nie: 

1) jeżeli skarga kasacyjna została uwzg1ę
dniona ,w całości lub w części, 

2) jeż~li skarga kasacyjna została zwróCona 
lub odrzucona z powodów formalnych, 
nie wyłączając przypadku ' niedopuszczal
ności skargi kasacyjnej, 

3) jeżeli skarga kasacyjna została cofnięta 
przed posiedzeniem, na którym miała być 
rozpoznana. 

W innych przypadkach kaucję przelewa si, 
do Skarbu Państwa. 

Art. 51. O zwrocie ltaucjl orzeka Sąd Naj. 
wyższy, w przypadku za~ gdy przyczyna,-.uspra. 
wiedliwiająca zwrot kaucji, zaszła w sądzie dru- J 
giej instancji - sąd drugiej instancji na posie-

' dzeniu niejawnym. 
Na postanowienie sądu drugiej instancji 

służy stronie zażalenie do Sądu Najwyższego 
. w 'terminie tygoaniowym od daty doręczenia 

zawiadomienia %dmowie zwrotu kaucji. 

Rozdział 111. 

Opłaty s,do~e w post~powaniu upadłościowym 
i układowym. 

I Art. 52. W postępowaniu upadłościowym 
i układowym pobiera się opłaty następujące: 

1) wpis, 
2) opłatę stósunkową, 
3) opłatę od podań i załącznikdw, 
4) opłątę kancelaryjną, 
5) opłatę za doręczenie, 
6) kaucję kasacyjną. 

Art. 53. Uwolnienie od opłat sądowych w 
postępowaniu upadłościowym i układowym słu
ży:. 

1) syndykowi, ząrządcy odrębnego majątku, 
członkom rady , wierzycieli, zastępcom 
tych o$Ób, nadzorcy sądowemu oraz kura
torowi celem nadzoru nad wykonaniem 
układu - od wsze~ich opłat, 

2) upądłemu i , dłużnikowi w postępowaniu _ 
_układowym - od opłat od podań i za
łącznikpw. 

Art. 54. Wpis stały pobiera się: 

1) w wysokości 160 zł: 
od wniosk~ wierzyciela o ogłoszeniu upa. 
dłośc '. 

2) w WJ rykości 80 zł : 
od ws;:en~iCh zażaki na postanow:ienia 
sądu i od skarg k~_.3acyjnych w pośtępo-

'-- -

( -
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waniu upadłościowym i układowym, od 
zarzutów przeciw układowi l przeciw 
planowi podziału, jak również odwnio
sków wierzyciela o uchylenie układu; 

3) w wysokości 40 zł: 
od wszeikich zażalell na postanowienia 
lub zarządzenia sędziego -komisarza w 
postępowani~ upadł~ściowym i układo-
wym. ' 

Art. 55. Piątą częsc wpisu stosunkowego 
pobiera się ód sprzeciwu co do uznania lub od
mowy uznania zgłoszonych wierzytelności, jak 
również od zażaleń na postanowienia w tej 
sprawie. 

Podstawą obliczenia wpisu stosunkowego 
jest wartość przedmiotu zaskarżen'ia, ~bjętego 
sprzeciwem lub zażaleniem. 

Art. 56. Za przeprowadzenie postępowania 
upadłościowego pobiera się opłatę stosunkową: 

1) w ppzypadku ukończenia postępowania 

- przez podział ~asy ~ w wysokości całe
go wpisu stosunkowego, 

2) vi przypadku ukończenia postępowania 
przez ' zawarcie zatwierdzonego 'przez sąd 
układu - w wysokości dwuch piątych 

\ o', części wpisu stosunkowego, 
3) w przypadku uchylenia lub umorzenia 

postępowania z innych przyczyn - w 
wysókości od 40 zł do 20.000 zł według 
uznania sądu, który bierze pod uwagę 
majątek . upadłego i czas trwania postę
powania. 

Ar~. 57. Opłaty stosunkowej nie pobiera się 

w przypadku umorzenia postępowania z powo
du braku majątku masy na zaspokojenie kosz
tów postępownia. 

Art. 58. Opłatę stosunkową oblicza się: 

1) w przypadku, wymienionym w punkcie 
1) art. 56 - od sumy, przypadającej we
dług każdorazowego planu podziału na 
zaspokojenie wierzytelności, 

2) w przypadku, wymienionym w punkcie 
2) art. 56 _ od sumy, która według ukła
du ' ma być wypłacona na zaspokojenie 
wierzytelności. 

Do podstawy wymiaru opłaty nie wlicza się 
, sum, potrzebnych na zaspokojenie wierzytel
ności, należących do kategorii pięrwszej i dru
giej. 

Art. 59. Opłatę stosunkową uiszcza: 
1) w przypadku ukończenia- postępowania 

upadłościowego przez podział _ syndyk 
z majątku masy, 

2) we wszystkich innych przypadkach_ 
upadły na podstawie urzędowego wy_ 
miaru. 

Art. 60. Zatwierdzenie układu, jak rów
nieŻ wydanie postanowienia o umorzeniu postę
powania może nastąpić d2piero po odpowiednim 
zabezpieczeniu należnych opłat sądowych. 

Art. 61. . Przepisy art. {)4 - 60 stosuje się 
odpowiednio w przypadku wznowienia postępo':' 
wania upadłościowego. 

Art. 62. Od . skarg na czynności komornika 
lub notariusza w toku postępowania upadłoś-

• ciowego pobiera si<ę opłatę, przewidzianą w art. 
36 punkt 6) rozporządzenia niniejszego. 

Art. 63. W postępowaniu o sp'rzedaz~a
jątku, która ma być przeprowadzona według 
przeI>isów _ kodeksu postępowania cy~i1nego 

- (art. 118 prawa upadłościowego) pobi~Ta się 
opłaty, przewidziane w rozdziale II rozporzą
dzenia niniejszego. 

Art. 64. Wnioski wierzyciela o wydanie za
rządzenia . tymczasowego (art. ' 12 prawa upa
dłościowego) oraz o zastosowanie do upadłego ' 

. przymusu osobistego podlegają tylko opłacie 
od podań i załączników. . 

Art. 65. Za przeprowadzenie postępowania 
układowego pobiera się opłatę stosunkową: 

1) w ' przypadku ukończenia . postępowania 

przez zawarcie zatwierdzonego 'przez , sąd 
układu - w wysokości piątej części wpi
su stosunkowego, 

2) w przypadku umorzenia postępowania _ 
~ w wysokości od 40 zł do 20,000 zł według 

uznania sądu, którY' bierze pod uwagę 
majątek dłużnika i czas trwania postę· 

powania. 
Opłatę, przewidzianą w punkcie 1) ust~u 

poprzedzającego, oblicza się od ~umy, która 
według układu ma być wypłacona na zaspoko
jenie wierzytelności. 

Opłatę uiszcza dłużnik I!a podstawie urzędo. 
wego wymiaru. ,J 

Zatwierdzenie układu może nastąpić dopiero 
po odpowiednim zabezpieczeniu należnych o· 
płat sądowych. 

Art. 66. Wnioski wierzyciela o nakazanie 
dłuznikowi złożenia przysięgi (art. 10 prawa 
o postępowaniu układowym) podlegają tylko 
opłacie od podań i załączników. 

'. '1 ' 
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Art. 67. Za dokonane w toku postępowania 
upadłościowego i układowego wpisy w księ
gach hipotecznych i innych księgach, jak rów
nież w rejestrach pobiera się opłaty według 
obow~ujących w ,tej mierze przepisów. 

Art. 68. W sprawach, wymienionych w roz
dziale n.iniejszy~,stosuje się odpowiednio prze
pisy art. 25, 28 i 37 - 51 rozporządzen!a ni
niejszego. 

R ~ ' zd z i a ł I V. 

Koszty pQStępowania. 

Art. 69. DO kosztów postępowania należą: 
1) ko~zty opłat telefonicznych i telegra

ficznych, 
2) diety i koszty podróży, należne sędziom, 

urzędnikom i funkcjonariuszom sądo
wym z powodu dokonywania czynności 
poza budynkiem sądowym, , 

3) należności świadków, biegłych i tłuma
czów, 

4) koszty przew6zu osób, zwierząt i rzeczy, 
utrzymywania ich lub przechowywania, 

. 5) koszty ogłoszeń w pismach, 
,6) opłaty, należne innym władzom i urzęd

nikom, 
7) koszty pobytu w areszcie. . 
Art. 70. Na pokrycie kosztów postępowa

nia obowiązana jest złożyć zaliczkę strona, któ
ra wnosiła o -podjęcie czynności, połączonej 
z wydatkami, je;;"eli obie strony wnosiły o pod
jęcie czynności lub sąd z urzędu czynność za
rządził, ~aliczkę powinny , uiścić obie strony 
w równych częściach lub' w innym stosunku 
według uznania sądu. 

Sąd oznaczy wysokość zaliczkj i termin jej 
, złożenia. 

Wykonanie czynności zależne jest od uisz-
czenia zaliczki. ~ . 

Art. 71. Koszty pvzeprowadzenia dowodu na 
żądanie sądu polubownego ponoszą obie stro
ny. Co do złożenia zaliczki i śkutków jej nie
złożenia stosuje się art. 70 rozporządzenia ni
niejszego. 

Art. 72. Rozporządzenie Ministra Sprawie
dliwości określa: 

i ) wysokość należności . świadków z tytułu 
- zwrotu wydatków koniecznych, związa

nych ze stawiennictwem do sądu, 
2) wysokość wynagrodzenia biegłych za sta

wiennictwo w sądzie i wykonaną pracę, 
3) wysokość"':""należności strony z tytułu 

zwrotu kosztów podróży i wynagrQdze
nia za utratę zarobku w przypadku we
zwania strony do osobistego . stawien
nictwa. 

R o z d z i a' ł V. 

Opłaty w postępowaniu karnym. 

Art. 73. Wyrok skazujący w sprawie kar
nej pociąga za sobą obowiązek uiszczenia przez 

każdego skazanego opłaty sądowej w zależw>ś
ci od wymierzonej mu kary według przepisów 
następujących. . 

Art. 74. Skazany w pierwszej instancji 0-

bowiązany jest tytułem opłaty . uiścić w razie 
skazania na karę· pozbawienia wolności: 

do 1 miesiąca 20 zł 
do 3 miesięcy 40 zł 
do 6 miesięcy 80 . zł. 
do 1 roku 160 zŁ. 

.. do 2 lat 320 zł. 
do 4 lat • ~ . . , 640 zł, 
do 6 lat •. • 1.280 zł 
ponad 6 lat . 2.400 zł 
Art. 75. Skazany w pierwszej instancji na 

grzywnę (karę pieniężną) obowiązany jest uiś
cić tytułem opłaty 10 % od kwoty wymierzonej 
mu grzywny_Jkary pieniężnej), nie mniej je-

• dnak niż 1 zł; , 
Art. 76. W razie skazania łącznie na karO 

pozbawienia wolności i karę grzywny (kar~ 
pieniężną) pobiera się obie opłaty, p,rzewidzia..; 
ne w artykułach poprżedzających. 

Art: 77. W przypadku orzeczeni ... kary łącz
nej na · podstawie kilku wyro!t.ów oPłaty sądo
w~e, wymierzone w tych wyrokach, ulegają zsu
mOwaniu. 

Art. 78. Jeżeli zostanie orzeczona grzywna 
(kara pieniężna), a kara pozbawienia wolności 
była wyznaczona tylko na przypadek . niemoż
ności śQiągnięcia . gr.zywny, opłatę pobiera sJę 
według art. 75 rozporządzenia niniejszego. 

Art. 79. W razie' nie uwzględnienia apela
cji założonej przez skazanego lub jegQ obrońcę, 
sąd ·wytpierza ta drugą instancję opłatę podwój
ną w stosunku do należnej za instancję pierw
szą· 

W razie uwzględnienia apelacji, założonej 
przez skazanego lub jego obrońcę, sąd wymie
rza opłaty za obie instancje według kary przez , 
siebie wyr~eczonej, przyczym opłata za drug~
instancję wynosić będzie połowę opłaty za 
pierwszą. 

. W razie podwyższenia wymiaru kary lub 
skazania dopiero w instancji apelacyjnej na sku~ 
tek apelacji, założonej przez oskarżyciela sąd 
wymierza opłaty za obie instancje według katy 
przez siebie wyrzeczonej, w jednakowej wyso
kości za każdą instancję (art. 74-78). 

Art. 80. Opłaty w Sądzie Najwyższym po
bierane będą od skazanego jedynie w przypad
ku oddalenia kasacji, założonej przez skazanego 
lub jego obrońcę. Opłatę tę wymierzyć należy 
w takiej samej wysokości, w jakiej pobrać ją 
powinien sąd, który wydał zaskarżony wyrok. 

Art. 81. W sprawach z oskarżenia prywat-· 
nego lub w sprawach z oskarżenia publicznego, 
w których wyłącznym oskarżycielem był po- · 
krzywdzony (art. 67 kodeksu postępowania 
karnego), nakłada się w razie wyroku uniewin
niającego na oskarżyciela prywatnego lub po-
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krzywdzonego opłatę sądową w wysQkości od 
20 zł.~ do 400' zł. za każdą instancję. ' 

W tej samej wysokości pobiera się od oskar
życiela prywatnego lub pokrzywdzonego opłatę ' 
za instancję odwoławczą w razie oddalenia 
środka odwoławczego, założonego przez nich 
lub ich pełno~ocnikówna niekorzyść oskarżo
nego. 

Art 82. Wysokość przypadającej opłaty o
Żllacza sąd w wyroku. Nieuiszczona w terminie 
dwutygodniowym od dnia uprawomocnienia się
wyroku opłata będzie ściągnięta z urzędu. 

Art. 83. Sąd może w wyroku zwolnić ska
zanego, oskarżyciela prywatnego lub pokrzyw- ' 
dzonego w całości lub w części od opłaty, jeżeli 
uzna, że uiszczenie jej będzie dla nich zbyt ucią
żliwe. 

Art. 84. Koszty postępowania karnego oraz 
opłaty za odpisy wyróków i postanowień pobie
ra się według obowiązujących w tej mierze 
przepisów. Do innych dokumentów stosuje się 
przepis art. 44 rozporządzenia niniejszego. 
, Art. 85. W razie dochodzenia ViI procesie 
karnym roszczeń ~ajątkowych, wynikających z 
przestępstwa, opłaty sądowe pobiera się według 
przepisów , rozdziałów I i II rozporządzenia ni
niejszego, pisma jednak i załączniki, wnoszone 
przez powoda cywilnego w toku dochodzeń , 
wStępnych, są wolne od opłaty od "l>odań i za
łączińków, nie pobiera się opłaty za doręczenie, 
obowiązek zaś opłaty wpisu od powódżtwa 
powstaje z chwilą Wytoczenia powództwa cy
wilnego. 

R o z d z i a ł V I. 

Przepisy szczególne dla ebszaru lIIOCy ohowią
suMceJ KóCTe1tsu Napoleona i tomu X ~z. 1 

Zwodu praw. 

Oddział 1. 

Wpis: 

Art 86. Wpis stały ,w wysokości 40 zł po
biera się od skargi kasacyjnej W sprawIe o 
ochronę zakłóconego lub przywrócenie utraco
nego posiadania. 

Art. 87. Cały wpis stosunkowy pobiera sil; 
od sporów, wynikłych w postępowaniu dzia
łowym, prowadzony~ w drodze incydental-
nej. \. . 

Art. 88. ' Połowę wpisu stosunkoweg~ po
biera się od postępowapia wykonawczego- w 
sprawach o działy spadkowe. 

Art 89. Wpis stały pobiera się: 
l) w wysokości 80 zł: 

'od działów, prowadzonych w drodze in .. 
cydentalnej, 
od zatwierdzenia testamentów (art. 1060 
i nast tomu X cz. 1 Zwodu praw), 
od zatwierdzenia praw do spadku (art. 
1408 u. p. c. 3rt. 1239 i nast tomu X cz. 1 
~wodu praw), 

.. 

----~--

" od przyznania praw własności na zasa
dzie przedawnienia (art 533 tomu X cz. 1 
Zwodu praw). 

2) w Wysokości 32 zł: 
od każdego, podania, rozpoczynającego 
postępowanie sądowe" nie podłegająeego 
opłacie wpisu stosunkowego, lub stałego 
w sumie wyższej - w sprawie, należącej 
do właściwości są~u okręgowego, 
od podań, wy~enionych wart. 1, 7 i 12 
ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraco
nych tytułach na okaziciela (Dz. U. R. P. 
Nr 67, poz. 406) i od sprzeciwów osób 
trzecich, przewidzianych w tej ustawie, 

3) w wysokości 12 zł: 
.-' od każdego podania, rozpoczynającego 

poStępowanie sądowe, nie podlegającego 
opłacie wpisu stosunkowego lub 'stałego 
w sumie wyższej - w sprawie należącej 
do właściwości sądu grodzkiego. 

Art. 90. Wpis stały w tej samej wysokości 
(80 zł, 32 zł i 12 zł), pobiera się od zażaleń 
i podań o uchylenie wyroku _w przedmiotach, 
wymienionych w artykule poprzedzającym. 

Do podań o uchylenie wyroku stosuje się 
ponadto przepisy · rozporządzenia niniejszego 
o kaucji kasacyjnej. 

Art. 91. Skargi członków . rad familijnych 
na decyzje tych rad wolne są od opIat. 

Art. 92. W sprawach o uznanie za zmar
łe osób, ' zaginionych na wojnie (art. 1777 _ 
1777'· u .p.c.) wolne są od opłat wsżelkie po
dania i pisma. 

. Oddział 2-

Opłaty w PostłPowaniu hipotecznym. 

Art 93. Od każdej projektowanej do wy· 
kazu hipotecznego treśCi oraz od każdego wnio
sku hipotecznego pobiera się opłatę hipoteczną 
stałą lub stosunkową. 

Opłata stosunkowa nie może wynosi~ mniej 
niż 12 zł. Wartość według której pobiera $ię 
opłatę stosunkową, ustala się w kwocie, jaka 
jest podstawą · wy~aru opł~ty stemplowej od 
czynności prawnej, z której wynika prawo, bę
dące przedmiotem treści lub wniosku. 

Za wciągnięcie treści do wykazu hipoteczne
go pobiera się za każdą treŚĆ 2 zł. 

Art. 94. Opłatę stałą w wysokości 12 zł po
biera się od każdej treści, której . przed~ote~ 
jest wpis praw następujących: l) prawa wła
sności nieruchomości, 2) praw, opierających się 
Wyłącznie na spadku~ zapisie lub darowiźnie, 
3) praw~, którego wartość pieniężna nie da się 
oznaczyć, 4) kaućji. Opłatę w takiej samej wy
sokości pobiera się od treści, dotyczących ostrze 
żeń, hipotek sądowych, prawnych, wpisów, 
związanych z egzekucją i wykreśleń . . 

Art. 95. Od treści, niewymieBionych w a~
tykule poprzedzającym, JXlbiera sif opłatę sto-
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. sunkową od wartości w wysokości 1/5 %. Jeżeli 
treść, podlegająca opłacie stosunkowej, projek
tuje się do kilku miejsc tego samego wykazu hi
potecznego lub nawet do różnych wykazów hi
potecznych, pobiera się oy niej opłatę stosun
kową raz jeden. poza tym · opłatę stałą. . 

Art. 96. Pobiera się opłatę stoSunkową w 
wysokości: 

1) od wniosku optzepisanie tytułu własno
ści, wciągnięcie do ksiąg hipotecznych 
(wykazu hipotecznego) tytułów dłużnych 
oraz regulacji spadku 1 % ; 

2) od wniosku o wpisanie do wykazu hipo
, tecznego kaucji, hipotek sądowych i hi
potek prawnych. oraz wszelkich ostrze
żeń 1%; 

3) od w'niosku () wykreŚlenie praw hipote
. cznych U2%, nie więcej jednak niż 200 zł, 

4) za wciągnięcie listów zastawnych Towa
rzystw Kredytowych Miejskich do księ
gi kontroli hipotecznej przy aktach .wy
płaty pożyczek tychże towarzystw kre,.. 
dytowych - od wartości nominalnej li-
stów zastawnych 0,04%; . 
za tę samą czynność przy konwersjach 
tychże pożyczek - od wartości nominal
nej listów zastawnych 0,02 % ; 

5) od wniosku ustalającego wynik przera
chowania wierzytelności hipotecznych 
VI myśl rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o 
przerachowaniu zobowiązań prywatno
prawnych (Dż. U.R.P. Nr 42, poz. ~41) 
opłata wynosi 1/5% od sumy, jaka w 
złotych będzie zabezpieczona wzamian 
dawnej wierzytelności, przy czym wy
kreślenie dawnej sumy hipotecznej opła
cie nie podlega. 

Art. 97. Pobiera się opłatę stałą w wyso
kości: 

1) od wniosku o odłączenie ksiąg hipotecz
"-ych lub połączenie ksiąg oddzielnych: 

a) w księdze głÓwnej 72 zł 
b) w księdze nowozałożqnej 24 zł 

Q od wniosku o przerobienie czyli upo
rządkowanie wykazu hipotecznego 48 zł 
ponadto od każdej treści ulegającej' prze-
pisaniu 2 zł; . 

~ od protokółu pierwiastkowej regulacji 
hipotecznej; 

I. nieruchomości o obszarze nie prze
kraczającym 50 ha, położonej ·poza gra
nicami administracyjnymi miast, wy
dzielonych z powiatowych zwią~k6w , 
samorządowych 24 zł; 
II. innej nieruchomości: 
a) w kancelariach hipotecznych sądów 

grodzkich 40 zł, 
b) w kancelariach hipotecznych sądów 

. okręgowych 72 zł; 
4) od wszelkich innych wniosków, jak to: 

o wezwanie do pierwiastkowego zapro-

.,wadzenia hipoteki, o ogłoszeniepostępc:.
wania spadkowego, o podniesienie deCy
zji zwierzchności hipotecznej, ujawnie
nie spadku wakującego. działów, pozo
stawienie w niepodzielności, wdrożenie 
postępowania egzekucyjriego, od . wnio-

. sków łącznych (dodatkowych) itp. 24 :d. 
Art. 98. Opłata hipoteczna od srodkow. 

odwoławczych na orzeczenie wydziałów hipote
cznych przy sądach grodzkich wynosiĆ " będzie 
20 zł, przy sądach okręgowych - 80 zł, od 
skarg zaś kasacyjnych: w pierwszym przypad
ku- 80 zł, w drugim -200 zł. 

Art. 99. Od wszelkich dokumentów, wy
dawanych przez sąd (kopij, świadectw z wyka
zów i ksiąg hipotecznych itp.), nie ' pobiera sit 
opłaty stemplowej; dokumenty te podlegajł 
opłacie kancelaryjnej w myśl przepisów art. 44' , 
rozporządzenia niniejszego. 

Zwolnienie od opłaty stemplowej stosuje iił 
do dokumentów, wydawanych na podstawie 
akt stanu cywilnego. ' 

, Za świadectwa z wykazu hipotecznego spe
cjalne (rozqmowane) opłata kancelaryjna wy. 
nosi 24 zł, a od kaŻdej pozy.cji świadectwa za
mieszkań osób, mających ujawnione prawa w. 
wykazie hipotecznym 2 zł, najmniej jednak 
12 zł. 

Art. WO. Opłaty od treści, stosunkow • 
. i stałe, pobiera projektujący treść " notariusz, 
z obowiązkiem przelewania tych opłat do wła
ściwych kas państwowych, lub sąd, a -oplatll 
kancelaryjne i opłaty od środków odwoła. 
wczych na orzeczenia wydziałów hipotecznycl\ 
- sąd. ' 

Art. 101.... Na obszarze mocy obowiązującej 
tomu X cz. I Zwodu praw nie pobiera się opła
ty stosunkowej od projektowanej przy pier
wiastkowym zaprowadzęniu hipoteki do wyka
zu treści, jeżeli dotyczy ona prawa, które by
ło uprzednio zarejestrowane w rejestrze wie .. 
czystym. 

Art. 102. W sprawach wymienionych W. 
rozdziale niniejszym, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 25, 28, 37-51 i 69 - 72 rozpo-
rządzenia niniejszego. ' , 

Rozdział VU. 

Przepisy szczególne dla obszaru mocJ ' obowi ... 
zuj.cej Kodeksu cywilnego z 1811 r. 

Art. 103. Uwolnienie od kosztów sądowycłl 
służy obrońcy węzła małżeńskiego i innym za
stępcom, zajmującym podobne stanowisko. 

Art. 104. Piątą część wpisu stosunkowego 
pobiera się za rodział fizyczny wspólnej nieru
chomości, dzia spadku lub . innej masy mająt
kowej, tudzież za odnowienie lub sprostowanie 
spornej granicy ~ od wartoŚci przedmiotu 
'działu. 

Art. 105. Za- czynności w księgach grunto
wych oraz sądu, prowadzłcego rejestr, spowo-
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dowane w . toku po~tępow,!-nia . egzekucyjnego, - niem mniejszym i innymi . przepisami b 'kosz~ 
pobiera si~ opłaty według . obowi'l;zujących w tach sądowych, ~tosuje się art. 140-145, 148-"
tej mierze przepisów. 153, 157, 158, 160 i 161 -ustawy o opłatach 

Art . . 106. W sprawach. ' wymieniOłlych w stemplowych, z wyłączeniem przepisów · któ-
rozdziale niniejszym, stosuje się odpowiednie re dotyczą notariuszów. . '. ' 
przepisy art. 25, 28, 37-48 i 69-72 rożporzą- . Art. 115. Przepisy art. 22 i 48 rozpo~zą~ 
dzenia niniejs;zego. , dzenia niniejszego,dotyczą również postęp 0-

R o z d z ia ł VIIL . wania w sprawach cywilnych, niewymienio'-
'przepisy szczególne dla obsZaru mocy obowi,- nych w rozporządzeni~ niniejszym. . 

zującej Kodeksu cywilnego II 1896 r. . Art. 116. Aż do czasu wydania jednolitych 

" 

Art. 107. Od opłat sądowych wolne jest po- przepisów o kosztach sądowych w postępowa
stępowanie o uznanie za zmarłe osób, zaginio- niu niespornym pobiera się dziesiątą część wpi
nych na wojnie (§§ 960-970 u.p.c.). su stosuJ?kowego od wniosku, o ustalenie przez 
. Art. 108. Piątą część wpisu stosunkowego sąd odszkodowania 'Za wywłaszczenie, przy 

pobiera się od podań o wszczęcie postępowania czym stosuje się odpov.:,iednie prZepisy art. 25, 
wywoław(!zego '(§ 947 u.p.c.) oraz od podań o 28, 37-51 i 69-72 rozporządzenia niniejszego. · • 
zamknięcie wypłat (§ 1020 u.p.c.). ' , Podstawą obliczenia wpisu stosunkowego 

'Art. 109. Wpis stały w wysokości 80 zł jest różnj.ca J,niędzy sumą odszk-oclowaniaj' usta
pobiera się od wniosków o pozbawienie wła- loną orze,czeniem władzy administracyjnej, a 
snej woli lub uchylenie takiego pozbawienia, sumą, ,ktoz:ej żąda zgłaszający wniosek. 
jeżeli dl~ tych spraw właściwe są sądy gro~ż- Art. 117. Upoważnia się Ministra Sprawie-' 
kie. '. " S:,.' dliwości do umarzania oraz rozkładania na ra- , 

Art. 110. Za czynności W· księgach grun- ty i odraczania zaległych w postępowaniu cy- . 
towych oraz s~dziego, prowadzącego rejestr wilnym a należnych Skarbowi Państwa " kosz
okrętowy, spowodowane wtoku postępowania tów sądowych, jeżeli ąciągnięCie ich byłoby po .. 
egzekJ,lcyjnego, nie pobiera się żadnych opłat z łączone z niewspółmiernymi trudnościami lub 

. wyjątkiem opłat za wpis "prawa \Vł~ności na- groziłoby. dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami. 
l)ywcy, wpis hipoteki zabeą>ieczającej 'oraz Minister Sprawiedliwości może uprawnie
wpis prawa zastawu dla r.oszczeń przeciwko nia, przewidziane w ustępie poprzedzającym, 

by cy' przekazać kierownikom 'sądów. I\a . w . 
. Art. 111. . W postępowaniu przymusowej Tryb postępowania określi rozporządzenie 

lik~idacji jednostki kolejowej pobiera ', się Ministra Sprawiedliwości. 
wpis stały: . Art. 118. Z dniem wejścia VI życie rozpo-

' l) w wysokości 160 zł ,od podań o otwar.- rządzenia niniejszego tracą moc dotychczasow~ 
cie przymusowej likwidacji; przepisy o kosztach sądowych w zakresie,unor-

2) w wysokości 80 zł od zażaleń w tym mowanym rozporządzeniem niniejszym, a w 
postępowaniu. _ , szczególności przepisy o kosztach sądowych, · 

Art. 112. Za przeprowadzenie przymuso- wydane rozporządzeniem Prezydenta · Rzeczy"" 
wej likwidacji jednostki kolejowej (§ 49 usta- pospolitej z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. 
wy z dnia 19 sierpnia 1895 r. w brzmieniu ob- R. P. Nr 93, poz. 805) oraz pkt b) pozycji 22 
wieszczenia . z dnia 8 lipca 1902 r . . Zb. ustaw taryfy, stanowiącej załącznik rozporządzenia 
pruslqch str. , ~37) pobiera się opłatę stosunko- ceprskiego z dnia 15 września 19l5.r. o należ
wą w wysokosci całego Wpisu stosunkowego' a nościach sądowych (Dz. u. p. austr. Nr 279). 

,jeżeli przym\1sowa likwidacja zos~ł,: umorzQ- Art. Jl9'. . Rozporządzenie Prezydenta, Rze
na (§ ,50 tej ustawy) - w wYSOkOSCl połowy . czypoapolitej z dnia 3 października 1924 r. o 
wpisu stosunkowego. ,opłatach stemplowych i są,dowych w sprawach, 

, Opłatę oblicza się od ogólnej wartości czę- związanych z przerachowaniem wierzytelności 
ści składowych jednostki. kolejowej, a uiszcze- prywatno-prawnych Dz. U. R P. Nr 8~, poz. 
nie tej Opłaty Jlastąpi z mallY ;. likwidacyjnej . 844~, o ile dotyczy opłat sądowych, . utrzymuje 
przez likwidatora. Uchylenie likwidacj,Hub jej się W mocy ze zmianami następującymi: 
umorzenie nie może nastłłpić przed zabezpie- , 1). w § 4 ust. 1 i w § 13 ust. 2 otrzymują 

, czeniem Opłłlty~ . . . brzmienie .następujące: .. 
Art. 113. W sprawach, ' wymienionych W. "W post~powaniu . sądowym przed sądem 

rożdziale niniejszym, stosuje się odpowiednie pierwszej instancji , wartość przedmiotu sporu 
przepisy art. 25{ 28, 37-48 -i 69-72rozpor~- przy wniesieniu powództwa należy uważac ja-
dzenia niniejszego. . ko niedającą się określić, przy czym tymczasowo 

• O :I d :II ,i • ł IX. . oznaczony wpis nie może przewyższać 100 zł "; 
, . ~) :uchyla si~ §7; , . , . 

Przepisy końcowe • -pne,tkiowe. . 3) § 9 otrzymuje brzmienie następujące: 
'~t. 114. · ])0 podali";' świadectw Urzędo': 1) !IW postępowaniu sądowym (spornym 1 

wych w sprawach, nieobjętych rozporządze- . niespornym) podstawą wymiaru opłaty 

I · 

,'o! 



Dziennik Ustaw ,Nr 1& :' : PGl1. ' 8~, , -
sądowej w pierwszeJ. instanQ-ji, s~anowi wjporozUIllieniu z Ministrem Rolnictwa i Re. 
kwota złotych,' na ~którą - sąd orzec_zeniem fo~~Rdlnzch 'priepiSów; "" ustalającycl:t' , Wyso~ 
lub strony, w ugodzie przerachowały wie· kosc opłat sądowych hipotecznych; pobieranych: 
rzytelnOŚć. ," 1) W; żwiązku z nabyciem ' grunt6w, przea 

2) W postępowaniu , spornym ' przed ' sądem właścicieli , gospodarstw rolnych , w przypad. 
pierwszej.'instancji wartoŚć przedmiotu ,kach, w ktorych Qbszar :tych gospodarstw Ją. 

' sporu należy uważać jako nie~ające ,się cznie z gruntem nabywanym - nie przekrtllli2a 
określić, przy czym tymczasowo oznaczo;- 10 ha; ' I ' ' 

ny wpis nie może prze'!yższać 100 zł "; 2) w związku ze.. sprzedażąckiałek, naby. 
4) W § 12 wyraz łł~liczki" zastępuje się tych z parcelacji lub nadanych VI trybie osa. 

wyrazem: "wpisu". dnictwa wojskowego. , 
Art: 120. Ilekroć poszczególne przepisy 

prawne powołują się na dotychczasoweprzepi- . Art. 125. ' Na obszarze mocy obowiązującej / 
8y o kosztach sądowych, należy zami~st Itych ' kodeksu cywilnego z~811 r. nie pobiera się, po ... 
przepisów stdsować odpowiednio przepisy Iroz• cząwszy od dnia wejśCia w życie rozporządze
porządzenia niniejSzego. nia niniejszego, określonych patentem cesar-

• Art. '121. Dotychcza$Owe przepisy o k~ skim z dnia 26 stycznia 1853 r. (D~. u. p. austr. 
sztach sądowych, stosuje się nadal w sporach Nr 18) należności za przechowanie depozYtów 
cywilnych, które wszczęto przed' dniem wejścia gotówkowych. 
w życie rozporządzenia niniejszego aż do ukoń- Art. 126. W okręgu · Sądu Okręgowego w 
czeniapostępowania winstancji, we wszystkich Katowicach ustaje, z dniem wejŚcia w życie roz
l,lwych. . SPrawach, ktQre, wniesiono , .do , sądu , P9;;ądzenia mniejszego oprocentowanie gotów
przed' , tym d~em. - aż do ukończenia tycłi ki , ~złożonej do depozytu w urzędach depozyto
spraw. " , wycJ;t. Gotówka, złożona do depozytu po tym 

Ąrt. 122. Całkowite lub ,częściowe uwol· terminie, nie będzie 'oprocentowana. - . 
nienieod opłat sądowych, zawarte w poszcze- MoC obowiązująca ' art. 2 ustawy z dnia 23 
gólnych przepisach. uchyla się w zakresie czerW'ca 1921 r. Y' przedmiocie zmiany ustawy, 
spraw, objętych rozporządzeniem - niniejsz~m. depozytowej z dnia 21 kwietnia 1913 r. (Dz. U. 

Pozostają jednak w mocy uwolnienia, wy- R. P. Nr 57, poz. 358) rozciąga się na okręg Są";' 
mienione w ustępie poprzedzającym, jeżeli są du Okręgowego w Katowićach. ' 
zawarte \v przepisach: Przepisy ust. 1 nie uchybiają przepisom 

1) o przebudowie ustroju rolnego; ' ustaw szczególnych o oprocentowaniu gotówki, 
2) o sądach pracy; złoż.onej do depozytu. 
3) wydanych po dniu_26 października 1932 r. 
W sprawach o uchylenie orzecz~nia komi- - Art. 127. Wykonanie rozporządzenia ni-

sji rozjemczej (art. 21 ustawy z dnia 1 sierpnia ~i~jszego porucza' się Ministrowi Sprawiedliwo .. 
191.9 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych po- BC1., / 
między pracodawcami a prac.ownikami rolnymi Aż do czasu wydania przewidzianych w roz· · 
Dz. U.R.P. z 1931 r . Nr 90, poz. 706) opłaty są- porządzeniu niniejszym rozporządzeń naleŻy, 
Cłowe pobierane nie będą, jeżeli uchylenia orze- st~ować przepisy dotychczasowe. 
czenia żąda pracownik rolny, a przedmiot I sporu . Art. 128. Rozporząd~enie niniejsze wcho- , 

- nie prze'y?yższa kwoty 500 zł. dzi w życie z dniem 1 stycznia 1935 r. z wyjąt-
Art. 123. Minister Sprawiedliwości wyda kięm przepisów, dotyczących kosztów sądo

~ drodze rozporządzeni __ , przepisy okosztach wych w postępowaniu o ustalenie lub podZiał . 
sądowych w'-postępowaniu przed sędzią .pOkoju. ," sumy odszkodowania za wywłasZ'czenie, które 

Art. 124. UpowaŻniasi~ Ministra Sprawie- "'wchodzą w życie z ' dniem 29 października , 
'aliwoŚcldo wydania w drodze rozporządzenia 1934 r. 

( . .. . 

11100101lI0 I P<l'1eoeInIta MiIn!II&teMvwa SprarWillOdlłw.()Śc' w Drukam&5p6ł. Wyd'a'W1lil1~ J<~ka" 
w ŁodtZli ~ P.iotirkoWlSka 81. ' 

kłQUelllJla IIlIap1"lel11!111neratę pl'Q'lJmuł.e lII,w Milłl!~ra;. Dzile.DRIkt ' UiSltaw R. P. 'W ~i. Ut. ni~l"'ro 811 
, 'P~ratłł niaJ!.erty 'WIlI'" • .r6l'Y. Wysyołk, w;vkoo'iJie iII4 pO tl()rzednkn WI)IiaJceoiU zaJliiczfcł mle~ięcmef 

dli władla, urtłlMw. SIa'lcła<Mw ,l btytucYd ,pa~OW'Ydh łtinn'Olri~oh w Icwocte' d 2Ó, 
_ myCh prmJmeipltJOlrow "fi łcWo.ct. ' .. ' 80. ' . 

Po1,edJyńcz,e oumtIT .. do łt'8Iby-oLa: 

.'" Idwrze' łll\>rz.edaiły w Wamaw1ie, ut. Ta:rfiOow.a 8~ VI AiMnlIn:l$trac.j& Ozl~ UMt. łt P.iW Ł~ KUIlts4cilego 88' 
, . OI1ltZ IW!K_ s. Ókrfiiowe~ W Liti1lI1rJd.e, IGrairotw.~tH~. , 760 ' -" , ' ' ' 

'I 
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DZIENNIK USTAW , . * 

RZECZYPOSPOLITEJ 

Warszawa, dnia 30 kwiełaia 1945 r. Nr 16 
TREŚĆ: 

ROZPORZĄDZENIA. 

Poz.. 90 - Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1945 r. o rozszerzeniu granic uprawnień urzędów skar-
bowych do rozstrzygania odwołań. 119 

91 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem 
Praey i Opieki Społecznej oraz Ministrem Administracji Publicznej o wyznaczeniu organu 
opieki społecznej, powołanego do wyrażenia w imieniu dziecka nieznanych rodziców lub dziecka 
opuszczonego zgody na przysposobienie w trybie ustawy z dnia 13 lipca 1939 r. • 119 

90 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

Z dnia 20 kwietnia 1945 r. 

o rozszerzeniu granic uprawnień urzęd6w skarbowych do rozstrzygania odwołań. 

Na podstawie art. 111 § 3 ustawy Z dnia gdy - w wyniku uznania odwołania w całości lub 
15 marca 1934 r. zawierającej Ordynację Podat- w części za zasadne - zmniejszenie podatku nic 
kową (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 134 z roku 1936) przekroczy kwoty złotych 5.000. 
zarządzam, co następuje: 

§ l.W okresie do końca 1945 r. urzędy 
skarbowe na całym obszarze Państwa Polskiego 
uprawnione są do rozstrzygania odwołań od wy
miarów wszystkich podatków w przypadkach, 

91 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cIe z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 24 kwietnia 1945 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministrem Administrat:ji 
Pu~licznej o wyznaczeniu orllanu opieki społecznej, powołanego do wyrażenia w imieniu 
dziecka nieznanych rodzic6w lub dziecka opuszczonego zgody na przysposobienie w trybie 

ustawy z dnia 13 lipca 1939 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia społecznej (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 267) dla 
13 lipca 1939 r~ o ułatwieniu przysposobienia danego okrc;gu lub obwodu. 
małoletnich (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 416) za-
n:ądza się, co następuje: " 

§ 1. (1) Do wyrażenia zgody na przyspo
sobienie w myśl przepisów ustawy z dnia 13 lipca 
1939 r. w imieniu dziecka, którego rodzice są 
niezllani i nie zostali ujawnieni w ciągu lat 2 
od daŁy znalezienia dziecka, albo dziecka opu
szczonego, któremu rodzice nie zapewniają utrzy
mania w ciągu lat 3 i które korzysta z opieki 

, społecznej, wyznacza się opiekuna społecznego, 
ustanowionego zgodnie z· rozporządzeniem Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. 
o opiekunach społecznych i o komisjach opieki 

(2) O ile na obszarze odnośnej gminy opie
kunowie społeczni nie zostali dotychczas usta
nowieni lub o ile stanowisko opiekuna przejściowo 
nie jest obsadzone, względnie opiekun nie ma 
możności pełnienia obowiązków [§ 9 rozporzą
dzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 
11 kwietnia 1929 r., wydanego w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie 
ustanowienia opiekunów społecznych i sposobu 
wykonywania przez nich obowiązków (Dz. U. R. P. 
Nr 30, poz. 291)], do wyrażenia zgody w myśl 
ust. (1) powołana jest osoba, delegowana przez 
zarząd gminny (miejski). Na obszarze wojewódz-
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twa 'Iilskiero delegatowi zarządu gminnero 
(iniejskiero) przypada wykonanie obowiilZku, 
przewidzianego w ust. (1). " 

(3) Przed złożeniem oświadczenia, o którym 
.owa w ust. U), opiekun społeczny, a w wy
padkach usł. (2) zarząd gminny (miejski), winien 
zwrócić site do kierownika zakładu opiekuńczego, 
utrzymywanego pnez)nstytucję prawa publiczne
ro (związek samorzildowy wojewódzki lub po- , 
wiatowy,zwi2lzek międzykomunalny,gminę wiejską 
lub .iej!łk~ lub stowarzyszenie albo instytucję 
społeczDe-opiekuńczą, w którym małoletni prze
bywa, o zakomunikowanie w terminie 2-tygodnio
wym informacii, spostrzeżeń i wniosku w kwestii, 
czy z punktu widzenia osobistych i majątkowych 
stosunków przysposabiającego i małoletniego 
przysposobienie należy uznać za pożądane; rów
nocześnie należy zażądać od kierownika zakładu 
informacji, czy małoletni jest zatrudniony pracą 
zarobkową i czy zakład czerpie na utrzymanie 
z zysków, osiągniętych z pracy małoletniego, 
i w jakiej wysokości. 

W razie nie nadesłania wyżej wymienionych 
danych w zakreślonym terminie opiekun społeczny, 
a w wypadkach ust. (2) zarząd gminny (miejski) 
może zadowolić site danymi, uzyskanymi w trybie 
ust. (5). " 

(4) ~ ile kie.rownik .zaJCfadu opiekuńczego 
wypowie Slte przecIw zamierzonemu przysposo

' bieniu, opiekun społe<;zny l przedstawi sprawę 
wraz ze swym umotywowanym wnioskiem rdo 
decyzji gminnej komisji opieki społecznej, która 
zleci mu wyrazić ~godę lub odmówić zgody na 
przysposobienie. 

W tym samym wypadku, ? ile właściwym 
organem jest w myśl ust. (2) delegat zarządu 
gminnego (miejskiego), jak również w wypadku, 
gdy na obszarze gminy wiejskiej, liczącej mniej 
niż 5.000 mieszkańców, nie ma gminnej komisji 
opieki społecznej, powzięcie decyzji o wyrażeniu 
zgody lub odmowie zgody na przysposobienie nao: 
leży do komisji opieki społecznej gminnej (miej
skiej) rady narodowej lub w braku tejże -do 
prezydium tejże rady. 

(5) W sprawie małoletnich, nie przeby
wających w zakładach opieki zamkniętej. opie
kun społeczny, a w wypadkach ust. (2) zarząd 
gminny (miejski), zwróci się przed powzięciem 
decyzji o wyrażeniu zgody do organów Milicji 
Obywatelskiej o udzielenie informacyj, o których 
mowa w ust. (3), a w szczególności danych 
o tym, w ciągu jakiego okresu czasu ten, kto 

ubieia się o przysposobienie małoletniego, łożył 
na jego utrzymanie i wychowanie, następnie odno
śnie dziecka nieznanych rodziców- danych o oko
licznościach znalezienia dziecka i przyjęcia go 
w pieczę, tudzież podejmowanych starań o od
szukanie rodziców i ich bezowocności, a odno
śnie dziecka opuszczonego - wiadomości o jego 
rodzicach i tych krewnych, których obciąża obo
wiązek alimentacyjny na rzecz· dziecka, i o tym, 
od kiedy i w jakiej formie korzysta ono ze świad
czeń opieki społecznej, wreszcie czy zachodzą 
warunki, dające rękojmię poprawy materialnego 
i moralnego losu dziecka po przysposobieniu 
w porównaniu ze stanem dotychczasowym. 

W razie koniecznej potrzeby opiekun spo
łeczny zwróci się do organów Milicji Obywatel
skiej również i w sprawie małoletnich, przeby
wających w zakładach opieki zamkniętej. 

§ 2. (1) Odmowna decyzja opiekuna spo
łecznego odnośnie wyrażenia zgody na przyspo
sobienie musi uzyskać zatwierdzenie gminnej ko
misji opieki społecznej względnie w braku tej
że - komisji opieki społecznej gminnej (miej
skiej) rady narodowej, a jeśli tej nie ma - pre
zydium tejże rady. 

(2) Opiekun społeczny winien powziąć de
cyzję najpózniej w ciągu 2 miesięcy od zglosze- , 
nia wniosku o wyrażenie zgody na przysposo
bienie. 

(3) Organy, powołane do zatwierdzenia 
odmownej decyzji stosownie do ust. (1), winny 
powzi3łć decyzję najpóź~iej w ciągu 1 miesiąca 
do wpłynięcia wniosku opiekuna społecznego. 

(4) W razie przekroczenia terminów, prze
widzianych w ust. (2) i (3), decyzję poweźmie 
na wniosek interesowanego powiatowa komisja 
opieki społecznej. 

§ 3. Wojewódzkie władze administracji 
ogólnej podadzą najistotniejszą treść ustawy 
z dnia 13 lipca 1939 r. do wiadomości powszech
nej w sposób najbardziej celowy. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: 
Edmund Zalewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
, Wiktor TrojdnofDski 

wIz Minister Administracji Publicznej: 
. Władysław Wolski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedli,,:ości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi, ul. Kilińskiell'o 93 

Zgłoszenia na prenumerat~ przyj!l1uje się w Administracji Dziennika Ustaw R; P. w Łodzi, ul. Kilińskiego 86. 
Prenumerat~ naleiy wpłacać z góry. Wysyłk~ wykonuje si~ po uprzednim wpłaceniu zaliczki miesi~cznej 

dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych i samorządowych w kwocie zł 20, 
dla innych prenumeratorów w kwocie zł 50. 

Pojedyńcze numery są do nabycia: 
. w Ministerstwie Sprawiedliwości - Warszawa, ul. Wileńska 2/4, w Administracji Dziennika Ustaw R. P. )Ii l,odzi, 
Kilińskiego 86, oraz w Kasach .5łldów Okręgowych: w Lublinie, ·uł. Krak.-przedDlieacie 76 i w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5 

CeD~ 2 zl. 



DZIEN'NIK '. USTAW 
,R Z ECZ'Y p oSP o LI r EJ POLSKI~J ~ 

Warszawa, ,dnia 7 maja 1945 r. Nr 17 ,i. 

TREŚ-C: 
USTAWY, .' Poz., 92 - Konstytucyjna, z _ dri'ia /) maja 1945 r. o zniesie~i~. śtatuttJ orgańiczneg'o województ~a ~śląskiego 12t , 

93 - z dnia 6 maja 1945 r.' o częściowejzmia.nieustaw'y z dnia 11 wrześl!ia 1944 ' r : <> organizacji 
i zakresie działania rad narodo", ych ' . . . . • . . ' , . . . ' . . ' . 122" ' 

94 - z dnia 6 maja 1945 r. o uregulgwaniu uposazeń człoóków Prezydiu~ Krajowej Rady 'Narodowej 122: 

OBWI~SZCZENIE 

Poz., 95 - Ministra Sprawiedliwości z ania 7 ~,aja 1945 ;, outra~ie- Ipocy prawnej dekretów: o~yłączeniu 
, ze społeczeństwa ' polskiego , wrogicp e~mentów oraz ~ majątkach opuszczonych i porzucunych , 12!' 

' USTAWY, ' 
• 

Poz" j :}}6':'" z dnia ,6-n;aja 1945 n ' o wyłącz~niu ze społeczeństwa polski~go wrogich elem,ent6.w 

:"!"- " 

97 - z dnia ' 6 maja 1945 r. <> mal'ltkllch opuszczonych i porzuconych " ' 

'5 

~2 
J,JSTAWA 'KONSTYTUCYJNA 

z· dnia' 6!Daja 1945:r. 

, o 'zrjiesieniu statutu organicznego województwa Śląskiego~ 

Art. 1.Ucnylil się ustawę konsty'tucyj~ą Rozpqrządzenia )~ady Ministrów przepro.- I 

·z dnia 15 lipca 1920 r.zawierającą, statut orga- ' wadzą podział Skarbu ~Sląskiego pomiędzy Skarb , 
niczny województwa śląskiego (Dz.U. R. P.Nr 73, Państwa a związki samorządowe·: wojewódz~wa 
poż. 497), zmienioną ustawami ' z dnia 8 ' ma,rca ślą~ki~go. , , ' . 
1921 r. (Dz. U.R. P. Nr26;poz.146), z dnia 30 lipca ' Art: 3. Wykonanie niniejszej ustawy po-
1921 r. (Oz: U. R. P'. Nr 69" poz. 449); z dni .. 12 paź-rucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrom: 
dziernika 1921 r. (Dz. U. R. P: Nr 85,poz~ 608), Administracji Publicznej, Pracy i Opieki Spo~ 
z dnia 13 lutego 1924 r. (Dz. U.R. P. Nr 21~poz. 224) łecz;nej, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego,. 
i ustawą z dnia 18 marca 1925 r.' (Dz. U. R;· P. Komunikacji, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rol-
,Nr 36, poz. 240). " ' ' I " nych;Przemysłu, Sprawie5ł1iwości, Skarbu, Obro;' , 

, " ny Narodowej oraz -A prowi~acli i Handlu . . 
,Art. 2. Skarb Państwa ' obeJmuje zarząd , Ar't. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 

nad maj~tkiem Skar~~ 'Śląskiego: , . z dnięr1i ogloszeń!~. 
Prezydent Krajowej , Rady Naro~owej: '\ ·Minister ·Oświaty: 

. Bą/es/aw Bierut Stanisław S~rze~zewski 
Prezes , Rady Ministrów ~ , ~ ' Minister Rolnictwa i Refo.rm Rolnych! 

Eqwar(Osóbka. Morawski Edward Beriold ," ' 

Minister Administracji Publicznej: . 
, Edward Ochab 

Minister , Pracy i Opieki 'Społecznej: 
Wiktor Tr:ojtinowski 

.Minister Zdrowia i 
~ Franciszek Litwin 

Minister ~ Bezpieczeństwa ' Publicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

" 

Minister Komunikacji: -': --' 
Jan Rab,anowski 

Minister Przemysłu: 
, Hilary Min c 

w!z Minister Sprawiedliwości: . \ '.. " 

Leon Chajn , 
Minister ~arbu: 

, Konstanty Dąbrowski 
Ministet Obrony Naro,dowej:~ 

Michał Żymie~ski 
" Marszałek Pojsld 

Minister Aprowiiacji ';iHandiu: 
I erzy: ,$ztachelski 
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US T, Ą,'W ' A 

' < 

z dnia 6 maja ' 1945 'r. ,> 
/ ' I " . , .::: :--.' . 

o częściowej , zmianie -ustawy ' z d,nia, 11 wrzeŚni'a, 1944 r.o organizacji i zokresie dzil:lłania 
rad,'narodowych. _, 

, - ,Art. ' ,i. Wart 13 ustawy' ~ : dnia 11 wrze- , N.arodowej n~e, mogą' jedóocześniezajinO-" ,; :; 
śnia 19«4 r. g organizacji i zakresie, działan\a rad waćsta.nowi~k wa.dministracji par\:ltwowej 

, narodowych (Dz. U. R. P.Nr '5r poz. 22), .zmie"; .lub samor,ządowel". . , 
ni onej ~stawązdnia 31 grudnia . 1944 r. (Dz. U" Art. ,2. " Wykonanie ninie]·sze. ]· ,ustawy: P'Q' _ " :T, ;; 
R. p! Nr 19, poz. 98), o, wprowadzasię zmiany 

- ,\ , nastc;pują~e: , . ' .rucza..się Prezydium Krajowej Rady Narddowej,' ,' " ' 

. 1) § 2 ofrzymuje. brzmienie: , " ' o A~t.3~ Ustawa niniejsza wchodzi ~zycie ' , ,: " ~i 
. ' ,,§:2. ;KrajowaRada 'Narodąwa' wybiera z dniem ogłoszenia. ' '" ", ,' ./ " ... 

Prezydium złożone z 5dó7 osób; w skład .... , ' , . ' .. 
Prezydium :wcho,dzą: Prezydent, jego' 2Prezydenj: 'Krajowej Rady, Narodowej: ' 
zastępcy, Naczelny ' Dowódca 'Wojska Bolesław Bierut 
Polskiego or~z członkowie": " ' ' , 

2) dodaje się nowy §3 o brzIIiieniu: 
"Członkowie Prezydium Krajowej .Rady. 

/, 

94 
USTAWA 

Pre~.es Rady Mini~trów: , , ' " 
Edward Osóbkcl-oMórawski ' 

z '-dnia 6 'maja 1945r. 

, 
." '':' 

, '. l 

," 

'0 ' uregulowaniu uposażeń ~złonkówPrezydium' 'K!,ajowej Ra~yNar~'dowej. :- , . , ~,/~ 
,Art. 1. Upósaienie zasadnicze miesięczne ' ' Ąrt. 4. Prżepisy ' ńiniejszeL ustawy , nie " .:' 

członka Pręzydium, Kr!1jo~ejRady Narodowej stosują się 'do uposażenia ,PrezyąenJa Krajowef,'J': 
ustala ~ się , w kwocie zł ,' 2.100, a dodatek RadyN,arodowej. e- , • ;:~: 
funk,c,Yjny 'dó tego upollażenia - w 'kWócie A t 'S' o, W' ' 1 ~ ' , ' -;. • / 't ' , ;'..~' 
zł 2~100" ~ - , " ' , ' o . r ';: y~onam~ mme]S2;eJ ~ awyporu- '_'<o'J 

, " ' . " .' . ' ' ,czaSIę MlDlstrowl 'Skarbu. , ~ , l - " ' , "~' 
, , Art. 2. Członek PrezydIUm Kra]owe] Rady :" ' , , ', ' . . . , , ' , . ' " . . 
Narodow.ej otrzymujedoąatkiwójenne do upó~ ' .: .' ", :;Art. , 6. Ust.awa- nmle]SZa ~ wchodzL\v zyCl~ ~,~ 
'silżenia i· do dodatku funkcyjnegoQ'raz dodate~ z dmem ogłos,zema. ' ,~ , _ , 

, rodzinńy V{edług ~asag; ustalonych w dekre~ie , , P,rezyd, eOt Kr.a]· owe,]' Rady Nar, odo" węj: ' -~' 
Polskiego ' Komitetu / Wyzwolenia Narodowego , ;z dnia 17 grudnia 1944· r. Q tymczasowym, ure~ . , ·-Bolesław Bierut . 
-gulowaniti u posaże6 pracownikówpaństwówY,ch, 
(Dz. U.R. p~ Nr 16, poz. ' S8). 

. 'Prezes ' Rady Minłstrów~ r- ; j '( 

\ ' . Edward" O$óbka-Morawskj ~ .. ,<~ 
" . I . ' . , r~ .•. , 

_ Art. ,3. Cżłonkowi prezydiuin Krąjowej 
Rady Narod6wej, pobierają<;,emullposazenie ze 
S~a~bu Państwa, służy prawo wyboru' -upo-
sażenia; , 

95 

Minister Skarbu: , 

K~itstaTiI!J Dąbrowski 

OBWIE~ZCZENlE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ... 

: i:~ 

" z ,dnia 7 mąja1945 r. " ,-

o ut~acie :mocy pra~nej delwetów: o' wyłęczeniu ze ,.poleocżeilstwa O polskiego wrogich 'elt~ment~w -: : :~" 
, ora~ o maJ,ątkaćhópusJ;czo.nycn iporzuconY<,;li. , , " ~ 

Podaje się do ~iadomośc~że ii i!. podst~wie ' I : Ki'ajowejRadyNarod~wej nanajbliż'szym ple
art l pkt a) ustawy z ditia15 sierpnia 1944 r.": narnym posiedzenip I\,rajowejRadzie Narodowej , 
o 'tymcza~wym trybie wydaniadekretó~-' z mocą , do 'zatwierdzenia dek~etów, 'utra~iły moc prawną: . .. " 
ustawy ' (J?)z. U. R. ~. Nr 1, ,poz. 3) .1 ustawy , 1) dękret z dma ,28 .lutego 1945r. o wy-
z "dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie~yd,awania łączeniu zespołecieństwa polskiego, wrogich: .," 

. dekretó~ . zmo~ą ustaw (Oz;' U. R. ·'P. _Nr 1, elementów (Dz. u~ R. P. Nr 7" poz~: 30) wraz ~,,' 
, poz. 1) wobec nie przedłożenia przez Prezydium z , rÓzpor~ .. d~ęąiam. Mipis~ril, Spril\Viedli~Qś.~i ' : :1 

..... - \ . . , 

, . ' 

, , 
' ';''. " 
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Oziehl)ik Ustaw Nr 17. 123 c' Poz. 95 i 96' 
, ( 

'z dnia 1łk~ietni~ , 194~ r. w sprawie ;war~ńkc?w " ei~me~t6w w przedmiocie żastępczych dow~dó.w 
i sposobu' ~ehabilitacji osób wpisa.nych dodruiiej tożsamości ą)z . . U. R. P.- Nr 13,poz. 77), ' 

- gruI;>yri5e.mieckiej listy narp~owej lub zaliczonycn 2) d kr t z d i 2 ' . r945 ,, ' ;-' .. 
do: lednel z grup uprzywIlejowanych przez oku- , , e e , D, a marca _ r, o JIlaJąt 

,pa'nta oraz 'osóp 7J nimi , zrówml'nych (Dz. U. R. P. , kach opuszczonych I porzuc9nych (ą,z. U. R. P. 
Nr 12, poz. 70) i Ministra Bezpieczeństwa Pri- , Nr 9, . poz. 45). 
bliczft~goz dnia 14 kwietnia 1945, ,r. w sprawie 

' wykon,ania dekretu ' z ' dńia ' , 28 lutego : 1945 r. 
o wyłąc~eniu ze spo!e.czeństwa polskiego wrogich 

Minister Sprawiedliwośći: 
,-

Henryk Śu;iątkowski 
\ . 

96 ', 

U S TA,·W. A 

. ' zd~ia 6 ':m~ja 1945 'r. , 

. '- . o wyłączeniu ze społeczeństw. ,Polskieuo wrogich elementów . 
. - -, .,. . 

R o zd ~ i ał 1. ' ~Art.5. · (1) Jeżeli w cląg'u o1<resu, o którym , . 
,Rehebllitac,J'a osób' wpisany~h. do, łrze'cie, J· .mowa wart. ·2 ust. (2), nie zóstanie wszczęte ' 
, postępowanie według a'rt. 4, władza administra-

.i,_cz~artej grupy .y:emieckiejlisty rtarpdowej. cyjna wyda osobie, która złożyła deklarację, 
. , , Art. 1.0bywa:Łele Pańs~w.a J>olskiego,wpi~ zaświadczeuie stałe. ' . 

sani po dniu 31 sierpnia 1939, r; ' na obszarach' _ ' (2) Wydanie , zaśwjad~zeniastał~go nie ·wy. 
RzeczypoS'politejPols~iej, wCielonych przemocą " , łącza późniejszego wszczęcia postępowariia w try· 

.... przez okupanta do Rzeszy Niem'ieckiej oraz na bie art. 4. ' ',/ 
obszarze. byłego' ,,' Wolnego Mias'ta Gdańska do , ~rt. 6. Minist~r " Administracji ' Publicznej \ 
trzeciej lub ' czwartej grupy niemieckiej listyną- w ·..porozumieniu -z interesówimymi Ministrami 

. rodowej (Deutsche Volksliste). lub do" grupy . ~ ust,ali w drodze -ł'oz'porządzenia właściwość - władz 
t~ zw. ,;Leistungs-Póle", ' posiadają ,- pełniC( praw ądnirnistracyjnych i tryb postępowania przy przyj
obywatel~kich, ' jeżeli wciągnięci . zostali na .tę , mowaniudeklaracji' i .wydawaniuzliświadczeń. 
list'C( wbrew 'swojej . woli lub pod przymusem, " / ' 

_a swoim zachowaniem wykazali polską odrC(bnoM ' ,,'Art.?' Kto nie złoży dek'aracji (art. 2), 
_ narodową: ć' , podlega skutkom ' przew:iQzianym w ' ąrt. 16 na 

. wypadek nie względnienia wniosku o rehabili·· 
Art.2~ (1) Obywatele, wymieni~ni wart l, tacjC(. . , 

którzy uko'ńczyłi 14 lat, winni :dożyć właściwej ~ " , 
władz}" administracji ogólnej I'ej I nstancji dekla-, , Arf. 8. (ł) ' Na obszara~h, na których lrle' 

' racjC( , wiernos'ci , Narodowi i demokratycznemu . był po'Wszechniestosowany przymuś ' przez oku· " 
Państwu Polski.emu. - - . - ( ' panta pr~y wciąganiU na niemiecką listę naro-

(' , '(2) Wła, dżaad~nist.racYl·n~~ przy)'mu)'ą({de-- dową,osóby wymienione w art. 1 powinny ,oprócz 
7 zgłoszenia deklaracji wierności Narodowi i de

klarację. · wydaskładającemti odpowiednie za- , mokratycznemu PańsJwuPo!skiemu ~ykazać,że 
' świadczenie! które, waine ,ie&t - na, okres 6~c~u . zostały wbrew swojej woli lub pod przymqsem 
- miesięcy, , ~arządzaji:\~równocześnie ' qgłoszenie, wpisane na niemiecką lis~ę , narodową.. ' , 
oz1oż'eniu deklaracji. '" . ' , 

, .' ' (2) MJnisterAdm, inis{r~cl'i Publiczn.e)· określi Art. 3. Kto wie o tym, ze osoba wymle~ , , " w porozumieniu 'z' Miriish:em Bezpieczeństwa Pu~ 
niona wart. J zostąła z wła~nei woli wpisaha b S - , licznego i Minr~trem prawiedliwości obszary, 
do S-ej lub, 4-ej grupy. niemieckiej listy ,nar.odo- o których mowa Vi ust. 1, niniejszego artykułu. 
'we) lub' też zachowanie'się tej osopy w okresiec 
,okGpacji nie dało siC( pogodzić tpolśką odr~b
n:o~'ciąnarodową;powinieQ powiadomić o tym 
władze be,zpiecźeń,SJwa publicznego lub proku
ratora specjalnego ' sl\du karnego. . 

o' warunkach i sposobie r~hab1lit~cji osób 
w'pisanych ,do drugiej grupy niemieckiej listy ....... , 

Art • . 4. ~Wskutek tego zawią:domienia władze 
. bezpiec~eństwa~ publicznego lub prokur~tor spe-

, . cjalnego sądu karnego ,si5ieruje sprawę ~ w 'miarę . 
- wyników..dochodzenia - 'do, sądu grodzkiego" 

. (art~ 11), który po ', przeprowadzeniu jawnej roz
prawY' wyda postanowienie· 'stosowni,e do prze'!' 
pisów ·att. 16. Do , postępow~nia> stos'uje siC( od-, 
powiednio ·przepisyart. 15~19. . ) - , ..- . 

, ' ' " ' narodowej~ , 

, Arf. 9. (1) Obywatele Państwa ' Polskiego, _ . 
wpisanI po dniu 31 sierpnia1939 r. na obszarach 
Rżeczypospolitej ,Polskiej wcielonych przemoclil 
przez okupa.nta do Rzeszy Niemieckiej ' oraz na 
obszarze byłe~o W ólnego MiastaGdań~ka do , 

. dr,ugiej , grupy niemieckiej listy narodowej (Deu·' 
' tsche Volksliste) lub -zaliczeni do , iednej ziruP 

\. '", \ 
, . 

.' 



." 

, '\ .-. 

, '-

.- / 

; 

.... 

,'-

;' 

, ,i , ' 

Dziennik Ustaw Nr 11 124 Poz. 96 

.' , . 

uprzywilejowanych' przez ' okupanta, mog,ą, wysb\- przedstawiciela organów władz bezpieczeństwa 
pić z wnioskiem, o rehabilitac:;ję. publicznego nie wstrzymuje przeprowadzenia , 
'J2) Z ~s~Bami, wymi~nionymi w ust. -(l); rozprawy. 
, zr~wnane są osoby, wpisane do trzeciej grupy Art. 15.' Postępowani~ przed sądem grodz- ' 

, niemieckiej listy narodowej, co do któryc~ była kim odbywa się według przepisów kodeksu po- ' 
władza okupacyjna riiemieckazrzekla się odwo- stępowania , karnego, ' jeżeli przepisy niniejszej 
łania ich nieqlieckiej przynależności państwowej, ustawy nie ' zawier:ają ' odmiennych ' postanowien. 
(Staatsangehorige auf Widerruf mit Verzicht auf , Art. 16.' Sąd grodzk~ 'orzeka , J>ostanowie~ 
den -Widerruf).' . niem, w ·którym w razie uwzględnienia wniosku 

Ar-t. 10. (1) Za zrehabilitowanego może uznaje, że ,wnioskodawca po'siada pełnię ' praw 
być uznarlY ten, kto udowodni, że zostaf wpi..; obywatelskich i nakazuje zwolnienie jego{Ila
ąany do drugiej grupy niemieckiej listynarodp- jątku spod , zajęcia, dozoru i zarządu, w razie 

, \Vej whre.wswojej woli ' lub pod przymusem, zaś ' odrzucenia wniosku postanawia :umieszćze- ' 
, ąs\Voim postępowanie'rll wykazał polską , odręb-, nie wnioskodawcy naczas ' nieoznaczony w miej-

, ność narodową, ' stu o,dosobnienia (obozie), poddanie go przy-
(2) Przepis ust. (1) ,ma również 'zastosowa- musowej pracy, utratę, na zawsze praw fniblicz

nie do osób wpisanych do trzeciej grupy nie; nych oraz obywatelskich praw , \ honorowych, 
mieckiej listy narodowej, ' ,co do których' , była tudzież przepadek całegoinienia~ Sąd może po
władza okupacyjna nieniieckazrzekła się odwo- ' I}adtopostanowić , przepadek, mienia żyjących 
łania)ch niemieckiej przynależności państwowej ' z wnioskodawcą bliskich ' członków rodziny~ , 

,' (Staatsangehorige 'auf Widerruf mit Verzichtauf ' Art. 17. (1) Postanowienie sądu, uwzględ-
den ,.Widerruf), a ponadto do osób, zaliczonych niajłfce wniosek, winno zawierać uzasadnienie. ' 
do }ednejz grup uprzywilejowanych przez ' oku- , (2) Odpis postanowienia z' uzasadnieriiem 
panta~ ' nalezy przesłać prokuratorowi specjalnego ~ądu 

, Art. 11. , (1) Wniosek o rehabilitację naleiy ' karnego. 
,' złozyć n,a pismie -w sądzie grodżkim '. \m, ieJ'sca za- (3) ' Na 'postanowienie ' nie , uwzględniające 
mieszkania, ' które wnioskodawca posiadał w dniu wniosku nie służy zażalenie. Prokurator specjal-

,l stycznia 1945 r. ,nego sądu karnego , może ' wR:ieść~ zażalenie na 
(2) Minister Sprawiedliwojci określi wroz- ,' ' postanowienie sądu, uwzględniające wniosek do 

po.rząa~eniu " w1konawcżym :treść wniosku o re- . specjalnego sądu karnego , w terminie~ jednego. 
habilitac1ę oraz , termin składania go, dla poszcze- miesiąca od daty , doręczenia ' odpisu postanowie-

, / gólnych okręgów sąaowych. ' ' niaz " uzasadnienięm. 

Art. 12. (1) Sąd grodzki r~~poznaje wnio~ Art.'18. Specjalny sądk~r~y r~zpoznaje 
sek o rehabiIitac~ w, składzie" jeclnego sę,dziego zażalenie prokuratora na p,osiedże~u jawnym 

,f ,dwóch ławników, wyznaczonych przez prezy- w składzie 3 sędziów, stosownie do przepisów 
dium miejskiej lub gminnej rady ~arodowej. : dektetu z dnia 12 września 1944 r. '0 specjalnych 

, (2) Sposób powoływania ławni~ów do są- ' sądach karnych dla sPIaw , zbrodniarzyfaszy
dów grodzkich ustali Minister Sprawiedliwości : stowsko-hitlerowskich(Dz. U. R.P. Nr 4, poz. 21). 

, w rozpo.rządzeniu, wykonawczym. ' , Art. f9. (1) ' W ciągu 10· lat od d~tywyda-
Art. 13. (1) Po złoie~ill wniosku o rehą- nia postanowienia rehabilitującego, może proku

bilitację sąd grodzki zarządzin~ kont wnie>sko- rator specjalnego sądu karnego~ądać ponownego 
dawcy ogłoszenie o' wszczęciu postępowania rozpoznania sprawy w razie ujawnienia okolicz
reh-abilitacyjnego przez wywies~enie zawiado- _ ności niezn~nych w' po.przednim po.stępową'niu. 
mienia w budynku sądu ' oraz ' rady narodo~ej (2) Właściwym do rozpoznania jest specjal'ny 
właściwej ~edług miejsca zamieszkania wniosko~ sąd karny, w którego okręgu śąd grodzki roz~ 
dawcy, Sąd grodzki moze nadto podać o tym p,oznał wniosek o rehabilitację. 
,do wiad.omości publicznęj -w' jednym lub ' wię~ej (3) Przepis art. ' 18 'ma tu odpowiednie .za" 
pislD periodycznych. Wogło~zęniach wezwie sąd stosowanie. ' 
wszy~tkieosoby, które wie'd~ą o sikodliwej dzia-

, ' łalności wnioskodawcy względem' Narodu Pol- " ~ Art. 20. Kto' nie zgłosił wniosku o rehabi-
: ~kiego, . aby o tym doniosły sądowi. ' litacię, po.cllega skutkom p~zęwidziany~ wart. 16' 

, _ (2) Są 'd, wyznac-"':" rozptawp ' nie wcześnie]', ' na wypadek nie , uwzględnienia wniosku o reha-
;~ y bilitacj~. , , ' , / 

niż po upływie 30 dni od daty , ogłoszenia. ' R' ó'Z d z i a ł II I. ' 
,Art. 14: Rozprawa nad wnio,skiem o reha

bilitację jest jawna. ' W rozprawie może brać 
, udział prokurator specjalriego ·sądu . karnego , łub 
przedstawjciel organów władz bezpieczeństwa 
publicznego. Niesfawiennictwoprokllratora lub 

. ' 

Opis f~lljęcie - ~Iljątku. 

Art. 21. (1) N~' obszarach Rzeczypospolitej 
, Polskiej wcielonych p~emocąprżez okupanta do 
Rzeszy Niemieckiej oraz na obszarze , byłego 

.' 
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Wolnego Miasta Gdańska podlegają opisowi i za
jęciu znajdujące się tam majątki: 

a) obywateii Rzeszy Niemieckiej (Reichs-
burger-Reichsdeutsche), . 

b) osób narodowości niemieckiej bez wzglę
duna ich przynależność państwową, 

, z wyjątkiem osób wpisanych do trze'ciej 
i czwartej grupy niemieckiej listy na-
rodowej, . . 

. ',. 
' c) obywateli polslckh wpisanych . przez byłe 

władze okupacyjne niemieckie do pierw
szej lub drugiej grupy niemieckiej . listy 
narodowej (Oeutsche Volksliste), 

d) obywateli polskich, którzy na terenach 
tąk zwanej Generalnej Gubernii lub wo
jewództwa bictłostockiego, bądź zadeklaro
wali swoją przynależność do narodowości 
niemieckiej (Oeutsche Volkszugehorig
keit) lub swoje pochodżenie niemieckie 
(Oeutschstammig), bądź faktycznie ko~ 
rzystali z praw i przywilejów z tytułu 
przynależności do narodowości niemieckiej 
lub pochodzenia niemieckiego, 

e) obywateli polskich wpisanych do trzeciej 
grupy niemieckiej listy narodowej,. co do . 
których byłe władze okupacyjne niemiec
kie zrzekły się odwołania ich niemieckiej 
pl'zynależndści państwowej (Staatsange
hodge auf Widerruf mit Verzicht auf 
den Widerruf). 

(2) Z osoba:ni wymienionymi w ust. (1) 
zrównane są osoby, które nie mogą przedstawić 
żadnego dowodu tożsamości, wydanego przez 
byłe władze ' okupacyjne niemjeckie, lub zastę~
czego dowodu tożsamości (art. 27). 

(3) Zmiany we własności lub posiadaniu 
majątku dokonane po dniu 31 sierpnia 1939 r . . 
nie stoją na przesżkodzie opisowi i zajęciu. 

Art. 22. Opisu i zajęcia majątków wymie
nionych wart. 21 dókonają właściwe urzędy 
skarbowe ~to~ownie do przepisów, wydanych 
w tym przedmiocie przez Ministra Skarbu w po
rozumieniu z właściwYIJli Ministrami. 

Art. 23. Zabronione i nieważne z mocy 
samego prawa są wszelkie umowy w przedmiocie 
przeniesienia , własności, obciążenia i rozporzą
dzenia w inny sposób pod jakimkolwiek bądź 
tytułem majątkami, podlegai,\cymi opisowi i za
jęciu (att. 21). 

Art. 24. Dozór.i zarząd majątków opisa
nych i zajętych 'należy do władzy skarbowej, 

która może powierzyć wykonanie tego dozoru 
i zarządu bądź innym organom władzy publicznej, 
bądź instytucjom spdłecznym lub osobom pry
watnym. Władza skarbowa może też pozostawić 
dozór i zarzą'ii właścicielowi lub posiadl!czowi 
majątku. 

Art. 25. Przepisy niniejszego rozdziału nie 
naruszają w niczym postanowień dekretów z dnia 
6 września 1944 r. o przeprówadzeniu reformy 
rolnej w brzmieniu obwieszczenia Ministra Rol
nictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 
1945 r. (Oz. U. R. P. Nr 3, poz. 13) oraz z dnia 
12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych .lasów 
na własność Skarbu Państwa (Dz. U; R. P. Nr 15, 
poz. 82) . 

Rozdział IV. 

Zastępcze dowody tożsar:ności. 

Art. 26. (1) Osoby, zamieszkałe na obsza
rach Rzeczypospolitej Polskiej, wcieloriych prze
mocą przez okupanta do Rzeszy Niemieckiej 
oraz na obszarze byłego Wolnego Miasta Gdańska, ' 
które nie posiadają dowodów tożsamości ,wyda
nych przez byłe władze okupacyjne niemieckie, 
winny zgłosić się do właściwych organów władz 
bezpieczeństwa publicznego celem uzyskćrnia 
zastępczych dowodów tożsamości. 

, 
(2) Minister Bezpieczeństwa Publiq:nego 

VI porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami · 
ustali tryb wydawania zastępczych dowodów 
tożsamości oraz termin, w ciągu którego należy 
~głaszać się po nie na poszczególnych obszarach 
Państwa. 

Art. 27. Kto nie wykona obowiązku, okre
ślonego w art. 26, podlega skutkom~ priewidzia
nym w przepisach niniejszego dekretu dla osób, 
wpisanych przez byłe okupacyjne władze niemiec
kie do drugiej grupy niemieckiej ,listy narodowej ' 
(Deutsche Volksliste). 

Rozdział V. 

Postanowienia kante. 

Art. 28: Kto usuwa majątek spod opisu 
i zajęcia (art. 21), albo udziela w tym pomocy, 
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od . 
lat 5 albo karze śmierci. 

Art. 29. Kto udziela pomocy osobie, która 
nie złożyła w terminie wniosku o rehabilitację 
(,art. 11), lub której wniosek o rehabilitacj(: 
został odrzucony (art, 16), w szczególności prZt ~: 
jej .ukrywanie, żywienie lub zaopatrywanie w do
wody osobiste, podlega karze więzienia na czas 
nie krótszy od lat 5 albo karze śmierci. 

. i 
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Art 30. Do orzekania w sprawach o prze
stępstwa przewidziane wart. 28 i 29 właściwe 
są specjalne sądy karne. 

Rozdział VI. 

Przepisy końcowe. 

Art. 31. Przepisy nIme)szej ustawy nie 
mają zastosowania na .obszarach województwa 
białostockiego . . 

Art. 32. Wykonanie niniejszej ustawy po
rucza się Ministrom: Sprawi,edliwości, Bezpie
cze?stw:a Publicznego, Administracji Publ~cznej 
oraz Skarbu w porozumieniu z interesowanymi 
Ministrami. 

Art. 33. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezyp.ent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

wIz Minister Sprawiedliwości: 
, Leon Chajn 

Minister Bezpieczeństwa PQblicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

Minister Administracj,i Publicznej: 
Edward Ochab 

Minister Skarbu: 
Konslanty Dąbrowski 

97 
USTAWA 

z dnia 6 maja 1945 r. 

o majątkach opuszczonych i porzuconych. 

D zi a ł l. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. § 1. Wszdki majątek ru'chomy 
lub nieruchomy, który w związku z wojną roz
poczętą 1 wrze.śnia 1939 r. nie znajduje się 
w posiadaniu właściciela, jego prawnych następ
'ców lub .osób prawa ich reprezentujących jest 
majątkiem opuszczonym w rożumieniu niniejszej 
ustawy. 

§ 2. Uważa się również za opuszczony ma
jątek ruchomy lub nieruchomy, będący wposiadaniu 
osób trzecich na podstawie umowy zawartej 
z właścicielem, jego prawnymi następcami , oso-

. bami prawa ich reprezentującymi lub działają
cymi w interesie tych osób, o ile um~wa ta 
miała na celu uchronienie teg-o majątku od utraty 
w związku z wojną lub okupacją. 

§ 3 • . Przepis § 2 ma zastosowanie także 
do . wszystkich wypadków, gdy posiadacz majątku 
wywodzi swe prawa od osób; które w kolejnym 

. następstwie, opierają ~we prawa na · pierwotnej 
umowie, określonej w § 2 nini~iszego artykułu. 

Art. 2. § 1. Wszelki majątek ruchomy 
lub nieruchomy, który był własnością lub w posia~ 
daniu państwa niemieckiego, a w chwili wejścia 
w życie ' niniejszego dekretu nie został jeszcze 
obję~y przez organa państwowe lub samorzą
dowe, majątek obywateli niemieckich lub osób, 
które zbiegły :od nieprzyjaciela, jest majątkiem 
porzuconym w rozumieniu niniejs~ej ,ustawy. 

§ 2. Majątek wymieniony w § 1 uważa- si~ 
. za porzucqny równiei w tym wypadku! ~d:y 

\ , 

znajduje si~ w posiadaniu lub zarządzie osób 
trzecich. 

§ 3. Nie jest uważany za· porzucony mają
tek, który został zajęty lub skonfiskowany przez 
byłe władze okupacyjne, ' majątek taki uważa się 
za opuszczony. 

Art. 3. § 1. N ieważne są wszelkie umo'! 
wy w przedmio~i e m,ajątku opuszczonego zawarte 
z byłymi władzami okupacyjnymi lub instytucjami. 
i osobami działającymi )~ ramienia tych władzI . 
jale również umowy, określone wart. 1 § 2 i 3." 

I §2. Niewa,żne są wszelkie akty, zdziałane · 
w odniesieniu do majątku porzuconego celem 
uchronienia' go od objęcia przez zarząd pań~ . 
stwowy. 

Art. 4. § 1. Nabywca majątku opuszcżo • . 
nego lub porzuconego, do którego odnosi s ię 

. przepis art. 3 § 1 lub § 2, jest posiadaczem 
złej wiary i nie ma prawa żądania zwrotu doko- . 
nanych przez siebie nakładów, choćby przez to 
wartość substancji majątkowej wzrosła. Jest 
posiadaczem złej wiary i wówczas, gdy tytuł 
swój wywodzi od osoby 'wpisaQ.ei do . ksi ąg 
hipotecznych (gruntowych), jeżeli osoba ta lub 
jej poprzednicy zawarli umowy h;b akty, których 
dotyczy art. 3. 

§ 2. Państwo, instytucje publiczne i przed-

I 
~iębio:stwa użyt~czno~ci publicznej .mają p.rawo 
ządama zwrotu ' ]edyme tych . nakładow, ktorych 
dokonały same z własnych funduszó'w do wyso-
kości wzrostu wartości maj ątku. 

§ 3. Od nabywcy złej wiary (§ 1) możn~, 
poszukiwąć zwrotu '- do~hbdów faktycznie przez 
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niego osiągniętych " za · cały czas p~si!ldariia lub porzuconych w rozumieniu niniejszej ustawy, ' 
majątku. '. winien niezwłocznie zgłosić te majątki łącznie 

D z iał II. ' z wszelkimi rachunkami idowódamL oraz goto-

T wizną, ' znajdującą -się w jego rękach, wojewódz-
' ymcz~sowyZarzlłd Państwowy majątkQwkięmu oddziałowi . Tymczasowego Zarządu Pań-

opuszczonych i .porzuconych. -stwowego• ' " 
. .. - " I' 

Art. 5 •. Dla 'sprawówaQja zarzą-du , mająt- , § 2. ' Kto ' postępuje wbrew przepisowi 
ków opuszczonych . "i porzuconych tworzy się §, 1, ulega karze więzienia do lat 5"ciu i grzywnie 

' przy Ministerstwie Skarbu Główny Urząd Tym- do 200,000 zł. Właściwymi do orzekania w tych 
czasoWego Zarządu Państwowego, którego bud- sprawach są sądy ohęgówe miejsc-asiedziby 
zet objęty jest budżetem Ministerstwa Skarbu. wojewódzkiego oddziału Tymczasowego Zarządu 

Tymczasowy Zarząd Państwo,wy ma oso- :Państwowego, na którego obszarze znajduje się 
bowość prawną. majątek OPusz.czony lub porzucOny . . 

Art. 6. §l. .Qówny Urząd Tymczaso.. . Art. 12. Gdy przedobj€;ci~in przez Tym-
wego Zarządu ' Państwowego podlega Ministrowi czasowy Zarząd Państwowy ' zajd~iepotrzeba 
Skarbu. ' ' ~ykonailianatychmiastowych zarządzęń V! celu 

. / ' ochrony majątków, o których m'owa w niniejszej 
, .§ 2. Na czele głównego Urz.ędu Tym- I ustawie, naj bliższa włą.di,a panstwowa lub samo- ,

· cz~s,o~ego. Za~zą~u Pan~t~o~~.go stOl- dyre,ktor" . rZą'dowa przedsiębierze niezbędne środki, zawia-
. kt()r~go ml~nul~ I zw~lma Mmls~;er Skarbu. Do .damiając <> tym niezwłocznie właściwy woje. 

zaltrestl dZlałama ~yrekt?ra ;~łowne~o Urzędu wódzki oddział Tymczasowego Zarządu Państ-
Tymczasowego ,nalezy, ogolne . klerąwmctwo spra; . " . \ , 

· wami ·tego urzędu. . . wowego. . 
Art. 13. § 1 •. Osoby prawne prawa pu-' 

, § 3. Zastę)?.cę dyrektora '~łównego Urzędu blicznego, insty'tucje . społeczne, organizacje 
Tymczasowego .Zarządu Państwowego ' mianuje kulturalne i oświatowe oraz orgariizacje pomócy 
i zwalnia na wnios~k dyrektora Minister Skarbu, dla grup ludności , szczególnie prześl~l(iowanych , 
pozostałych urzędników mianuje . i zwalnia dY-przez okupanta,/ mogą wystąpić do Głównego 
rektor. 1,Jrzędu , Tymczasowego Zarządu Państwowego 

A~t.7 • . Główny yrJ:ąd Tyrrtczasowęgóz wniośkiem ' o oddanie im w zarząd 'j użytko
Zarządu Państwowego ' wykonuje swe funkcje wąnie ' . niektórych majątków opuszczonych lub 
-przez wojewódzkie . oddziały Tymczal?owego por~uconych, Przy ' wydawaniu decyzji w tych 
Zar-z~du Państwowego, wydzielone z admini- sprawach należy mieć na względzie . interes ' 
stracjlogólnej, które' mianują dla poszczególnych publiczny, użyteczność spoJeczną oraz 'potrzeby, 
majątków opuszczonych lub porzuconych, względ. jak również związek, jaki łączy właśCicieli majątku 
nie. dla. kilku majątków łącznie swych zarządców. opuszczonego ,z celami ' i zadaniami' wniosko~ ' 

Art. 8. We~nętrzną organizacfę Gł6wneg:o dawcow. ' . 
Un;ędu Tymczasowego Zarządu Państwowego , § 2. Od decyzji Głównego Urżędu Tym-

· określi Minister Skarbu, który również wyda na czasowego Za~ządu Państwowego służy w terminie 
wniosek dyrektora Głównegó Urzędu ' Tymcza- 14"to dniowym odwołanie ,do Ministra Skarbu, 

. sow~go Zarządu Państwowego szczeg,ółowe pr"ze- którego decyzja jest ostateczna. , 
pisyora~ instrukcje, ustalające z~kres uprawnień . § 3 , Oddanie . w zarząd . i użytkowanie 
i tryb , " postępowania wojewódzkich oddziałów mająt.ków _osobom i ' instytucjom, -wymienionym 
Tymczasowego Zarządu Pa.ńsfwowego i \ za- w§ l, ,nie narusza praw osób, ,którym w myśl 
rządców. " ' " przepisów niniejszej ustawy może- byc' przywró-

Art. 9. Główny ' Urząd Tymczasowego cone posiadanie tych majątków. 
Zarz,ąduPaństwowego' uzga<!riia 'slNą działalnośe 
z poszczególnymi ministerstwami w ' sprawach 
należących do zakresu dźialania tych ministerstw. 

Art~10; Każda 'wład~apaństwowa, ;amo
rz~dowa lub ' osoba prywatna,PQwziąwszy \via-

· -dQmo~ć o majątku, który jest opuszczony lub 
. porzucony, . winna () tym ni{!zwłocŻ1tie za~ia~ 
aomić oddział ' wojewó~zki Tymczasowego Za-
rżą'du Państwowego. :.. .. " -

"Art. 11. § lo Każdy, kto sprawował 
z ramienia byłych . władz okupacyjnych 'zarząd 

, przymusowy, ' komisaryczny lub powierniczy; jak 
również każdy, kto jest yv p'osta.danlu lub spra- . 
~uje faktyczny zarząd majątków opuszczonych 
. '" .. ~ . - ", 

Art. 14 • .. § 1. Na wniosek interesowanych 
Mi~istrow Główny Urz~d Tlmc~asow~go .Z~rząd~ . 
Panstwowego .. przekaze odnosnemu MIDlstrowl 
zarząd przedsiębiorstw przemysłowych lub hónd- ~ 
lowych, objęty~h wnioskiem. 

. § Q:'Przejęc-ieprzez od~ośne Ministerstwo " 
pod zarząd przedsiębiorstw wymienionych w ~§ 1, " 
w niczym" nie narusza przepisów n!niejszej ustawy _ 
c_o do frybu postępowania ~ sprawach o -p,rzy
wrócenie posiadania ,ani tez praw osób, które , 
mogą żądać przywrócenia hn posiadanit majątku. 

Art. 15 • . § 1. Z.arząd gospodar,stw rolnychL 

sta~owiących majątek opus):czony lub p0rzucóny, , 
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' " 
--' ~ojewódzki oddział Tynic.zas~wego iar~ądu włąściwy do rQzpqznania wniosku :'0 wprowa-
· Państwowego przekaże władzom ' rolnym~ . dze!lie 'w I!osiadanie. · I 

§ ,2., Minister RolniCtwa · i 'Refomi Rolpych ~ § 2 . . Postępowimie toczy ' się według prze-: 
w porozqmieniu ,z Ministrem Skarbu ustali tryl> - pi-sów kpc., o ile :przepisy ·;niniejszej ustawy nie 

· zarządu tych ' -gospodarstw a W · szczególnoś~i stanowią -inaczej. . . , 
· warunki, . na jakich gospodarstwa te mogą ' być . Art.2ł. § .1. Sąd , grodzkipóotrzymańiu' 
wydzierżawione. ' . . wniosku <> wprowadzenie w posiadanie niezwłocznie . 

' Art. 16. , Koszty zarządu ' majątków ,opu- podaje o tym do wiadomości przez wywieszenie ' . 
szczonych i , porzu~oriych - ?~ciążaią ' te majątki . . · zawiadomienia W lokalu sądu, wyznaczającrpw

Art. 17. § L · Wszelkie wpływy, osiągane nocześnie t~rmin ' rozprawy ustnej, ' ole późnięj 
. zzarżądzanego majątku opuszczonegO po potrą- niż na dwudziesty pierwszy dzień, liciąc od daty' 
, ctmiu wydatkówbieżących, organa Tyriicza~owego ótrzymania wniosku~ , .-
Zarządu' Państwowego składać będą na specjalny ' . §2. Na ro,~prawę .wezwać należy . wniosk~;'· 
raclirmek ,danego majątku . do państwóV!ej msty- dawców; właściwy oddział Tymczasowego Zarządu' . I 

, tucjibankowej, wskazanej w instrukcji (a~t; 8). Państwowego, a gdy ćho'clz1 o gospodarstwa 
~ § 2.. ~-szetkie wpływy~ osiągaile z tan,- , rolne"":"" powiato'we włacłze . rolne, zarząd powia

dzanego . ' ma)ątku porzuconego po . potrącemu . Łowy , związk~ ' samopomocy . chłopskiej, inne 
wydatków bieżących, organa ' Tymczasowegą wril.dze I .. ub insJ:ytucje, które sprawują '. żarząd 
Zarządu Państwowego składać będą n,a rachunek majątku (art. 13 i 14) ora.zosoby, ~tóTe zgłosiły. 

· Głównego ',Urzędu Tymczasowego Zarządu Pań- ' do majątku swoje prawa, lub znajdują 'się w jego 
stwow~go doka&y skarbowej lub panstwówej _ po~iadaniu. , ~ ~ , 

' instytucji bankowej ' wskazanej w instrukcji ' Prżepis art. 386 §1 : kpc. me będzie ·s,to-
(art. 8), jako- dochód Skarbu ' Państwa. . . ,sQwany; 

. Art. 18., "§ 1. Istniejący dotychczas. "Tym- ..... § 3. ' ·W· wy'padku, gdy z w,nioskiem oprzy-; 
czasowy Zarząd Państwowy . nad ' Nieruchomo- , wrócenie posiadania , m.ajątku ·występuią osoby, 
ściami'~ ule'ga likwidacji i'majątki przezeń zarzą- wymienione wart. 20, zarzut, że, właścic,iel łub 
dzane ' prZechodzą , pod . " zirząd I;ltWQrZonego ' osoby posiagając'e równe lub, lepsze' prawa do 

'. niniejszą' ustawą Główriegó Urzędu Tymczasowego tego majątku żytą, rn.oże być' podniesiony wy-
Zarządu Państwowego. " '. . '- - · łąc~ni~ prze'z ' właściciela lub osoby ros'zcząee 
. § 2. , Tryb likwidacji i . przt:iję~ia agend sobie te prawa. ' . " ' . 

dotychczasowego "TymczCfso\y~go Zarządu Pań- . ' Art • . 25 • . § l.' Nikt nie , może być' wpi.o~ 
· stwowego nad. Nieruchomościami", ustali w drodze · wadzońy ' w posiadanie majątku, -ktąry. ma szCze-
spe.cjalnego zarządzenia' Minister Skarbu. . .. . gólne znaczenie 'dla int~resówPaństw,a • . : . 
~ . 

D 'ziałm. 
§ 2. Wn'iosek o wyłąezenie- w myśl' § J . 

majątku ,spod działania · niniejszej ustawy ' Tym-
'. Pl'zywr~c~nie posiadania majątkówopuszczo.." · , czasowy; Zarząd Państwowy, .a w stosunku- do ' . 

_ 'nych. g'ospoclarstw rolnych wojewódzki urząd ziemski, 
Ąd. 19. ',Właścicielowi: ma)·ąfk. u o.P,uszczo- nioże- zgłosić aż ,do zamknięcia postępowania 
, . w · spra~ic. Wniosek taki wiQien ' być zgłoszony 

nego n"leży 'na jego wniosek przywróćić posia- ' n,a piśmie i umotyw,owany. , 
danie teg-o majątku, niezależnie -od te'gó, w czyim 
posiadani\!.. m'Ajątekten . się znajduje. ' ' , ' . § 3. Strona móie przeciw wnioskowi w ter-

,.' . . ., . minie 7~dniowyril od -datyzawiadomi'enia jej o tym 
_ Art. ~O • . Gdy' właś,cic}el je);t . . nieobe'cny, wni~sku ' wnieś'c spr:ieciwpo Ministrci Skarbu, 

, przywrocenia posiadania mogążąd~Ć jeg.o krewni względnie Ministra Rolnictwa '- i Reform ' Rolnych, . 
, w linii prostej (%stępni i wstępni, . również dzieci których decy:z:je są ostatecżne,' niezaskarżalne 

' nieślubne), bracia i siostry oraz małzońek, .Mał- · i_ wiązącedlii sądu. 'W razie wnie.sienia sprzeciwu ' 
· żone'k może' żądać ' , wprowadzenia w posiadanie, sąd ' wstrzynjuje postępowanie do czasu rozstrzy
bez , względu na lo, ctt ' zwiąźek małżeński został gnięcia sprżedwu .. W braku sprzeciwu, wniosei> 
zawarty -w formi.e prawem przepisanej. ' o wyłączęnie jest dla sqdu ' wiążący. -
. _ Art. -21. Osob~m, któr-e byJyby uprawnfon;: Art. ~6 . . §. 1. Sąd;zar~ądzc( takie postę-
do łącznego . posiadania, będzieprływrócone powanie dowodowe, jakie uzna za wska-zaneoraz 
łącz'ile posiadani& majątku. opU:szc~onego. ": przeprowadza Z' UT~ę~uwsz~lkie dowody,jakie 
. . -/Art. 22 . . Osob~ni; którym zostani~ ,- p~zy- okaj;ą . siękonłeczne ,dlawyja~riienia spraw.'y .. 

'wrócone. pos.iadanie majątku opuszcżonego w tr.y- .§ 2., ' W -hi~ku ~dokumeritów, wY!l1aganych: 
bie :niniejszej usta,wy, służy tylko ' zarząd i użyt- . , przez obowiąz.ujące" przepisy praw.a . cywilnego, 
kowanie . ~ego • majć\tku. " sąd :.ustala ' odnośne ~okolicżnośei wszelkitni do· 

Art. 23. § ,1. Sąd, grodzki miejSca, w któ-. · wodaIńi" w' ,sz~zególności w drodze dowodu ze -
· rym opuszcz~ny mar,tek ' znajduje , "się, jest świad~ów oraz ' z przesł'uchani-;l stron. . 

> 

, -
(. ' .. . ; 

. , 

, ' . 

, .. 
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" ,- §3. , Sąd nie jest ' związany" .'.~ zaKresie dzyi~teresowa'nymi ,w toku postępo-wania przed 
\ postępowania, o którym " rmowa ' w , niniejszym ' sądeIJ,l, :. postanowienie .w ' przedmio,cie przywró,ce

artykule,' wnioskami i oswiadczeniami stron z wy- ' oia posiadania 'l,lstałi wysokość i spos6bzapłaty' 
~. jątkiem wypadku, przewidzianego w, .art.25. ' tychroszcżeń , na warunIs.ach zawarŁt~j ' ugody. ' 

" Art. 27. ' § ,l. Sądorielca w postanowie'- § , 2. W raiie llie dojścia . do ~gody prze- " 
niu; czy ikto ma· pyć< wprow..adzony Vi posiad~qie ~widzranej w § 1, strony odęsłane zostaną, celem 

_ majątku oP.uszcz~ego. ' ' rozstrzygnięcia wzajemnych pretens'y~ na, drogę 
_ , § 2. Póstanowienie sądu jest '(natychmiast procesu sądowego na zasadacn ogóln~ch. " 

, wykonalne. ' § : ~3. ( . W prżypa'dku• prz~widzianym ~w' §-2. 
~, § 3. Sąd wydaje postanowienie, najdalej uprawmem z mocy przepisów , niniejszej ustawy ' 

" w ci,ąg-u 6-ciu tygoanio(daty wpłynię~.ia wniosku. do dochodzenia sw.ych , roszczeń (art: 4) , mo~ą 
_ W wypadku wniesienia sprzeciwu przewidzianego 'vi toku postępowania przed 'sądem grodzkim 
,o... w ' art. , 2S '§ , 3 termin ' teq liczy się' od daty , u przywrócenie posiadania z~ł6sić ' swe wierzy-
dQręczeniasądowi .decyzji Ministra. · ' telności. Przysługiwać im będzie wówczas przy- ' 

, witej przedws:iystkimi ' inpymizobowiązaniami ' 
Art; 26. , .Zażalenia na postanowi~niasądu : osoby, której, przywrócono posiadaniemaiątkti, 

' . rozp?znaJ.e , sąd. ~ okr~go~y " ~ sld,adzle , trzech , z , wyjątkiem' zobowiązań zabezpieczonych hiJ:lo- , ' 
~,ędZlow nap\)sl~dzen1,u.']3lwnym. ',- ' ,- ' tecznie przed , datą objęcia za~ządu ' przez wyi:ej 

Art. , 29~ ' W sprawachobjętyćh!liniejszytn wymienione osoby lub instytu.cje-. Przywilej ten -
postępowaniein , ka~acja nię, służy~ ' . , służyć będzie zgłoszonym :nierzytelnościom z rów- ' I 

, Art. , 30., Postępow~nie ' w sprawie wQlne nym' między nimi. pierwśieństwem. ' " ' 
. jest .od, kosztów ' sądowych. . ' :'~ Art. 34. ' Prawomo~ne posta~lOwienie sądu 

Art. 31. § 1.' , Na z~sadzietytułu wyk~- O ~pr?wadzeniu , w 'posia~ariie nieruchomości" 
.. ' nawcz,ego 'właściwy~ojewódzki , oddział Tymcza-' :ma]ące) .urz~dz?ną ksr~S!'ę .hlpoteczną (gruntową); 

, . sbweg() Zarządu Państwowego wprowadzi 'osobę , u1~eg~ uJa~n~en\U w te] kSlęd~erprawo.mocn.e zas 
, uprawriioną Vi posiadanie ' majątku ,,i wyda: jej p<!stanowleme ' o wpr0Y"a~zemu w posladame za

, wszęlki~. dotyczące teg-Q 'majątku: łtsję:~i, rachunki, , re]e~trow.an~gC?, przed~l~blOrst~a h ,andlowe~o ule
wykazy i t.p. oraz pr,zypaaającą j~jgOl:owiznę 'ga;!l]awmemu we własclwym relest~ze.handlowy'm. 

, n~jdalei\V ~iągu , 7-miu ,ani od , daty ' iłożenia " Ar~. 35.§ f Prawomocne orzeczenie wprzed-
,wniosku. To~amo dotyczy wypadków, w których ' miocie przywrócenia ' posiadania: 'nie 'przesądza : 
majątek został ' przekazany innym- urzędom lub prawa~ ~łasnośct majątku,. ' " 
in'stytucjóm; w szcze~ólnó~cLw wypadkach' prze- , § 2. Do ,czasu u'stalenia tytułu\Vłasności 

, widzianych wart: 1$, 14 ' i 15. : majątku 'mogą , inne , o~obv, maiące ' równe lub 
: Ewentualrte ~p~ry z, tytułu' rozliczenia ' roz-· lep~ze 'prawa, żądać 1,lchjIenia lub. zmiany , P9-

~~st~zygane bę-dą n.a d"r<?dze Po~tęp9'Vańia.sądowe-go. ~tanO-w·.ien.i~ w- przedmiocie _ przywróc~riia' posia- ... . 
, - § '2. , Jeżeli majątek; którego dótyczy,6rze- dania ,w tryhie ustalonym przepis,ami niniejszej 

czenie w , pr'zed~iocie przywrÓceriiil posiadania, ustawy~ ," 
znajduje się w rękach osoby ' trzeciej, właściwy , Art. 36. '§ 1 , \ Osoby, którym przywrÓcono 
wojewódzki oddział TymczasO\vego Zarządu Pań-posiadań,ie, nabywają tytuł _ własności . 'majątku 

, shvowego ,obej~ie' 'niezwł9~znie naiasadziepo- ' orze,z/ przedawnienję (zas~dzeńie) 10-cióletnie, 
stanowienia" o, który1pmowa wart. 27, odnośny ' licząc od ' daty uprawomocriienia się ' postanowie- ' 

' majątek i przywróci osob,le uprawni011ej posiadanie .niaw pąedirtiocie przywrócenia posiadania. ' 
w terminie' pn;ewidzianym ,w § l ńiniejszego , ' " ' 
artykułu z jednoczesnym usunięciem wszystkich ' § '2. Na żądanie oso,by interesowanej sąd 
osób, k~Óre nie ' są uprawnIone doppsiadania grodzki mieisca połozenia majątku ' stwierdza 
Jl)ajątku w 'myśl -przepisów niniejszej ustawy. " 'nabycie tytutu w~a~;ności "!' d):od~e postępowarii 

, I ' · ," niesporn~go. qrzeczenie --sądu stanowi tytuł do , 
§3. VI ą-tosunku do ' ~osp~darstwrolnych ,przepisania własności : nieruchomQści' w księdze: 

czYnnoąCi wojewódzkiegó oddziału, TYllIczasowego hipotecznej , (grąntowej). . , " 
' ;i~~f~t -,PaństwOwego :spełnia ptnviatowy uf~ąd ' Ąrt;37. Skarb Panstwa, :względnie osoby 

lub instytucje, o których mowa w art. 14, naby
wają , tytuł' własno~ci majątków , opuszczonych: ~rt.32. ' Przywrócenie pos'i~dal!ia na' z.a~ , 

sad'Zie orzedenia sądu nastąpi bez względu na 
' to, ezy roszczenia prżepsi~hiorstwj instvtucji lub 
parrstwa, któr,e w myśl , przepisów . niniejszego 
dekretu są uprawnione do ,dochodzenIa pr~ypa~ 
daj,ącychim należności (art. 4) zostały zaspoko
jone przed wykońaniemorzecz,enia. ", " ' 

Art • .33'.~ § 1. Gdyb-yw ptzedmi9cie ros?:czeń~ : 
o których' mowa w,art. '32, · nastąpiła qgoda mię- -

a) 'co do nieruchomości - z " upływem lat 20 ' , ' ,., , , , . , , 

, b) co 'do ruchoIrio,śc.i - z upływ~Iri: Jat Ht , 
' licząc o.d końca ' roku ,kalendarzówego '

. ,,'w którym wojna została' ukończona. . . 

c) co ,do ' dochod6w - z upły\verń lat 5 
licząc ' od konca roku,:_ w którym zostały 

.. pobrane; , 
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. . : Are;:3'S: ; SkarbPań~tw~, względnie osoby . ~'944 r"! ~ . pr'~ej~ciu niektórych ' lasów na własriość 
lub inl!trfu'ćje, o których .m·owa wart. 14, ' na~ _ Skarbu Panstwil' (Dz. U. RP. Nr 15,. poz. 82) 
bywają .. tytuł . własności - majątków porzućonycl{~ ani innych 'przepisów' prawa, ha podstawie , 

/ z upływem lat 5, licząc o.Q końci roku kalen- których Państwo może dók<?nać , wywłasicz~nia 
darzowego, w którym wojna ukończona ·została. . majątku, ustanowić przymusowy ' zarząd~lubmne 

ogranicz~nia: ' prawa własności albo posiadania. 
Dział IV. Art: 43: Wykonanie niniejszej u.stawy po-

Przepisy ~rzejściowe. rucza siC( Miriistrom: , Skarbu, Sprawiedliwości, 
. Art. 3D. Prawomocne orzeczenia ' władz Przemysłu, Rolnictwa i Reform Rolnych ' oraz 

sf\dowych lub ' administracyjnych, wydane przed Aprowizacji l Handlu .. 
dniem wej~ciaw życie ' niniejszej ustaw-y . w ni- Art. 44. Ostaw,ą niniejsza wchodzi w ży- · 
czym nie naruszają praw'osób, które na zasadzie Cle z dniem · ogłószellią. . "'-
przepisów · tej ' ustawy mog4 żądĄć przywrócenia . d' . k Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

- pOSJa aIu~ ma]ąt u. . Bole~ław Bierut 
Art: 40. , Przepisy mme]szej ustawy mają 

zastos()wanierównięż do spraw, foczących się Prezes Rady Ministrów: 
przed sądami lub urzędami . w chwili wej~cia Edward Osóbka-Morawski 
wżycie niniejszej ustawy, a jeszcze nie zakoń-
czonych prawomocl.lYm orzeczeniem. Minister Skarbu: 

Art. 41. Postępowanie sądowe o pr~y~ i Konstanty Dąbrowski 
wł'óceriie posiadania majątku, wszczęte na wmo- '. wiz Minister · Spra~iedliwości: 
·sek . krewnych właściciela , nie wyszczególnio'DYch ., ' , Le.on "Chajn . 
wart. 29, umarz~ się z urzędu. 

Minister Przemysłu: - . ' 
D z fa łV . Hilary Minc 

Przepisy, ·końcowe. ' . Minister . Rolriictwa i Reform Rolnych: 
Art. 42. przepisy niniejszej u~iawy ,nie naru~ Edward Bertold 

szają postanowień' dekretu z dnia 6 wr:.ześnia 1944r. 
o przeprowadzeniu reformy. ~rolnej (Dz. U~ R. P. 
Nr 3, poz. 13 z 1945 r.), dekretu .z dnia 14 grudnia 

Minister Aprowizacji i Handlu : 
Jerzy' Sztac~elski 

, , 

/ 

.' 

f 

. , . 

Tłocżono z polecenia. Mi~istr~ Sprawi&!liwości w Drukarni Millisterstwa Spr~wiedliwości v.: todzi, ul. Kilińskiego 93 
! . 

! , Zgł.osz~nia' na . prlll)ull1erat,ę przyimuj~ s'ię w Ad'ministra~ji Dziennika Ustaw. R. P. w todż~i : uL Kilinskiegd-S6 ' '.. - , . . , 

, Prenumeratę należy wpłacać z góry.. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpłacen iu zaliczki mie&ięcznej 
. . cila władz, urzędów, zakładów i instytucyj panstwowych i samorządowycn w kwode ' zł 20, . 

dlli inDychprenumeratorów wkwo.ciezł--SO. 
" ~Pojedyńcze num'ery są do nabycia; , 

w biurze sprzea~ży' w \yarszawie, ul. T~rgow.a S9,w AclministracjiDziennika Ustaw R: P,: w Łodzi, ~iliń tl-jego ~6 
oraz W ,Kasie Sądu Okręgowe~o w Lubinie, Krakowski~Przedmieście 76. 

/ 
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DZIE-NNIK· USTAW 
RZEC Z Y'pO SPO LIT EJ POLSKIEJ 

Warsiawa~ dnia ' 12 ~aja 1?45, r. Nr 18 
D E K R E T Y. 

98 - z dnia 7 maja 1945 '.r. o upaństwowieni~ Muzeum Narodo~ego w Warszawie 
99 - ~ dńi~ 7 maja 194,) r. , o przedłużeniu moratorium lokalowego ala spółdzielni 

.. -, 
100, - z dni?7 maja 1945 ~. o u~worzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży 

"Orbis, - . . . ' . ' ,, ' . . . . i ' . ' . . ' , ' . . . 
101 -:- 'z ~nia 7 maja 1945 r. () 'części,owej zmianie dekretu PolskiegQ Komitetu Wyzwolenia Naro
~' dowego z dnia 7 października 1944.1: o Iftworzeniu Państwowego Urzędu Re.p~triacyinel!'o 

ROZPORZĄDZENlł: PREZESA RADY MINISTRÓW ' 
102 - z dnia 12 maja )945 r. oorganizac'ji Głównego Urzędu P~miarów Kraju. 

ROZPORZĄDZENIA. 
te3 - Ministra Sprawi~dnwoścl z dnia 7 maja 1945 r. o i mialiie granic okręg~ Sądu Apelacyjnego 

w T-oruniu o-raz o utworzeniu : Sądu, Okręgowego w Gdańsku i , Sądu Grodzkiego w Gdańsku 
104 - Ministra Sprawiedli~ośći z dnia 7' maja 1945 r. o terminie rozpoczęcia-czynności przez Są'd 

ApelacyjQY 'w Toruniu ;, . . . . . / . . . : . " . . ' . • . 
- I , 

, ;105 ~ Ministr~ Pfacy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. o ' regulaminie wybo{ów do rady ' 
. zakładpwej i wyborów delegata ' / 

106 - Ministra Pracy i Opieki, Społecznej z dni~ 7 maja 1945. r .' o wźorowym ' regulaminie' funkcj.o- ," 
'nowania rady zakładowej . ' . ' . ' '. , ; . . . . \ . . . • . ' . 

107 -.:. Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. w sprawiezmiari okręgów i sied~ib ' 
ubezpie,czalni społecznych ,.. . " . '. . . " ' . ' • . . . ' '. . 

, 108 ~ Ministra 'Pracy i Opiek( Społ~cznej z dnia' 7 maja 1945 r. w sprawie rozszerzenia prawa do 
zaopatrzeń inwalidz~ich " 

98 
DEKRET 

z pnia 7 maja 194? r. 

9 upaństwowieniu Muźeun1Nilrouąwego w Warszawie. ' 

1~1 
132 

132 

, i33 

' 134, 

134 

t34 

135 

139 

140 

140 

Na podstawie ustawy z dnia .3 stycznia ~upowsze{:hnienie polskiej i ' obcej kultury art y-
1945 if. o trybie, wydawania dekretów "z mocą stycznej. 

, ustawy (Dż. U.R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Art.ł. Muzeum Narodowe jest osobą 
Ministr6w poSti!1l3wia, a Prezydium ~r~jowej ' .prawną i może -przyjmować zaoisy i darowizny 

, Rady Narodowe) zatWierdza, co następuJe: / na ,cele związane z jego działalnością· _ 

" 

Art. 1. ' Muzeum Nar~8owe' w' Warszawie, Art. 5 . 'Na czele Muzeum Narodowego 
, !tanowiące dotychczas własność :gminy m. st. stoi dyrektor mia '1owany 'przez Ministra .Kultury '-
Warszawy prżekształca się na instytucję pań~ .j- Sztuki, ' " ' 
stwvwą pod nazwą "Muze,um Narodowe w War- Dyrektor i funkcjonariusze Muzeum podle-
łZawie". ,. gają przepis'lm .0 państwowej służbie cywilnej. 

~ Art. 2. "Na własność Muzeum Narodowego Szczegółowy zakres działania i , przepisy 
Drzechoclzą zbiory, niająl~k ruchomyi nieruchomy ' organizacyjne Muzeum określi , statut nadany 
Muzeum, Narodowego m. st. Warszawy, z wyjąt- przez Ministra Kultury i Sztuki. , 
kiem zbiorów i nieruch'Jmości ' MuzeJlIl' Dawnej - . 'Art. 6. Wykonanie niniejszeg:9 dekretu 
W~rszawy, ' stanowiącego ' ~dotyc~czas oddział porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki: 
Muzeum Narodowego w Warszawie. De~ret Art. 7. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
niniejszy stan~wi podstawę ppepisania tytu~u , z dniem 1 maja ' 1945 f. " , , 

własności nieruchomości ,położonych w WarszaWie 
przy ulicy 3 maja 13 i 13a i uregulowanych Pr~źydent Krajowej 'Rady N~rod_owej: 
w księ~ach hipotecz-oych m st. Warszawy pod Bolesla'WBierut 
Nr 1286 na rzeez Muzeum Narodowego w War- Prezes ' Rady Ministrów'! . 
szawie: . , . Edwdrq Osóbka -Morawski 

Art. 3. Zada:mem Muzeum Narodowego , l' w/'z Ml'nl'sŁe' r Kultury i' Sztuki: 
w WarszawIe, jako 'centralnej instytucji muzea n~) 
Państwa Polskiego, jest badanie, obrazowame jan Karol Wende -

'I 

" 
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' o E K~ E, T 

,z dnia' 7ątaja .1945 r. 

o • przedłużeniu moratorium lokalowego_ dla spółdzi,~lni. 

, Na podstawie ustawy z dnia 3 , ~tyc~nia 
1945 r. o trybi& wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz.U. R. P. ,Nr 1, poz. l) - Rad_a ,Mini
strów :'postanawia a Prezydium , KraLowej Rady 
Narodowej zat~ierdza, co ' następuje: '. 

Art. 1. Wymieniony 'IN art. 1 dekretu z dnia 
,f:, lutego 1945 r. o moratorium lokalowym ' dla 
spółdzielni (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 21) termin 
wstrzymimia ż- inocy samego prawa wykol!ania 
orzeczonych eksmisyj spółdzielni z lokali han
dlowychi przemysłowych przedłuża się do ,dnia' 
t Ijpca 1945 r. , ' 

Art. 2. ,Wykonanie niniejszego dekretu po
ru'cza się , Ministrowi -Sprawiedliwości. 

Art. 3. Dekret niniejszy wćhodźi ,w życie ,' 
,' i dniem, ogłosze.nia. 

Prezydent Krajoweł Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut ' ' 

Prezes Rady Ministrów: 
, Edwatd Osóbka - Morawski 

Minister Spra~'iedliwości: 
Henryk ŚwiątkQwski 

100 
, , 

DEKRET 

Z d~ia 7 maja 1945 r. 

~ o utworzeniu przedśiębior~twa państwowego Polskie Biuro, Podróży "Orbis". 

Na podstawie ,ustawy z dnia 3 .-stycznia f) współpraca z organizacjami i przedsię-
1945 r. o ' .trybie ' wydawania dekretó_w z mocą biorstwami zagranicznymi o pokrewnym ' 
ustawy, (Dz. U. R. P. Nr l,poz.l) ...:::.. -Rada Mi- '" zakresie działania, ' 
nistrówpostanawia a Prezydiu{Il ' Kraj9wej Rady 
Narodo~ej zat~ierdza, co nastę,puje~ ' , ' g) agenturowe ubezpieczenie podróżnych 

i ba!{ażu" ' 

Art. 1., , Tworzy się przedsiębiorst~opań- ' h) prowadzenie kantorów wymiany w, ra-
stwowe pod nazwą: ' Polskie Biuro Podróży 'mach dozwolonych " przez ,Minist'erstwo 

' , ,,Orbis", zwane w dalszych artykułach w skróhie :-- Skarbu, , 
"Orbis",. ' , 

- , . i) wykonywanie innych czynnoscI, ' zleco-
Art. 2. Siec:łżibą Orbisu 'jest siedziba na- nych przez ' MiniS.terstwo Komunikacji, 

cźelny,ch ,władz Rzęczypospolitej ' Polskiej: , a mających związek z turystyką i uśpraw-
Art. 3. PrzedmioŁertt działalnościOrbisu jest: . nie niem ruchu pasażerskiego. 

a) pomoc przy organizowanip ruchu tury" ,/ Art. ,4. Orbis ' stano;i odręh'ną ' jednąstkę' 
. stycznegó krajowego i zagranicznegoi gospodarczą i Jest osobą -prawną. Gospodarka 

Or-brsu pro~adzona być winna według ' zasad 
b) sprzedaż biletów ' kolejowych, okręto~ handlowych z uwzględnieniem potrzeb Państwa , 

wych, lotniczych i autobusowych, kraj,:>- i wymogów życia społecznego , na podstawie 
wych izagran'icznych, h l l d h " rocznyc panów ł,inansowo-gospo aTCZYC ,. , 

c) pr()pagow~nie 'obiektówturystycznych 'Plany finansow~.gospodarcze ' Orbisu ' za-
Polski przez wydawanie przewodników, twierdza Rada Ministrów na wniosek Ministra 
prospektó'w i ulotek propagand0':Vych" Komuni~acji przedstawiony w porozumieńiu z Mi-

d) p~mo~ przy ' organizO\~aniu rycz~łtowych nistrem Skarbu./ ' 

~ywczas-ów i urlopów na letniskach, Ar.t • 5. Ńaczelny nadzór nad, ,Przedsiębior-
e) organizo~anie: i ~ksploatacja d~mów wy- stwem .. Orbis" sprawuje Minister KOlllUnikacji. 

poczynkowych i noclegowych oraz auto~ Kontrolę Orbisu w zakresie gospodarki finanso
mobil owych stacyj benzynowych" stacyj wej 'sprawuje Minister Skarbu, zaś ,w zakresie -

: obsługi automobilistów i garaży, , ~ropagandowym Minister Informacji i PrGpagandy; 
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~ ," - Art~ 6. Na czele Orbisu stoi~ dyrektór~ któ
" rego '- mi,anuje i ' z.walnia Minister ,Komunikacji. 
'Sposób powoływania i ;zw~)niania innych władz 
, Orbisu : określi statut organiz'acyjny, uchwalony 
przez ~adę ' Ministrów na wniosek ' Ministra ' Ko-
munikacji. ' 

, Dyr,ektor sprawuje kiel'ownictwo techniczne 
i administracyjne Orbisu, i ~ zastępuje go wobec

,,' władz >sądowych, ' administracyjnych i osób 
".,. trzecich. , , 

'_ Art. 7 . . Wy,korianie nin,iejszego del<retu 
' p~rucza się Ministrom: Kcimunikacji,Skarbu 

oraz Iriformacji i Propadandy, , kaidemu w jego 
zakresie działąnia. ' 

, Art. 8, Dekret niniej'szy ' wchoclżi w życie 
z dniem ogłoszenia~ , " " 

Prezydent ,Krajowej Rady . Na:rodowej; 
. ' Bole~iaw , Bierut 

Prezes Rady Ministrów: , 
Ed'r!J,ard Osóbką. - M.qr.awski , 

Minister Komunikacji: 
Jan , Rabanowski ' 

Mini,ster Skarh~ : .' , . , 
. Konstanty DąbrowsRi 

Minister , Informacji ' i Propagandy: 
, . Stefan Matu~żewski 

DBKRBT 

~ ,z dnia, 7' ;maja 1945 r. ; 

o częściowejzmf~nie , dekretu Polskiego Komitetu. Wyzwolenia Narodo~ego z dnia 7pa~dziel'-
, nika1944 1', ' o utworzeniu Państwowego Urzędu ' Rep~tri~cyjnego. " , ' 

. Na. podstaw.e ustawy ż ' dnia , 3 . stycznia , , Repatriacyjnego stoi dyrektor, ktÓrego 
1945 r. ' o ' trybie ' wydaw'ania , ~kretów z mo'c,ą ; mianuje i.: zwalnia Rada Ministrów - iiil' 

', ustawy (Dz, U. R" P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mini- wniosek Minlstra AdniinisŁracji Publicznej. 
strówpo~tąnawia a Prezydium- Krajowej Rady ,,8) 'Att. 6 otrzymuje t;,izmienie: ' , 

, Narodowej zatwierdza, ~ą , l'1astępuje:, " , ' "Art. 6: Zastępcę, dy~ektora Państwowego 
', -- Art. 1; 'W dekrecie polskiego Komitetu Urzędu' Repatriacyjnego mianuje i zwalnia 

" Wyzwólen!a Nćlrod9wego z dnia , 7. października Minister Aaministracji Publicznej na wnio-
- ', 1944 r., ó utworzeniu Pań~twow,ego Urzędu Re- sek dyrektora; pozostałych ' urz,ędników 

.. ' ' patriacyjnegci ' (Dz. U. R,. P. Nr 7, : poz. 32) ,wpro_mianuje i zwalnia dyrektor". ' 
-- wadza się zmiany następujące; ' , 9) ,Art. J "otrzymuje brzmienie: 

, ') d ' \ k b) ' "Art. 7. Państwowy Urząd Repatriacyjny , 
1) art. 2 po.pu,nkci~a do aje się riowypt ,podlega Mihistrowi AdministracjiYublicz-

,w , brzmiemu: , " . , . . ' . nej. Budżet , tego urzędu ,: objęty , jest 
, "b) or&:am~aCJ~ , powrotu wysl~dlonych , ' bud*etem ~Ministerstwa Administracji Pu~ 
p~zez ~T~mleckI~gook~panta de;> po~rz~- --I'" . b licz n ei" . " " , ~ 
nlchlJlleJsc zamleszkama oraz orgamzaCJ~ , ' A' t' ' 2 U .., . M' .' t' Ad .. t ' .. , "edl' t ' ' d k l d ' r. • powazma SI~ Inls ra mtnIS raC)1 

, pr~e~1 , ~ma nha ,ekren~ o pzy~ tane pu 1- ' Puhlitznej do ' ogłoszenia w Dzienniku Ustaw 
nos CI z tnnyc o ręgow ' ans wa o - R ,I l" P l k' . ' . d l" k d skie 'o". ' " " zeczypos,?o Ite) ? J; ,le). Je no Itego te st~ e-

, g " ' kretu z dma 7 pazdzlermka 1944 r. , o utworzę-
2) dal;sze pu?kty, b), c), d),.e~,.f), art. ' 2 otrzy- nilu Państwowego Urzędu Repatriacylnegó' (Dz. U. 

, , muJą koleJno oznaczenia c)/d), e); f), g},; , R. P. Nr 7,po,z. 32) z uwzględnieniem zmian; 
3) w punkcie c) art. 2 po słowie "repatrian- wynikających z przepisów ogłoszonych do' 'dnia 
, tów"dodaje się słowa "i przesiedleńcow"; . wydania jednolitego tekstu'. ' ' 

,4)w. p~nkcie ' d). art: 2 'po , sło~ie"r~pa' Art, 3. Wykonanie'niniejszego dękretu 'po~ 
tn,,:CJ~" , dodaJe SIę ' słowa ,,1 przesled- ' fucza , s !ę Minishowi. Administracji Pub1i~znej. ' ' 

. ' . :~ / lema; Art. 4. Dekret niniejszy ,wchodzi w , 'zycie 
5)w punkcie e) art. 2 po słowie '"repa- z dniem ogłoszenia. ' 

trilmtqw".' dodaje się słowa "i przesied- ' - P d t K ; ' : . R d N d' '. " , , , leńców" . , ' , , " , rezy en raJoweJ ,a y aro owe): 

6) w punk~ie g). art. 2 po słowie ~rep!l: - ' Bolesław Bierut 
',triantami" dodaje ~ię słowa ,;i przesied; 'P'rezes Rady Mini&tr,ów: 
leńcami"~ ; , ," ' ' . Edward. Osóbka __ Morawski 

7) Art; 4 otr~ymuje brzmienie: " Minister Administra~ji Publięzn~l: ...... -

- "Art. 4. Na czele Państwowego Urzędu , Edward Ochab ' 
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ROZPORZĄ~ZENIE PRĘ;ZESA ~DY MINISTRÓW, 

z dnia' 12 maja 1945 r; 

,o organizacjiGł~wneg~ Urzędu POiniaró,:" Kraju. . 

Na podstawie art. 6 ust. 1) dekretu z dnia d) ,koordynowanie prac wojskowej 'służby 
'30plarca .1945 r. ' "o pomiarach kraju i organizacji , ' " topograficznej z ' pracami Głównego '&-,.} 
miernictw~" (Dz. U. R; P. Nr 11, poz. 58)" ziuzą- Urzędu, 

, dzam, , co następuje: "'e) ustalanie w porozumieniu z Ministerstwem 
, 1. ' (1) Na cz~le Głó~nego Urzędu Pomia- Skarbu przepisów' taryfowych za czyn- , 
' rów Kraju, dalej nazywanego "Głównym Urzędem", ' ności techniczne , i pomiarowe organów , 
stoi prezes, miańowany i , odwołYwany ' przez podległyCłloraz za czynności ew~dencyjne .. 
Radę Ministrów, na wniosek. Prezesa Rady ~' ka!astru gruntowego, ' " , 
M· . t . f) wydawanie przep' isów pomia,rc..wych i tech-mis row. , , ' 

' (2) Żastęp~ó.w prezesa Głównego Urż,ędu nicznych' w zakresje działania Głównego 
mianuje i odwołuje Prezes Rady Minil\lróW, na Urzędu,', , ', ' - ' , 
wniosek Prezesa Głównego Urzędu: ' g) ~stalanie w. porozumieniu z organizacj"ini ' 

(3) Pozostałychfunkcjon'ariu~zów Głównego ' zawodowymi przepisów taryfowych ' za ' 
Urzędu mianuje , i odwołuje je~o ptezes. - - czynnośCi techniczne i pomiarowe osób 

2. 1)0 , zakresu działania prezesa Głównego uprawnionych do ich wykonania. " ' 
Urzędu należy: , ' 3. Prezes Głównego ' Urzędu ustali szcze'-

, a) kierownictwo Głównym Urzędem" ' gółowy podział czynrioś_ci i regulamin wewnętrz-
, b) ogólny nadzór nad Geodezyjnym Insty- ' nego urzędowania' Głównego Urzędu. . 

tutem Na4kowo-Badawczym (.raz koordy- 4. Rozpo~ządzenie niniejsze wchodzi w ży-
nowanie ' prac tegoż instytutu z pracami ' cie z ' dniem ogłoszenia. . , ' 
Głównego Urzędu, ' Prezes ' Rady Ministrów: '-

c) przewodnicze'nie Państwowej Radzie " Edward ,Osóbka - Morawski 
Mier,nic.zei, 

.' 

103 
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ROZP,?RZĄOZENłE MINISTRA SPRA~IEDLlWOŚCI 
" z dnia 7 maja '1945 r. 

<lo z~ia~ie g~anic o~ręg1,l Sąd ... Apelacyjnego w T6rimiu oraz o utworzeniu: Sądu Okręgowego 
, " " \ w Gd,ańsku i Sądu Grodzki~go w Gdoru"ku. 

. ' ----- \ . ,. 
, Na podsfaw,ie art. 3 dekretu z dnia 30'-inar~a I Miasta Gdimska rozciąga się właściwość miejsco-

1945r. <> utworzeniu wojew6dżtwa , gdańskiego wą Sądu Apelacyjnego w Toruniu. , , 
' (Dz. U. R: P ~ Nr i 1, poz. 57) i art. l _dek.retu§ 2, Tworzy ' się , w okręgu ' Sądu ' Apela
Polskiego . Komitetu . Wyzwolenia Narodo~ego .cyjnego w Toruniu Sąd Okręgowy w' Gdańsku 
z ,dnia 4. listopada 1944 r. olipoważEi eniu do , · i Sąd Grodzki W Gdańsku, których okręgi obej
twqrzeilid sądów " oraż , zmiany' ich ' ókręgów, moją obszar byłego Wol'negu Miasta_ Gdąńska. 
a ponadto do przenoszenia sędziów na inrfe , § ' 3; ' Rózporządz~nie niniejsze wchodzi 
miejsca, służt:owe (Oz; U.R. P. Nr 11, pOi ,,58): w życie z 'Oniem ogłoszenia. , 
zarządza'm, co następuje: wiz Milii&1er Sp'~awiedliwości: 

' §L Na odzyskany obszar byłego Wolnego LeonChaj!ł 

104 
, , 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
z dnia 7 maja 1945 r. , 

o terminie rozpoczęcia czynności przez Sąd Apelacyjny w Toruniu. 
. , . . 

, ' , Na podstawie art. 5 ustawy: z.dnia 9 kwietnia Sąd Apelacyjny w Toruniu usłala się na dzień 
1938 r.o utworzeniu Sądu Apelacyjrięgo Vi To- 15 maja 11945 r. ' 
runiu (Oz.U. R. ' P. Nr 26, poz. 23Q) zarządzam, §2. , Rozporządzenie niniejsZ'ewchodti 
co następuje: , . ' ': . , " ",: 1 .~ŻYCif , 7. dniem , ogłoszenia; 

§ 1. Ter~in rozpoczęcia czynności ' przez w/z Minister Sprawiedliwości: -
';) Leon Chajn ' 

/ -

.' 

'" 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 7 maja 1945 r. 

o regulaminie wyborów do rady zakładowej wyborów delegata. 

Na podstaw1e art. 13 dekretu z dnia 6 
lutego 1945 r. o utworzeniu rad zakładowych 
(Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 36) zarządzam, co na-
stępuje: . 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. Przez artykuły powołane w rozpo
rządzeniu niniejszym bez bliższego omówienia 
należy rozumieć artykuły dekretu z dnia 6 lutego 
1945 r. o utworzeniu rad zakładowych (Dz. U. 
R. P. Nr 8, poz , 36). 

§ 2. Wybory członków rady zakładowej 
lub delegata zarządza się : 

1) celem uk<:mstytuowania pierwszych rad 
zakładowych, 

2) z upływem ustawowej kadencji rady 
zakładowej lub delegata (art. 10 i 11), 

3) gdy liczba ,członków rady zakładowej 
spadnie poniżej ustawowej (art. 7) i nie 
można uzupełnić jej w trybie przewidzia
nym wart. 19, 

4) w razie, roz,wiązania rady zakłado wej 
lub usunięcia delegata (art. 20 i 21) 
albo odwołania delegata (art. 17 ust. 2). 

§ 3. W wypadkach objętych pu'nktem 4 
§ 2 wybory przeprowadza się w trybie ustalonym 

,dla pierwszych wyborów do rad zakładowych 
(art. 14). 

II , Komisja wyborcza. 

, § 4. Pr.zewodniczący ' komisji wyborczej 
zwołuje jej posiedzenia (art. 14). 

§ "5. Do zadań komisji wyborczej lub 
kierownika wyborów (art. 15) należy przygoto
wanie i kierownictwo wyborami, w szczególności: 

r 

1) oZIWrCzenie terminu wyborów, ' 
2) ustalenie wykazu wyborcó~, 
3) ustalenie liczby członków rady ~akła

dowej (art. 7), 

4) ustalenie list kandydatów lub poszcze
gólnych kandydatur stosownie do przepisu 
art. 9 ust. 2, 

5) kierownictwo zebraniem wyborczym, 

6) obliczanie głosów i podżiał mandatów, 
7) ogłoszenie wyniku wyborów, . 

8) wydanie zaświadczeń, ' stwierdzających 
wybór na członków rady zakładowej 
lub -na stanowisko delegata. 

§ 6. Uchwały komisji wyborczej zapadają 
zwykłą większością głosów. Przewodniczący po
siada prawo głosu na równi z członkami komisji. 

. § 7. Ogłoszenia o wyborach, podpisane 
przez członków komisji wyborczej lub przez 
kierownika wyborów, podaje się do wiad'ómości 
pracowników przez wywieszenie w zakładach 
pracy w miejscu widocznym. 

Odpis ogłoszenia należy bezzwłocznie do
ręczyć obwodowemu inspektorowi pracy. 

_ \ § 8. (1) Komisja wyborcza zarządza na-

j 
tychmiast po jej powołaniu wybory rady zakła
dowej, które odbędą się najpóźniej w 3 'tygodnie 
od dnia jej powołania. . , 

(2) Kierownik wyborów zarządza w ciągu 
trzech dni po swym powołaniu wybory delegata, 
które odbędą się w ciągu tygodnia od dnia ich 
zarządzenia. 

(3) Termin wyborów podaje si ę natychmiast 
po jego ustaleniu do wiadomości ' wyborców. ' 

I § 9. K6 misja wyborcza lub kierownik 

I 
wyborów ustala wyk~z osób uprawnionych do 
głosowania na podstawie s pisu pracowników, 

I 
zatrudnionych w danym zakładz ie pracy (art. 9 
ust. 1). . . 

I 
§ 10. \YJ ogłoszeniu o terminie wyborów 

komisja wyborcza lub kierownik wyborów wzy. 
wa wyborców do .przedstawienia w terminie 
tr'zydniówym od dnia tego wezwania list kandy-
datów na· członk ów rady zakładowej i ich zastęp
ców, lub . kandydatów na delegata i jego zastęp
ców, podając zarazem do wiadomośc i pracowni-

. ków liczbę członków rady zakładowej , 'jaką 
należy wybrać (art. 7). , 

II. Listy kandydatów. 

§ 11. Lista kandydatów zawiera podwójną 
liczbę kandydatów wstoshnku do liczby członków . 
rady zakładowej dan ego zakładu pracy, stosownie 
do przepisu art. 7, 

. § 12. Przy zgłaszan iu kandydatów nateży 
pod~ć : 1) imię i nazwisko ,kandy-data, 2) wiek, 
3) stanowisko w zawodzie, 4) ' okres pracy 
w danym zakładzie pracy, 5) nazwę organizacji 
zawodowej, -do której ~andydat należy, 6) datę 
wstąpienia do organizacji zawodowej, poświad
czoną przez tę organizację, 7) miejsce zamiesz
kania i 8) oświadczenie kandydata, że w razie 
wyboru przyjmie mandat członka rady zakłado-
wej lub delegata. . 

.' 
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§ 13. (1) Listę kandydatów podpisują w za
kładach pracy, zatrudniających: od 21 do 100 
pracowników-co najmniej 5 wyborców, od 101-
500 pracowników - co najmniej 10 wyborców, 
powyżej 500 pracowników co najmniej 30 wy
borców. 

(2) Jedną spośród osób . podpisujących 
listę wskazuje się jako , m~ża zaufania listy. 
W braku tej wskazówki mężem :taufania jes t 
pierwszy z podpisanych. 

§ ' 14. Zadanie~ męża zaufania"· listy jest 
:porozumiewanie się z komisją wrborczą we 
wszystkich sprawach. dotycżących uczestnictwa 
zwolenników danej listy w wyborach. 

§ 15. Komisja wyborcza winna sprawdzić, 
czy osoby, figurujące na zgłoszonych listach 
kandydatów, lub poszczególne kandydatury po
siadają bierne ' .prawo wy borcze stosownie do 
przepisu art. 9 ust. 2. 

§ 16. (1) jeśli poszczególne kandydatury 
lub listy kandydatów nie odpowiadają przepisom 
. § 13 niniejs7;ego rozporządzenia onłz warunkom" 
~przewidzianyrp. w art. 9 ust. 2, chyba że Minister 
Pracy i Opieki Społecznej zezwolił na odsfępstwa 
·od tych warunków, komisja wyborcza lub kie
rownik wyborów wzywajł\- zgłaszających poszcze
gólne kandyda tury lub ' męża zaufania listy do 
usunięcia do~trzeżonych braków, wyznaczając na 
to trzydni owy okres czasu. 

(2) W razie nie usunięcia braków w termi
nie, komisja wyborcza lub kierownik. wyborów 
stwierdzają nieważność listy lub poszczególnych 
kandydatur. 

§ 17. Komi sja wyborcza opat rllie zgło
:szone listy kolejnymi numerami w miarę ich 
:zgłaszani a. 

§ 18. Najpóźniej na 3 dni przed dniem 
wyborów komisja wyborcza lub kierownik wy
borów podaje do wiadomości' -pracowników usta
l one' kandydatury lub ważnie zgłoszone listy 
kandydatqw. 

§ 19. jeżeli złożono tylko j edną ' listę 
ważną wymienieni w niej są wybrani bez głosowa
nia. W tym wypadku " należy zawiadomić o tym 
pracowników~ danego zakładu pJ..acy w sposób 
ustalony w załączniku Nr 6. 

IV. K~rtki wyborcze. 

§ 20. Kartki wyborcze winny zawierać 
w razie głosowania na . listy kandy!=łatów - tylko 
wypisany numer listy, a w razie głosowania na . 
poszczególne kandydatury przy wyborach dele
-gata - nazwisko' i imię kandydata, za którym 
wyborca się oświadcza. 

. § 21. Kartki wyborcze są nieważne: 1) gdy 
'zawierają dopiski prócz)numeru listy lub -w razie 
wyboru delegata - dopiski przy nazwisku kan
dydata, 2) gdy są nie czytelne lub nie wskazują 
niewątpliwie na jedną z ważnie zgłoszonych list 
łub na jedną z ważnie zgłoszonych kandydatur. 

/ 

V. 9łosowania. 

§ 22. Przed przystąpieniem do głosowania 
komisja wyborcza sprawdza. czy urna wyborcza 
jest pusta, poczem urnę pieczętuje i zamyka • . 

. Od tej chwili aż do ukończenia głosowania urny 
otwierać nie wolno. _ 

§ 23. Urna winna stać w widocznym 
miejscu. Wyborcy głosują o~iście przez wrzu
cenie do urny kartki wyborczej w kopercie lub 
zwiniętej tak, by pismo nie było widoczne. ' 

§ 24. Bezpośrednio po zakończeniu gło
sowania, przewodniczący komisji wyborczej 
opróżnia urnę i komisja przystC(puje w obecności . 
mężów zauf..ania list do obliczania głosów. 

§ 25. O ważności kartek wyborczych, za
kwestionowanych przez któregokolwiek z człon
ków ,komisji, rozstrzyga komisja większością 
głosów. Powziętą decyzję wnosi się do protokółu. 

VI. ' Podział mandatów . 

§ 26. Po ustaleniu ilości głosów wazme 
oddanych na każdą listę , komisja " wyborcza 
przystępuje do podziału mandatów. 

§ 27. Podział mandatów odbywa się nastę
pująco : łączną sumę głosów ważąie oddanych 
na wszystk ie ważnie zgłoszone listy kandydatów 

. dzieli się przez liczbę członków rady zakłado
wej, ustaloną przez komisję wyborczą dla da
nego zakładu pracy. O trzymana w ten sposób 
liczba ,b ez ułamka jest dzielnikiem wyborczym. 
Każda lista otrzymuje tyle mandatów, ile razy 
dzielnik j wyborczy mieści się w liczbie głosów 
ważnie oddanych na daną listę , przy czym ułam- ' 
ków nie uwzględnia się . j eżeli po tym podziale 
p0 7.ostaną wolne m~ndaty; dzieli siC( ilość głosów. 
u zyskaną przez każdą li stę. przez liczbę ma'n
datów j u ż jej przyznanych, powiększoną o jeden. 
Tej liście, która wykaże najwyższy iloraz, licząc 
wraz z ułamki e.m, przyznaje si~ dalszy mandat. 

/ W ten sposóD postępuje się aż do rozaziałQ 
wszystkich mandatów pomiędzy listy. ',1 

j eżeli parę list ma równe prawo do . tego 
samego mandatu, rozstrzyga los, wyciągnięty 
przeźprzewodniczącego komisji wyeorczej. 

P r z y kła d: Zakład pracy wybiera 9 człon-
ków tady " zakładowej. .. 

. " 

Uprawnionych do głosowania 100 osób. 
Zgłoszono 3 listy ważne. 

Lista Nr 1 otrzymała 45 głośów ważnych 

" ,,2 " 25 
OJ ' ,,3 " 20 " 

razem 90 głosów 

Ustalamy dzielnik wyborczy: 

90: 9 = 10 
. Dzielnik wyborczy - 10. 

lO 

" / ,'" 

,.' , 



/ 

. ' , 
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Po~ział mand~tów między lisly: ' 
Lista Nr 1 otr;ym~je45 : 10 = 4 mandaty ', 

" lO 2 " 25. : 10 = 2 " 
~ ,,3 " ,.20 : 10 = 2 , " 

ra·zem '· 8 mandatów 
. Pozostaje, 1 mandat woln·y. 

Lista Nr l otrzymuje 45 : 5,= 9 

" . " 2 " 25: .~=8173 
" ,,3 " ,·~O :.3 =6 2

/ 3 

dziewiąty mandat otrzymuje ~ lista Nr 1. 
Wynik '<}stateczny: 

Lista Nr 1 otrzymuje 5 

" ,,2 " 2 

" " . '3. " 2 

mandatów 
mandaty 

" 
§ 28. Mandaty uzyskane przez poszc~e

gólne : listy przypadająkandydatom,aanej listy 
w kolejności ' zail!lOwanego miejsca na . liście. 

VII .. Protokół wyborczy. '" 
,§ 29. - Przewodniczący komisji wyborczej , 

lub kierownik wyborów bezpośrednio' po usta
leniu wyniku wyborów sporządza protokół, który , 
za'Wiera: datę, czasłrwania ora~ miejsce ' wybo
,rów, liczbę uprawnionych do _ głosowania, liczbę 
głosujących, .' liczbę oddanych nieważnych kart 
do głosowania, liczbę ważriie oddanych głosów 
na poszczególne kandydatury (art. 2) lub na po
szcżególne listykandyąatów, imię, nazwisko, 

WZÓR Nr 1. 

'I' 'wiek i .miejsce · zamiesz.kania wybr.anych człon-
ków ,rady . zakł~d9wej lub delegata. . '. .. 

§ 30f Do protokółu . dołącza się zgłoszenia 
kandydatów. albo listy kandydatów, ' karŁy obli
czenia, kartki wyborcze (ważn~ i unieważnione). ' 
Protokór wyborczy wraż zzałącznikc:ini prze-

' wodniczący komisji wyborczej lub kierownik ' 
wyboró\A~ przekazuje nowo ' wyhl1H!.ej radzie ' za' · 
kładowej lub delegatowi. 

Vlll. Ustalenie wyników wYborów. 

§ 31. Po ustaleniu treści protokółu, komisja 
-wyborcza lub kierownik wyborów ogłasza wynik -
wyborów; : pocz.em wydaje każdemu z wybranych ' 
członków rady zakła!1owej , lub delegatowi za- , 
świadczenie, podpisane przez członkóW , komisji 
wyborczej . lub przez kierownika ' wyborów, 
stwierdzające ~_wybór. ' 

§ 32. Komisja wyborcza wmna najpóźniej 
po upływie tygodnia od dnIa wyborów , zW,ołać 
nowo wybraną ' radę- zakładową. W wypadku _ 
gdy wybierany jest delegat, nowo wybrany :::Ie-

, legaŁ winięn rozpocząć swą d~icłalność najpóź
niej 'po upływie tygGdniaóddnia- wyborów. _. . 

§33. Rozporządzenie mme)szewchodzi 
w życie z dnieni 20. maj~ 1945;-. 

, Minister ' Pracy i Opieki Społecznej 
Wiktor- TroiańoąJski, 

~ , 

Za.łąc z.niki do rozporządzenia Mini~tra Pracy i Opieki 
Społecznej z dnia 7 maja ' 1945 roku o regulaminie 

.' wyborów do rady zakładowej wyborów delegata 
(poz ~ 105): , " ' 

Załącznik Nr 1. 
, Zawiadomienie. 

Wdniu __ ~ ... :. __ __ __ : ____ .. ____ : __ _ : __ __ . _______ __ __ ___ .. __ .. __ __ __ ___ .-____ w, cz'asie od godz." .•. ;. __ ~ ___ __ ; ____ __ _ do godz. _______ ___ :. __ __ _ ._._ ., odbędą się ' 

wybory ___ ______ :.: ____ __ __ ... członków Rady Z~kładowej ___ .: --- --- .. -- -- -- (Dele'gata) ~ 
Listy kandydatów (poszczególne kandyda tury) ________ __ _________ .. __ zgłaszać należy do dnia : .. __ __ .:. __ .~---- --- .. ----------------....... 

Liczba c :łonkó~~ iady zaklado~~ j w z!lkladzie prac~ wynos'i __ .. __ __ __ __ ____ __ : .. __ , .. -- -- .. -- . 

Pi- :z:ewodniczqcq Komisji . Wlfborczej 

. ' Czł~nko'U!ie Komisji Wybo"rczej 
, "-"", . 

c' dnia __ _____ , ____ _ .... _____ __ _____ ___ __ .. _____ _______ -_____ .. __ ____ ____ r. 
/ 

WZÓR Nr 2. Z~lącznik Nr 2. . 
. - , 

Wykaz waZnie zgłoszonych, list kandydat6w, ba członk6w Rady Zakładowej : 

Lista ,Nr 1. 

o; -.,.. 0 . 0 • •• • • • ••• • •• : ' • •• • • • ~ • ••• • • • • 0 .0 ••• • ••• • • • • • 0 .0 •• • •• • •• • _ • •• • • • • • '0' 0 ' - ' - , - ' " . . .. ....... . . -- . 

~ •• • •• • • • ~ • • ••• _. _ • • • •• •• 0 . 0 •• ' . 0 . 0 •• •• •• •• • • 0. 0 •• • • 0.0 ._ • •• •• •• • • • • • , _ • • • •• • ~ _ • • •• , ' , _ 0.0. 0 .0 • • •• •• 

" ~. . 

~ ........................ -_ .. _ ...... ...... .. .. ........ ..... ...................... .. .... .. ... .... .. . 

............... __ __ .... .. ...... ~ ........... __ ... .. .. , -...... ---.--- -- ______ . ____ .-.. ___ __ ..... .. ... ..itd. 

Lista Nr2 • 

• • - 0 ' 0 • • • • .••• _ • • •• _ • • •••• • •• • • • • • •• • •• ••• ~ • •• _ • •• _ : • •• • •• _ ••• • •• • •••• • • • • • ; • • _ • • •• • __ , _ _ • • ; • • • • • ••• o,' 

. . . . . ... , .. .... _._ .. . _-. -.. -.. . -... -.. ....... .. -.. -_ ._-..• :-..... : .... _.,._': .. __ .. . . . . _ .. ~- -... .-, .. 

.......................... ;.:;.: ............................. -.. ~: .... :-... ~ . _ ... -...... _-_.-..... __ .. _~--_ .. -.. -. 
\ 

-- .......... , .. : .. ..... ... ... ... .... .. -.... .-.... -.. .. ... .. : .. .................... ......... ... ... itd. 

PrzewodniczącIf KomiśjiWlfborczej 

Członkowie Komisji Wlfbórczej 

__ :.: ...... ...... ............ :., .... .. ...... ..• dnia: ......... · ............ , .. ............ : .............. .. ........ : .. :_ .. r. 
, 1. 

/ 

\, ł 



, 

. . ~ 
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WZÓR' Nr 3. 
. WJkaz _,iDie zgłoazoDyc;h' kaadyd.t;'r Da. delegata. 

.1' , ..... _ .. ... :, .. , .. : ............. , .... ; ............. :.:: .... : ... ~. : .. :; .... ~,: .. : ...... .. 3) . ...... : ........ " ... ,-.... , ....... , ... : ..... :: ........... ,., ...... .! .... . ...... : •. : . ......... . ,., 

,, 2) .......... ; ... ,., ....... , .................... , .......................... _ .. , .. , ............ . A) ....... , ...... , ........ : ... : ....... : ............ ; ....... , .. ~ ...... : .. 7 . . , . . : . . . :: ...... . . .'~ .. . itd. 

Kierowni~ wybo~ow 
, t. ~ 

:.: ..... , .. :.: .... .. , ............ :.: ....... ~ ..... , dnia ........ , ... : .. : .. , ...... , ....... , ...... , .. . : .. :.: ... : ........... . : .. .. :. r. '. 

. Z·.łącznik Nr 4. 
Protok6ł wyborczy 

.. ~ ......... ~~~~~'.'.'. '.'. '.'. '.:~.:':'~', .'.' .. '.'.', ..... , ... __ ... ' .... ____ ,. ____ .. __ ; .. ________ .. :. __ :.: ____ .. __ .. __ .~ __ .·.·.~~·.~·;·,.:~:. : : : :: : :: : :::::::~ : :: · ·(~~~:;:t:;ę.~ .~:~~~ .. . ~~~~.~~~~ .. ~.~~~~ .. ~~~!.~.~~~~~:'.'. ::. :~.:. :: 
Nazwisko czło~ów ; Komisji Wy borc ze j .: .. ,- .. " .. ... . " .. " ..... .' ... ......... ... : ~. : ..... : .. : .......... " .......... , ...... : .. , ........... .... ............. : ,~, :' .. .. __ .... : .. , ~ 
Nazwisko "kier.ownika wyborów - . ' - . . Liczba oddanych głosów' ... , .. .. .. , .... : __ , .. :, .... , ...... : ... ~ . . 
Liczb.' głos6w ' un·ieważnionych ::::: : ::::::·. :: :: : ::::::~ ::::::::::: :: :: : :::':'.::',::·,:: ·. : ' ~;~~~a głosów ważnych." ... ... .. : .. , .. ,:",. , ..... ... , ... ,., ..... ,. ,:, .... " .. .. 

Liczba ' głóś6w ważnych, ,oddanych na poszczególne listy . kan,dydatów .... ,:, .. , .... , ........ " .... , ... , ......... ; .... , .... , .. ,: ................ : .... :,,::" . . 

. . Lista, Nr l - otrzymała , ~ .... ". ::-... : ..... :.: ........ : .... ~, .. :.: ....... ... gło.ów " 

Lista Nr. 2 .otrzymała .. ....... . : ........... , .... ,.,: ......... >... .. .. .. ... ..... głosów 

Liczb,głośówoddanych na poszczególne kandydatury ..... : ......... : ... : ... ~ ............... , .......... : ...... .. :: .. ;,:.:; ............. : ........... ... , .................. .. 

. Wyn .ik' wyborów \ 
Lista Nr lo'trzymała ' ~andatów __ ........ .......... : .... .. . .... , .......... , . 

Lista Nr 2 ołrźymała mandatów ...... . :y ........ > ............. : .. .... ... ' 
'-Kandyda~ ,":' ............ .............. ..... ...... ....... ... _ .c-r .•. .- .... .. . -9trźym,ł ,iłoSQw .............. : ........ ....... ... ... .... _ ~ ... 

Kandydat :: ... , .. , ...... .. .............. .... ... .. .. . otrzymał głosów .. : .............. ' ................................ itd. > 
Przewodniczący 'Komisji Wyborczej 
Czł~nkowie Komisji Wyborczej 

. ... .... ~ ~ .. ,-.... .. . :: ....... .. ' ..... .. '." .... , dnia ........ : ..... ..... : ........ , .. ... : ......... ......... _ .. "" ... : .... r. 

W ZÓR Nr 5, .. 
Ogł,08zeDie wYDików ' wyborów · 

Na członków Rady Zakłado-wej wybrano : 

" Załącznik Nr 5, 

. .. z listy Nr 1 .... : ....................... ~ . :., ........... ............. , .... _. : .... -.. , z 'listy Nr 2 ........ :; ... :., ... : .............. .............. , .... : .... c ......... ~ ... itd. 

(Na delegata wybral!.o .. ~ .......... : ........... ::~ ......... ~ .. ........................... ) 

... ....................... .... ... : ... . : ........ , 

" 

.W Z Ó R Nr 6 .. , 

P,zewodniczący Komiśji Wqborc; e; 
, Członkowie Komisji . WIJb,orczej 

Kierownik wyborów 

dnia ....... : ........................ .. ; ................... : ................ r . 

. PowołaDie rady zakładowej bez .. yb'or~ 

. Ponieważ zgłoszono ' tylko jedną listę kandydatów, za członków Rady ' Zakładowej ·wybrano: 

Załącznik ' Nr 6 . 

3) ... , .............................. : ..... ,_ ........... ::.: ..... , .. ; .......................... .. 
"-

·1) .... , .................................... : ........... ~ . : ....................... .............. . . \ 

2) ................. , ...... ...... : ........ ........ .. ........................ , ..... ...... , ........ . 4), .... , ...... ~, .. ... ....................... :: ..... : ... ~ ............. : .......... , ........... _.itd. 

p,zewodniczący Komisji 'Wybo,ciej . 
, . . . Członkowie Komisji WlJbor~%ei 

r· 
. . . .dDia· ..... : ...... :~ ....... : ... ...... ........ ..... , .............. .. .. ....... r . ~~ ................ _ .. - .~ ..... -.... -....... :. ...... ~. 

;' 

'\.... ; 

. ' 

. .. '1: , 

... ,..... ... 

. ... . :'"(' 

,.': 

.... ' ; 1 

I , .. 

I 
l 

'. 

. . .. ' . 
~, . 
, ' 
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l Zał~cznik, Nr 7. 
WZÓR Nr 7. ' 

. , I . • . 
Koirtisja Wyborcza . ~ .. , ............ ; .............. : ... : ........ , .... ~ ............. -:::-: (Ki"rownik wyborów ................. : ............ ........... ~ ... :, ...... ... : .......... ~ .... ~ ... .. ) 

,Zakład pracy .. :.,., ......... :: ......... : .... ~ .................... : ..... : ......... : ..............•. : ........... ~.; ......... ~ .. . ' w.: ........... .. : ....... . · ...... .. ..... ..... . : ..... ........ ... ~ ....... . 

. niniejszym zaświadcza, że obyw .... ...... : ...... : .. ' ........ : ... , ........................... ~ .... ~ .... ~: .... ~......... .. ... .. ... . ........... . ......... . . ................... został 
w dniu ... ......... ......... ..... ... .. : ... .. .-...... ~ ......... :.~ ....... = wybrany na członka· Rady Zakładowej:. , ... ......... ~ .............. . , ............. , .. .. : ... ...... . ; ..... . 

. (n~ .Delegata .: ... ... .... .... ..... : .. ....... .-.... : ....... .. ...................... .. ) 

. . , 

Przewodniczący Komisji .Wijbo.rczej 

Członkowie Komisji' Wqborczej ' . 

Kie170wnik wyborów 

......... ; ...... : ... ~ ...................... : .......... , dnia ...................................... : ................... :: .... : ................ r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY t OPIEKI SPOŁECZNEJ 
. z dóia7 maja 1945 ~ . . ' 

. o wzorowym regulaminie fllnkcjonQ~ania rady zolcłądowej. 

Na podstawie art. -22· dekretu z dni'a 6 lu- § 8. Rady iakładowe " utrzymują stabt łącz-
łego 1945 r. o utworz~.niu rad ' zakładowychność z pracownikapti danegcY zakładu pracy. 
(Dz . . U. R.P. Nr 8, poz. 36) zarządzam, co na- W' zakładach pracy, zatrudniającyćh ' powyżej 
stępuje: . .l.OO pracowników, zarządy ' rad zakła_owych 

§ '1. Pr~e~ artykuły powołane w rozp~rzą- ' winny ' wyznaczyć jeden: lubwi~cej dni ' w t y
dzeniu niniejszym bez bliższego omówienia na~ . godniu oraz godziny! z reguły poza czasem pracy, 

I. leży roz~mieć arty'kuły dekretu z dnia 6 lutego . dla zapoznania się z życzeniami . pracowników. 
1945 r. o utworzel}iu rad zakładowych (Dż. U. § 9" Z przebieg-u zebrania ' rady zakłado-

· R. P. Nr 8, poz. 36). wej sporządza/ się protokół, który zawiera: listę 
'. § 2. Rada zakł~dowa.- na pierwszym _ swym obecności, ' porządek obrad, powzięte uchwały, 
ze~raniu wybiera ' ze . lswegp g-rona zarząd (prze"'- liczbę ' g~osów, które. padły za pószczeg9~nyini 

· wodniczącego, jegą zastępcę oraz sekretarza). wnioskami, ewentualne zdanie. ' odrębne ' mniej-o 
.' O ' ile rada zakładowa. HcloY .. więcej niż '9 'cżłon- szości na' jej żądanie, oraz . podpis przewodni-
, ków, -wybiera O:1a zarząd, ~składający się z więk- czącego. . - " 
./szej liczby członkó'r' z tym, że liczba . członków § .10: O zwołaniu ogólnego, zebrania ,za-

_ zarządu .nie może . przekraczać jedenastu, wiadamia 'się pracowników najpóźniej na 3 dni 
. . , . erżed terminem. .- ' . ' 
§ 3. Rada ' zakładowa może wy'łonić że Ra9a . zakładowa ' może . ąchwałą powziętą 

swego grona sekcje dla , załatwiania poszczegol- wię\tsz0ścią2/a głosów zwołać w wypadku na
nych kategoryj :spraw (art. 3 i 4). ' głym, ogólne zebranie ' bez zachowania tego' 
. § 4. Przewódnicz.ący reprezentńie ' radę terminu. ' ' 
zakładową na , zewnątrz, wykonywa jej uchwały§ 1 t .ogólne ,zebrania zwołuje się: 
lub czuwa nad ich wykonaniem, ustala prźedmiot 1) przynajmniej ·raz na 3 miesiące ,celem 
i porządek ubrad · rady - zakładowej, ' zarządu wysłll.cha~ia sprawozdania rady zakładowej 
i og6lnego ~ebrania i przewodniczy tym . "bradom; (art. 31), . ' _ 

§ 5 . . Zebra~ia ,rady zakładowej odbywają 2) z inicjatywy rady zakładowej; 
się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż 3-) . na żądanie 1/4 ogólnej liczby pra,cowni-
raz na tydzień. ' ków "zakładu, . 

. ,4) na żądanie pracodawcy, 
§ 6. Uchwały rady zakładowej z wyjąt- 5) na skutek_wniosku zarządu pracowniczej 

okiem ąchwał ' objętych art. 18 zapadają zwykłą ' organizacji zawodowej, · obejnlUFtcej dany zakład 
większością głosów, Vi obecności cO najmniej po" . pracy. 
łowy członków; w. razie równości głosów, decy- " § 12. llrzedmiotem obrad ogólnego zebra-

· duje głos przewodniczącego, '. ' - Dla jest: . 
§ .7. Uchwały 'rady zakładowej, 'co qoktó- l) wybor członków rady za.kładowej, 

_ rych nie zastrze-żono poufn'ości, należy cwywiesić 2) sprawożdanie, rady zakładowej, 
ńa:'- specjalnej tablicy, umieszczonej w miejscu 3) sprawy zwiążane z działalnością ~ady 
widocznym. ' ./ zak~adowej. -

, . 

\ "-
\, " 
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§ 13. Uchwały ogólnego zebrania zapadają 
~wykłą większością głosów przy obecności ~ co 

. najmniej ' poiowy ogólnej liczby pracowników 

. ~ danego zakładu pracy; . ' .. 

, W ' wy'paąku, prżewidzianym W ait. lO, czynnoś.ci ' 
rady ' zakładowej pełni ,komisja wyborcza, po- /' 
wołana zgodnie z art. 14. ' . >' 

§ 15. Rozporząd;z:enfe niniejsze wchodzi 
w życie . z dniem '20 maja 1945 r'-' 

Minister Pracy i 'bpieki Społecznej : 

-
.. . § .14. Rada zakładowa pełni sweczyMośd 

do czasU ukonstytuowania się nowej ' rady za; 
kładowej w ' try.bie ,przewidzianym wart. 14. 
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Wikt~r Trojanowsk i 

ROZPQR,ZĄDZĘNIĘ ~lIN1StRAPR.ĄCV t OPlciu' SPQtBCZNEJ 
. " ąnia 7 maja 1945 fi 

r sp.rawie ~rnlan ókręg6w ł sfea~łB 'ubezpieczalni społeci~ych . . , 

Ner podstawie ,ar.t. , 3 i 4 dekretu z dnia.-3Q § 3 . . Do okręgu ~ , tiłłezpieczahii . spo'łeczńej . 
marc.a ,1945 . r. o utworzl"niuwojewództwa gdań- w Białymstokuwłącz~ się , poWiaty sokólski" 

~ skiego ,(Dz. U. R. ,P. Nr 11, poz. 57) Oraz art. 22 augustowslci i suwalski, nat()miast . wyt~Uj §i~ 
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu z tego okręgu powiatwysoko-mazowiec~i. · 
społeczri'ym JDz. U. R. P.' Nr 51, poz. 396) § 4. Do _ okręgu ubezpiecz,iJą,i społecznej 
zarząd:i:arnJ co następuje: '.. w Łomży włącza , się powiat wysoko-mazowJecki. 

_ 1 ,1. Twór~y się ubezpiecza,łnię społeczną 
W Gdańsku, óbejn14iącą SWYm dźiałaniem ąbszar§ 5. Do okręgu ubezpieczalni społecz,neF -' 
byłego Wolnego Miasta ,Gdarjska oraz powla- Vi Siedlcach włącza się powiat bialsko-podlaski. 
Mw: tcźewskiego, starogardzkiego i kościerskiego . '§ 6; Siedzibę ubezpie~zalni ,społecznej .na, 

§ 2. Ubezpieczalnia społeczna w Tc~ewie powiaty ciechanQwski, mławski,przasnyski, ma
titega likwidacji, a okręg jej dzieli się " w ten . kowski i pułtuski przenosi się z Mławy do Citi
spdsdb, I że pdwia'ty . Łcźewilki, ~tarogardżki i kO-chanowa; 
śclerśkł włączone źdstalą delubeipieć:tcilrti śpo~ " .§ 7 •. Rozpoiządzenieniniejsze wchodżiw ~yz 
łecznej w Gdańsku; powiaty chojnicki i tucholski de % dniem l . maja 1945 r. ' ' . 

. do ulrezpieczalni społecznej w , Bydgos~czy, 
a powiaŁ 'święcki do ubezpieczalni społec'znej 
w Grudzi"dzu, " 

1"oa 

Mini&ter Pracy i Opieki Społecznej~ / 
WikłQr " rr.oianąw~ki · · 

, , I , 

ROZPORZĄDZENlB ,MINISTRA PRACVI OPlEKI SPOŁEczNEJ 
~, ~nią 1m~j; 1945 t. 

\IV sptawui ,rozszetienltt:" prawa db~ zaópiltf~e" łnwaiidzkich. ~ . 
, Na p~dstawie art. jaj , ust. (6)- 'ustawy d~one w ~iasie od dnia 1 stycznia tS74r. 

żdnia 28 marca 1933 r. ' o ubezpieczeniu spo_ ,dnia 31 grudnia 1816 r. włątznie • . 
lecźnym (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 396) zarzą-
dzam/ Cel następuje: ' " 

' ł 1. Prawo dożaopatrzeń inwalidzkich, prze
widzianych w.art. 302 i 303 ustawy z dnia 18 r,par

,ca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (D~ U. R. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie . z dniem ogłosze~ia. 

P~ Nr 51,poz. 396), rozszerza się na osoby, uro~ 

Minister Pracy i Opieki Społecznej :'; 

Wiktor Trojanowski 

" , 

" Tłoczono ' z' poleceni~ Ministr'~ SprawiedliwQści W Druka~ni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi; ul. Kilińskiego 93 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje Ilię w Administracji Dziennika U~taw R: P-. w Łoazi, ui. Kilińskiego "S6' 
Prenume~atę należy wpłacać z ~óry. Wysyłkę wykonuje się po' uprzednim wpłeceniu zaliczki miesięcznej 

, dl!! władz, ' urzędów'7zakładów i in~tytuc.yj państwow~ch i samorządowych w kwocie tł 20, . . 
dla innych preg\lmerątorąW W ~woc.ie zł 5Ó. 

P~jedyńcze numery ~ą do ' nabycia: , . 
w biurze sprzedaży w· Warszawie, ul. TargQ,waS9, w Apministracji . Dziennika Ustaw ·R. P. w ŁodZI, Kilińslci~go 86 

o~az w Kalie Sądu Okręgowego w Lublięie, Krakowskie-Prze9mieście 76. 
,. ' 
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TREŚĆ: 

. j 
ROZPORZĄD'ZENIA, 

, Poz., 109 - Minis,tr.a Administracji 'Publicznej ,z dnia 19 m~ja\ 1945 ~ w ~pra'wi~ wykonania dekretu z dnia 
12 ' marc;:a 1945 r. o powszechnym Ob9Wiązku ~wiadczeń osobistych na rzecz ' odbudowy 
m. st. Wars;zawy ; . ' . ' ' lU 

110 -'- Mini~t~a ?prawiedliwości' z dnia ' 22 mija 1945 r, o ' zmianie okręgów SlIdów Okręgowego 
, i Grodzkiego w Przemyślu " . . ' . ' , " , , " .. , ił2 

\, I 

OBWIESZCZENlE 

111 :- Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dniil 7 maja li 945 ~. 'o sprostowaniu błędów w ustawie 
z dnia 31 grudnia 1944 r, i Ó ' zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o 'organizacji i zakresie 

'działania rad' narodowych • , . ' 142 

" , 

"I
/ ' 

109 

ROZPORZĄDZENIEMINIST~AADMINlSTRACJI P\JBLlCZNEJ 
\ , 

z ąnia 19 maj~ ,1945 r. 

W spr.awie , wykon,riia /dekret~ z, dn'ia 12 marca 1945 r. o .,o~sie'chnym obo~illzku świadczeń 
" o~obis~ych nil r~ec~ od~udowy : m. st. W,arszl)wy. 

Na podstawie art: l' § 2i art. " 3 § ' 2 de
kretu z dnia 12 ,marca 1945 r., o , powszechnym 
obowiązku '~wiadczeń osobistych na rzecz odbu- , 
,dowy m. st. Wars,zawy (Dz. U. R p~ Nr'8, poz. 39) 
.zarz,dzam, cb następuje;:: , ' , " 

§ 1. (1) Roboty i usługi pa , rzecz , odbu
dowy , ni, st. ' Warszawy wyko'nuje się na pod
stawie powołań, dokonywanych przez powiatow'e ' 
władze , ą.dministracji ogólnej w, dródze obwie-

: szczen publicznych ';Iuh weżwańimiehnych. 
(2) W obwIeszczeniach lub wez\vaniach na

leży wskazać ' miejsce wykonywania świadczeń; 
termin stawiennictwa, zak{es i czas trwania ob 0- ' 

wiązku oraz odpowięd:Zialność karną z powodu 
niedopełnien,ia cibowiązku osóbistego świadczenia. 

, , § , 2. ,(1) Czas, na który dana osoba żostaje 
powołana do świadczeń, nie może przekraczać 
3 miel'ięcy w danym roku kalendarzowym, Iicz'ąc 
ód,dnia przystąpie~ia do wykon.ywania obowiązku. 

, (2) Młodzież, uczęszczającą do zakładów 
naukowych, :mo~na , P?woływać do ' świadc~eń 
tylko Wczasie wakacYJszkolnych. , , 

" § 3. (1) Wykazanie istnienia okoliczności, 
l , uza~.aą, niaj,,!cy~h zwolni~n, ie. od obow, iązku,', ' ś,Wi.ad- , 

czen osobistych w mysI art. 3§ 2 dekretu Jest 
obowjązkiem interesowatlego. '. ', " 

, \ 

~, . 

~ , 'I 
. (2) Wykazanie ' warunków, powodujących 

zwolnienie może nastąpić zarównp przed p:owo
łaniem' do świadczeń, jako też w czasie wyko- ' 
nywania Ś~iadczeń.. . / , , 

, § 4. O) W c~ru uzyskapia, zwol9ienia od , 
obowiązku świadczeń ,osobistych' powinny osoby, 
wymienione w art. ·' 3 § 2 dekretu, przedstawić 
następujące dokumenty: \' ,.', 

1. osoby chore oraz kobiety w ciąźy - świa- ' 
dectwa lekarza urzędowego; a w braku . 
Jakieg0 lekarza w miejscu pobytu t'ycb 
osób, świadectwa innego lekarza, stwi,er
dzające , niezdolność do wykonywania 
świadczeń, ' \ 

, ,2.-Osoby .fizycznie ułomne, :kobiety 'w cikre
, sie przez sześć mi~sięcy po'odl;>yciu porodu 

. oraz matki wychowujące dzieci do ukoń- , 
cZQnych lat 13~ zaświadczenia; wysta- , 
wiane Vfgminach miejskich przez zarząd 

"miejski; ił w gminach wiejskich ,przez , 
'" zarząd , gminny, lub sołty~!a. 

(2) Wymienione w ust. (1) ' dokumen'ty pb
winny wskazywae ' czasokres, r przez jaki będ:tie 
trwała przes'zkoda w powoływaniu danej osoł;>y , 
do świadc7;eń oSobistych. \ ' ' , 

r i 

J ' 
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, 

§ 5. Władzą właściwą do zwolnienia od 
~bowiązku ś:-viadczeń osobistych osób, wymie
'nionych wart. 3 ust. 2 dekretu, jest powiatowa 
wł.adża administracji ogólnej miejsca powołania 
lub wykonywania tych świadczeń. 

{2) Władza, udzielająca zwolnienia, wysta
wia osobie interesowanej zaświadczenie, w któ
rym podaje czas, na jaki następuje ,zwolnienie 
i Rowód zwolnienia. ' 

, ,§ 6. (1) Odmowna decyzja władzy w spra
wie zwolnienia od obowiąz"u ,świadczeń osobi
,tych jest ostateczna i nie p~dlega zaskarżeniu. 

, § 7. Rozporządzenie Qiniejsze 'wchodz,i 
w życie z dniem~głoszenia. , 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward Ochab. 

, I 

110 
, ', 

ROZPORZĄDZENIE MINISTIłA , SPRAWIEDLlWO~CI ' 
\ z dni~22 ' maja 1945 r. ' 

o zmianie okręgów Sądów Okręgoweło i Grodzkieło w Przemyślu. 

, Na podstawie ar~. l ttbkretu Polskiego l ' (2) Do okr'ęgJ,l Sądu Gr~~łzkiego w Prze-
, Komitetu Wyzwóleria Narodo,wegóz dnia 4 listo- myślu ,włącza się gromadę KalnikÓw., 
pada 1944r. o , upoważnieniu do tworze,nia § 2. Rozporządzenie , niniejsze 
sądów oraz zmiany ich , okręgów, aporiadto do w zyc,ie z driiem ogłoszenia. , 

wchodzi 

enenośzeriia sędżiów na .inne miejsce służbowe 
(Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) źarządzam; co następuje: 

Minister Sprawiedliwości: 

, , 

, § 1., (1)' Do , okręgu ' Sądu Okręgowego 
w Przemyślu włącza się okręgi Sądów Grodzkich 
w Lubaczowie i Cieszanowie. ' 

( . 
Henryk Świątkowski ' 

,I 

111 
\ , 

O.BW1ESZCZENIE PREZYDENTA ~RAJOWEJ RADY NARODOWEJ 

. z ' dnia 7 maja 1945 r. , ' 

o sprostowani~ blędów w us~awie z dnia , 31 grudnia 194-4 ,1'. o · zmianie ustawy :i dni.a 11 . 
września ,1944 ' r. ,o· organizacji i zakresie działania rad narodowych. 

Na podstawie art. 5 ust. (1) pkt l ' dekr~tu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 

. 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczy
pos.polite) Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68" poz. 423), 
prostuje się następujące błędy w tekście ustawy 
z dnia 31 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 
11 września.1944r. o organizacji i zakresie działania 
rad narodowych (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 98): 

1) wart. 1 pkt l) po wyrazie "artykułach" 
winnol, być: "z wyjątkiem art.' 13§ 1", 

,2) w art. 1 pkt 2) po cyfrze .. 4" winn~ 
byc: ' ,,5,". ' 

, -
Prezydent Kraio~ei Rady ,~arodowej: 

Bolesław Bierut 

\ 

, 
1 . , - . 

TłoczOD'O z polecenia Ministra . Sprawiedliwo~ci Vi ' Drukarni Ministerstwa . Spra,wiedliwości w Łodzi, ul. Kilińskiego 93 
< 

Zgłoszenia: na prenumeratę przyjmuje się ' w Administracji Dziennika Ustaw R, P. w Łodzi, ul. Kilińsk\~go 86 \' 

Pre~umer~tę należy wpłacać z góry. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpłaceniu zaliczki miesięcznej 
'dla, władz, urzędów, zakładów' i inśtytucyj. państwo-wYch i samorządowych w kwocie zł. 20, 

,dla innych prenumeratorów w kwocie zł -,50, 
. \ .' \ 

Pojedyńcze num~ry są do 'nabycia: 

" 

w biurze sprzedaży w Warsza,wie, ul. Targowa 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, Kilińskiego 86 
oraz w Kasie Są.du Okręgowego w L\iblinie. Krakowskie-Przedmieście 76; 

Cea.2 zł. 

r . 



DZIENNIK USTAW 
R Z E C Z Y P O S P O'L I T EJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 maja 1945 r. Nr 20 
TREŚĆ : 

ROZPORZĄDZENIE P REZESA RADY MINISTRÓW 
PO~.I 112 - z d nia 1'8 maja 1945 r . o organizac ji i zakre sie działan~a orga nów podleg łyc h Głównemu Urz~-

dówi Pomia rów Kra ju ' 

ROZPORZĄDZENIA I 

113 - Ministra Adm in i ~t rac j i P ubl iczne j z dn ia 15 maja 1945 r. wyda ne w porozum ien iu z Ministrem 
, Skarbu w s prawie wykonania dekretu o refor mie samorządowego syst e mu podat kowego 
114 -- Ministra , Admini stracji Pu blicz nej z dnia 15 ma ja 1945 r wyd ane w porozumieniu z Mini strem 

S karbu w sprawie wyko nan ia dekretu z d nia 13 kwietni a 1945 r, D podatku wo js kowym . 

112 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

Z dnia 18 maja 1945 r . 

143 

144 ' 

151 

o organizacji i zakres ie dzia,ła nia organów podległych Głównemu Urzędowi, Pomiar ów Kraju. 

Na pods tawie art. 6 ust. (1 ) dekretu z dn ia § 3. Wydział pomiarów urz ~du wojewódz-
30 marca 1945 r , o pomiarach kraju i orS!'a nizacji ki t" go ma pieczę nad całokształtem spraw po
miernictwa (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) w po- miarowych danego województwa i jest powolany .' 
rozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej do spełniania w jego obrębie zadań, wynikają
zarządzam, co następuje: cych z zakresu działania Głównego Urzędu Po-

§ 1. (t) Sprawy administracji miernictwa miarów Kraju, a w szczególności przeprowadza
włącza się do zakresu działania wojewodów i sta- nia pomiarów szczegółowych, ewidencji i koordy
rosłów powiatowych (srrod zkich) na zasadach nowania pomiarów stosowanych, wykonywanych 

• ustalonych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy- przez inne organa państwowe dla celów spe
posDolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organi- cjalnych danego resortu, nadzoru nad zawodem 
zacji i zakresie działania władz administracji mierniczym, prowadzenie wojewódzkiego ar chi
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 555 z 1936 r.). wummierniczego oraz sprawy administracji mier-

(2) Sprawy pomiarów kraju załatwiane będą nictwa - w I instancji, a sprawy katastru grun
we władzach administracji ogólnej II i l instancji towego i administracyjno-prawne, związane z po-
łącznie ze sorawami administracji miernictwa. miarami stosowanymi - w II instancji. 

§ 2. (1) Organami Głównego Urzędu Pp- § 4. Referaty pomiarów starostw powiaŁo-
miarów Kraju są : . wych lub miejskie biura pomiatówsą powołane 

a) przy urzędach wojewódzkich - w~/działy do spełniania na terenie danego powiatu (miasta) 
pomi~rów, zadań ogólnych, określonych w § 3, a w szcze-

b) przy starostwach powiatowych - refe- gólności stałej aktualizacji pomiarów szczegóło-
raty pomiarów. wy,ch, ewidencji pomiarów stosowanych, prowa-

{2) Na obszarach m. st. Warszawy i m. Łodzi dzenie katastru, prowadzenie powiatowego ar
tworzy się przy zarządach miejskich - wydziały chiwum mierniczego, sprawy katastru gruntowego 

. pomiarów, które spełniają obowiązki i czynności i administracyjno-prawne, związane z pomiarami 
wydziałów pomiarów urzędów wojewódżkich. stosowanymi - w I instancji, oraz załatwianie 

(3) Na obszarach powiatów miejskich two- spraw mierniczych i wykonywanie odpowiednich 
rzy się przy zarządach miejskich - biura po- czynności technicznych, związanych z planowa
miarów, które spełniają obowiązki i czynności niem osiedli, budownictwem naziemnym i pod
referatów pom,iarów starostw powiatowych. ziemnym. inwestycjami miejskimi i gospodarką 

(4) Na obszarze m. st. Warszawy i m. Łodzi terenami w 2'ranicach osiedli. 
biuro pomiarów, utworzon~ na terenie jednego § 5. W zakresie organi zowania miejskich 
z powiató.w g:od~kic.h •. może ?bjąt sWY~1 ~a- orj!anów pom iarowych oraz wykonywan ych przez 
kreSiem dZlałama rowmez tereny mnych pOwlatow nich funkcyj t echnicznyc.h za rządy miejskie pod
grodzkich . . . ... l egaj ą zarządzeniom Główr,eQ'o U~zędl1 Pomiarów 

. (5) Przy za rządach mleJs.klch miast mewy: Kraju lub t erenowo wł1Jściwym wydziałom po
dZlelonvch lub zarządach gmIn nych mogą byc miarów urzęd ów wojewódzkich. 
zorQ'ąn i zowane ref~r.at.y pomiarów lub powołani , § 6. Rnzporząnzen ie mnIeJsze wchodzi 
rz eCZ07':"3WCy pom1i,.ro~,. .' .. w życie z dniem og-łosze nia. 

(fi) O potrz/'ble I rozmiarach org-amzacJl. 
wskazanej w ust. 4) i 5), decyduje Główny' Urząd Prezes Rady Ministrów: ' 
Pomiarów Kraju. Edward Osóbka- Morawski 

I 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
z dnia 15 maja 1945 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania dekretu o reformie 
samorządowego systemu podatkowego. 

Na podstawie art. 11 dekretu z dnia 
13 kwietnia 1945 r. o reformie samorządowego 
systemu podatkowego (Dz. U. R. P. Nr 13, 
poz. 73) zarządza ' się, co następuje: 

§ 1. (1) Artykuły, powoływane w niniej
szym rozporządzeniu bez bliższego określenia, 
oznaczają artykuły dekretu z dnia 13 kwietnia 
1945 r. o reformie samorządowego systemu po
datkowego (Dz. U. R. P . . Nr 13, poz. 73), zaś 
paragrafy dotyczą rozporządzenia niniejszego. 

§ 2. (1) Wymiaru podatków, wymienio
nych wart. 1, dokonują zarządy miejskie dla 
gmin miejskich, a zarządy gminne dla gmin 
wiejskich. 

(2) Zarządy gmin miejskich i wiejskich 
mogą posługiwać się w akcji wymiaJ;owej danymi, 
posiadanymi przez władże skarbowe. 

(3) Władze ~karbowe są obowiązane na 
żądanie zarządów gmin, w miarę możności, do
konać wstępnych czynności wymiarowych, aż do 
wypełnienia nakazów płatniczych włącznie. Na
kazy zostaną zaopatrzone w podpisy lub piecz~
cie przez właściwe zarządy gmin i doręczone 
przez nie płatnikom. Równocześnie zarządy 
gmin założą właściwe księgi biercze. 

§ 3. (1) Zarządy gmin miejskich i wiej
skich są władzami . egzekucyjnymi, powołanymi 
do przymusowego ściągania zaległości w podat
kach; wymienionych wart. 1. Do ich postępo
wania mają odpow,iednie zastosowanie przepisy 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 
1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz 
skarbowych (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 580), 
zmienione rozporządzeniami Rady Ministrów 
z dnia 2 stycznia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 4, 
poz. 24), z dnia 28 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 10, poz. 78) i z dnia 15 maja 1937 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 340) oraz wydane na 
ich podstawie instrukcje i zarządżenia. 

Ilekroć w wymienionych rozporządzeniach 
Rady Ministrów jest mowa o władzy egzekucyj
nej lub urzędzie skarbowym odnosi się to 
również do zarządów gmin miejskich i wiejskich. 

(2) Władze skarbowe obowiązane są do
konać egzekucii na wezwanie gmin. 

(3) W przypadku zbiegu egzekucji, pro
wadzonej przez gminę w stosunku do danego 
zobowiązanego, z egzekucją, prowadzGną przez 
urzędy skarbowe do tegoż zobowiązaneg-o, tytuły 
wykonawcze łączni'e z protokółami dokonanych 
czynności powinny być - na żądanie urzędu 
skarbowego ' - przekazane skarbowej władzy 
egzekucyjnej celem dalszego prowadzenia egze' 
kucjL 

(4) W przypadku zbiegu egzekucji, pro
wadzonej przez gminę, z egzekucją, prowadzoną 
przez urzędy -skarbowe co do przedmiotu lub 
prawa majątkowego, tytuły wykonawcze łącznie 
z protokółami dokonanych czynności powinny 

. być przekazane urzędom skarbowym, celem dal
szego prowadzenia egzekucji. 

§ 4. Przez zaległości p.odatków, o których 
mowa wart. 2, rozumie się sumy, należne na 
rzecz Skarbu Państwa, specjalnych funduszów 
oraz dodatki samorządowe . 

Podatek grun~owy. . 
§ 5. Na podstawie aktów: wymiarowych 

podatku gruntowego, katastralnych, komisyj kla
syfikacyjnych, urzędów ziemskich i wydziałów 
hipot~cznych, o ile one zachowały się, władze, 
wymienione w § 2, sporządzą wykazy, zawiera
jące dla każdej gminy: 

a) ogólny obszar gruntów' w każdej gro
madzie, 

b) obszar gruntów według poszczególnych 
rodzajów użyfków stosowrue' do przepi
sów art. 3, ust. 1, 

c) obszar gruntów zwoinionych od podatku 
gruntowego, 

d) obszar nieużytków. 
Takie same wykazy powinny być sporzą

dzone dla gmin miejskich w odniesieniu do 
każdego płatnika. 

§ 6. (1) · W przypadku, gdyby władze 
skarbowe nie posiadały aktów, potrzebnych do 
wymiaru podatku gruntowego, władze wymienione 
w § 2 sporządzą wykazy gruntów, podlegających 

I podatkowi gruntowemu ha zasadzie własnych 
aktów. W braku i takich aktów wykazy gruntów 
powinny być sporządzone: 

a) w gminach miejskich - na podstawie 
pis_emnych oświadczeń ' płatników, 

b) w gminach wiejskich - na podstawie 
. pisemnych oświadczeń sołtysów, 
c) w odniesieniu do nierozparcelowanych 

majątków - na podstawie pisemnych 
oświadczeń zarządców. 

(2) Oświadczenia powinny być sprawdzone 
. i porównane przez władze wymiarowe z ' doku
mentami, wskazującymi obszar gruntów, a będący
mi w posiadaniu osób, składających oświadczenia. 
W przypadku braku dokumentów - - w oświad
czeniach powinna być wzmianka, że wiarogodność 
i ścisłość podanych informacyj osoby, składające 
oświadczenia, potwierdzają własnoręcznym pod-
pisem. . 

§ 7. W wykazach grunfów, o których 
mowa w poprzednim paragrafie, należy umieścić: 
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1) nazwisko i imi" właściciela, użytkowni
ka, dzierżawcy lub posiadacza gruntów, 

2) ogólny obszar posiadanych gruntów ze 
wskazaniem dokumentu, potwierdzającego ten 
obszar, lub wzmiankę o braku takiego dokumentu, 

3) obszar poszczególnych użytków sto
sownie do art. 3 ust. (1), .lit. a) i b), 

4) -obszar specjalnych upraw, 
5) obszar gruntów zwolnionych ze wska

zaniel,ll podstawy prawnej zwolnienia i odnośnych 
dokumentów, 

6) obszar nieużytków. 
§ 8. Ugory uważa się za grunty uprawne 

w rozumieniu art. 3 ust. (1) dekretu. 
§ 9. Przez specjalne uprawy, q których 

mowa wart. 3 ust. (2), rozumie się także 
uprawy wikliny, chmielu, tytomu, cykorii i bu
raRów cukrowych. 

§ 10. Stosownie do przep,isów art. 10 
pkt l nie korzystają ze zwolnienia od podatku 
gruntowego: 

1) grunty osad, objętych postępowaniem 
scaleniowym, lub powstałe w wyniku scalenia, 

2) grunty, .na których dokonano inwestycyj 
- wymienione wart. 2 pkt 8 i 9 dekretu Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 
1936 r. o zmiame przepisów o państwowym po
datku gruntowym (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 593). 

§ 11. (1) r'odwyższenie stawek podatku 
gruntowego na zasadzie art. 3 ust. (2) może 
nastąpić tylko wówczas, gdy: 

a) wpływy z podatku gruntowego, wy
mierzonego według stawek, ustalonych 
wart. 3 ust. (1), nie są wystarczające 
na pokryCie wydatków związków samo
rządowych, związanych z wykonaniem 
ich zadań ustawowych i uzasadnionych 
istotną potrzebą, 

b) jakość ziemi na obszarze danego związku 
samorządowego, stan zagospodarowania 
użytków rolnych, bliskość i możność 
zbycia płodów rolnych i produktów gpspo
darstw hodowlanych po cenach wyższych 
uzasadnia takie podwyższenie. 

(2) Podwyższenie stawek na obszarze, pod
ległym gminnej (miejskiej) radzie narodowej. 
może dotyczyć tylko l całego obszaru gminy , 
i wszystkich rodzajów użytków (art. 3 ust. [1]). 

§ 12. Uchwały gminnych (miejskich) rad 
narodowych o podwyższeniu stawek powinny 
być szczegółowo umotywowane. 

, § 1-3. (1) Uchwały gminnych (miejskich) 
rad narodowych o podwyższeniu stawek podatku 
gruntowego mogą być powzięte tylko przed 
dokonaniem wymiaru tegoż podatku. ' 

(2) Uchwały powiatowych i wojewódzkich 
rad narodowych o podwyższeniu stawek podatku 
gruntowego na zasadzie postanowień ust. (3) 
art. 3 mogą być powzi"te tylko w terminie do 

\ 15 sierpnia 1945 r. 
(3) Uchwały o podwyższeniu stawek po

datku gruntowegd powinny wskazywać, czy 

objęto nimi podwyżkę na cele budowy i odbu
dowy szkól i w jakiej wysokości. 

§ 14. (1) Naipóź~iej w ciągu dni 3 po 
powzięciu uchwały opodwyż.szemu stawek po
datku gruntowego - uchwała w odpisach po
winna być jednocześnie przedstawiona do za
twierdzenia prezydium powiatowej i ,wojewódzkiej 
rady narodowej, a w odniesieniu do uchwał 
rad narodowych miast wydzielonych, prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej. 

(2) PrezydIUm powiatowej rady narodowej 
powinno pOWZiąĆ odpowiedni~ uchwałę i przesłać 
ją do prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu uchwały 
gminnej lub miejskiej rady narodowej. 

§ 15. Zatwierdzenie uchwał, podwyższa
jących stawki podatku gruntowego przez pre
zydium wojewódzkiej rady narodowej powinno 
nastąpić najpóźniej w ciągu dni 7 po ich 
otrzymaniu. 

§ 16. Uważa się, że uchwały gminnych 
lub miejskich rad narodowych o podwyższeniu 
stawek podatku gruntowego zostały zatwierdzone, 
o ile w terminach, wyznaczonych w § 14 i 15, 
nie zapadną odmienne uchwały prezydiów po
wiatowych lub wojewódzkich rad narodowych. 

§ 17. Uchwały rad narodowych m. st. 
Warszawy i m. Łodzi o podwyższeniu stawek 
podatku gruntowego podlegają zatwierdzeniu 
przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej. 

~ 18. Gminne (miejskie) rady narodowe, 
które nie zamierzają podwyższyć stawek podat
ku gruntowego, zawiadomią o tym jednocześnie 
prezydium powiatowej i wojewódzkiej rady na
rodowej, a w odniesieniu do miast wydzielonych 
- prezydium wojewódzkiej rady narodowej na 
14 dni przed przystąpieniem do obliczania kwot 
należnego podatku gruntowego. 

§ 19. Postanowienia § 14 ust. (2) i § 15 
o terminach mają odpowiednie zastosowanie 
w przypadkach, wymienionych w poprzednim 
paragrafie, gdy powiatowa lub wojewódzka rada 
narodowa zamierza skorzystać z uprawnień przy
znanych im wart. 3 ust; (3) dekretu. 

§ 20. Grunty majątków nierozparcelowa
nych zalicza sif( do gruntów gromady sąsiadują
cej, w skład której majątek wchodzi pod 
względem administracyj nym. 

§ 21. O dokonanym wymiarze podatku 
gruntowego za pomocą nakazów płatniczych 
zawiadamiają: 

1) zarządy gminne - sołtysów każdej 
gromądy lub zarządców majątków nierozparcelo
wanych, 

2) zarządy miejskie ~ poszczególnych płat
ników. 

§ 22. Nakazy płatnicze podatku grunto
wego powinny zawierać: 

1) nazwę władzy wymiarowej, 
2) nazwisko i imię płatnika lub nazwę 

gromady, · 
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3) obszar gruntów, podlegających opo
datkowaniu według poszczególnych stawek, 

4) sum~ wymierzonego podatku według 
stawek z art. 3 ust. (1), 

5) wysokość podwyżki (art. 3 ust. 2 i 3), 
6) sum~ wymierzonego podatku łącznie 

z podwyżką, 
7) podstaw~ prawną wymiaru, 
8) terminy płatnoś,ci, 

9) wskazanie środków odwoławczych, 
10) objaśnienie o skutkach niezapłacenia 

w terminach przepisanych, , 
11) piecz~ć lub podpis władzy wymiarowej. 

§ 23. (1) W skład gromadzkich komisyj, 
o którym mowa w ' art. 3 ust (4) wchodzą 
4. członkowie i sołtys gromady, jako przewod
nIczący. 

(2) Członków gromadzkich komisyj wybie
rają ogólne zebrania gromadzkie, 

(3) Członkami gromadzkich komisyj nie 
mogą być osoby: 

a) niepełnoletnie, 
b) b~dące analfabetami, 
c) nie b~dące właścicielami gruntów w danej 

gromadzie, 
'd) karane za przest~pstwa, popełnione z ch~ci 

zysku. 

§ 24. (1) Komisje gromadzkie dokonują 
podziału podatku, wymierzonego od gruntów 
całej gromady, pomiędzy poszczególnych płatni
ków w gromadzie w ' zależności od ilości posia
danych przez każdego z nich gruntów (wielkości 
gospodarstwa), rodzaju uprawy, urodzajności 
gruntów, stanu zagospodarowania oraz stopnia 
zniszczeń wojennych. . 

(2) Uchwały gromadzkiej komisji o podziale 
podatku zapadają w obecności członka gminnej 
rady narodowej, nie będącego mieszkańcem 
danej gromady. 

§ 25. Przy ' podziale podatku, pomiędzy 
właścicieli gruntów uczestników gromad, powin
ny być przestrzegane następujące zasady: 

a) ogólna suma podatku, ~ymierzt)nego od 
gruntów gromady z zastosowaniem stawek, 
wymienionych w us,t. (1)' art. 3, powinna 
być w całości podzielona. przy czym: 

b) I)ajniższe obciążenie 1 ha gruntów u po
szczególnego płatnika nie może być mniej
sze od 30 zł z 1 ha gruntów. vprawnych, 
łąk, ogrodów i sadów i od 5 zł z 1 ha 
gruntów pozostałych, najwyższe zaś obcią
żenie nie może być większe od dwukrot
ńych stawek, wymienionych w ust. (1) art. 3, 

c) od sum tak ustalonych (pkt a) i b) oblicza 
się zniżkę lub zwyżkę stosownie do 
przepisów art. 4, . 

d) od sum, wynikłych z zastosowania ;niżki 
lub zwyżki (pkt c), oblicza si~ procentowo, 
uchwaloną zwyżk~ stawek podatku sto
sownje' do przepisów ust. (2) i (3) art. 3. 

§ 26. Gromadzkie komisje po dokonanym 
podziale podatku sporządzą w 2 egzemplarzach 
listę według wzoru, stanowiącego załącznik do 
niniejszego paragrafu. I 

Do list należy dołączyć uch'wał~ gr'amadz
kiej komisji, zawierającą zasady podziału podatku. 

Jeden egzemplarz listy należy przesłać 
zarządowi właściwej gminy. . 

§ 27. (1) Gminne rady narodowe kontro
lują podział podatku gruntowego, dokonany przez 
gromadzkie komisje, przy pomocy swych człon
ków lub uprawnionych urzędników zarządu 
gminnego. t , 

(2) Kontrolujący ma prawo wezwać komisję 
. gromadzką do dokonania ponownego podziału 
podatku lub poprawienia bł~dów w przypadku 
stwierdzenia, że: 

a) nie zastosowano się do postanowień 
§ 25, 

b) błędnie obliczono obniżkę lub podwyżkę 
podatku. 

§ 28. O dokonanym podziale podatku 
sołtys zawiadamia płatników w sposób w danej 
gromadzie przyjęty oraz przez wyłożenie listy 
podziału do wglągu uczestników gromady, o czym 
umieści wzmiank~ na liście, przewidzianej 
w § 26. 

§ 29. Od dokonanych wymiarów podatku 
gruntowego mogą wnosić odwołania sołtys, za
rządcy majątków nierozparcelowanych oraz płat
nicy w miastach - co do ogólnego obszaru 
ir obszaru użytków opodatkowanych, obszaru 
gruntów zwolnionych od pQdatku oraz co do 
omyłek rachunkowych w obliczeniu podatku. 

§ 30. Od dokonanego podziału podatku 
gruntowego przez , gromadzkie komisje mogą 
wnosić odwołania opodatkowani mielizkańcy gro
mad co do ogólnego obszaru i obszaru opodat
kowanych użytków, wysokości nałożonego im 
podatku oraz cc dą omyłek rachunkowych. 

§ 31. (1) Odwołania powinny być złożone 
władzy wymiarowej w terminie dni 14 po dorę
czeniu nakazu płatniczego lub po zawiadomieniu 
o podziale podatku gruntowego pomiędzy ucześŁ
ników gromady (§ 28). 

(2) Odwołania złożone po terminie, ozna
czonym w ust. (1) nin iejszego paragrafu, nie 
podlegaią rozpatrzeniu. 

§ 32. (1) Odwołania, ' o których mowa 
w § 29, rozstrzyga prezydium rady naródowej 
hierarchicznie wyższego stopnia, której postano
wienia są ostateczne w administracyjnym toku 
instancji. 

,- \ 
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(2) Odwołania " opodatkowanych .uczestni
ków gromad rozstrzyga prezydium powiatowej 
rady narodowej, której , postano~ienia są osta~ 
teczne w administracyjnym toku instancji. -

. . Prezydium gminnej rady , narodowej może 
uwzględnić od~ołanie, o ile uzna je za zasadn~. 

§ 33. (1) ' Podatek gruntowy ' płatny jest 
w .2 równych ratach. 

. / 

I rata do 30 czerwca 
II " • 30 wrześni a 

" (2) Na poczet I raty zarządy gmin pobiorą 
zaliczkę na podatek gruntowy w wysokości 
30 zł. z 1 ha gruntów uprawnych, ogrod9w, 
sadów i'łąk, i 5 zł z 1 ha mnych gruntów podle
gają~~h . opod~tkowaniu. Zaliczka · płatn~ jest 
d<Yanla 31 mala 1945 r. ' , 

Podatek od nieruchomości. 

§ 34. (1) Do , wymiaru podatku od nieru
chomości nie stosuje się postanow ień §§ ·3 i 14 pkt a) 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 kwiet
nia 1936 . r. o wykonaniu· dekretu Prezydenta 
Rzeczyposp.olitej o podatku od nieruchomości · 
(O~. U. R. P. Nr 33, poz. '259). . 

(2) Stosownie do przepisów art. 10 pkt 9 
w czasie do dnia 31 grucin ia 1945 roku nowo 
wzniesione ' budowle oraz ~ częśc i dobudowane 
nie korżystająze zwolnienia od podatku od nie
r\lchomości. 

. § 35. Stawki pode.tku od ,nie ruchomości 
wraz z podwyżką na cee budowy i odbudowy 
szkół nie mogą przekroc;-;y (~ łączn i e: 

a) od podstawy wyrr.iu\, Lie przek raczającej 
1.000 zl - 24°/ó' . . ." 

b) od podstawy wymi aru przekraczającej 
1.000 zł - 36%. 

§36. Przepisy §§ 14 - 16 mają odpo- ' 
wiednie zastosowanie · do uchwał O p odwyższeniu 
stawek podatku o,d nierachomości na cele ·bu
dowy i odbudowy , szkół. 

§ 37. Powiatowe i woj ewódzkie rady na
rodowe nie ' są ~prawnion e do podwyższenia 
stawek podatku od nieruchomości na cele bu
dowy i odbudowy szkół. 

§ 38. Wartośćobiegowąbudynkówfabrycz
'nych wraz z maszyri~mi . i urządzeniami tech
nicznymi ustala się według ·Q.en z dnia , 31 sierp
nia 1939 r. 

Podatek od lokali. 

~ § 39. Poslanowień ust. (1) i (2) § 10 
rozporządzenia Ministra Skarbu z' dnia 20 kwiet
nia 1936 r. o wykonaniu dekre'tu P rezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935" r. 
o podatku od lokali (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 
258) nie stosuje się do, wymiaru podath od lokali 
w czasie do dnia 31 grudnia 1945 r.' 

§ 40. Stosownie do przepisów art. 10 
pkt 9 w czasie do dnia 31 . grudnia. 1945 roku 
lokale, znajdujące się Vi nowo wzniesionych bu
dowlach oraz w częściach nadbudowanych lub 
dobudowanycnnie korzystają ze zwolnienia od 
.podatku od lokali . . 

. § 41. Rata podatk,u od lokali za IkwaFtał 
1945 r., której termin płatności upłynął 31 marca 
1945 r., płatna jest w ciągu 14 dni po dorę
czeniu nakazu płatniczego. 

Pr:zekazywanie wpływów. 

§ 42. (1) Z · wpływÓw z podatku grunto
\V ego i z p<;>datku od nieruchombści, użyskanych 
w ciągu miesiąca, przekazują gminy PQwiatowym 
\Aizględnie wojewódzkim z\'Viązkom samorządowym 
n ależne im . udziały (art. 6 i 7j najpóźnięl do 
dnia dziesiątego następnego mie&.i..ąca. 

(2) W tym samym terminie przekazują 
gminy 10% pobranego w ciągu miesiąca podatku 
gruntowego n~ rzecz Komunalnego funduszu 
pożyczkowo-zapomogowego (art. 6) do kasy ' 
właściwego urzędu skarboweg9 n,a konto tegoż 
funduszu. ' 

'Postanowienia końco'we. 

, § 43. Postanowienia rozporządzeń Ministra 
Skarbu z dnia 20 k~ietnia 1936 r. o wykonaniu 
dekre~ Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku 
od nie ruchomości I ~ wykonaniu dekretu Preźy-

. denta Rzeczypospolitej o podatku od łokali 
(Oz, U. R. P. Nr 33, poz. 258 i 259) mają od
powiednie zastosowanie, o ile nie są sprzeczne 
z postanowieniami niniejszego · rozporządzenia. 

§ 44. W czasie do dnia .31 grudnia 1945 r. 
maj ,\ odpowiednie zastosowanie tylko przepisy 
§§ 2 - 8, 11, 18,33, 84, 85 i 114'-124 rozpo" 
rządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 marca 
1937 r.o . wymiarze i poborze państwowego 
podatku gru ntowego (Dz. , U. R. P. Nr. 32, 
poz. 250). 

§ 45. W sprawach nieuregulowany'ch w ni
nIeJszym rozporządzeniu mają zastosowanie 
przepisy części qwartej, piątej i szóstej ustawy 
z dnia 11 sierpnia 1923 r; <> tymczasowym ure
gulowaniuHnansów komunalnych (Dz. U . R. P. 
Nr 62, poz. 454 z 1936 r. i Ni 59, poz. 455 
z 1938 r.); , 

§ 46. Rozporządzenie r\niejsze wchodzi 
w życie z Jniem ogłoszenia. 

Minister Administracji Publicznej: ' 

Edward Ochab 

Minister Skarbu: 
\ ' 

Konstanty Dąbrowski 

• 
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· Dziennik Ustaw Nr 20 149 .:....... 

(strona 1) 

Zarząd !:i::a w .................... ·· .............. ... .. 

Nakaz płatniczy 

"0%. 113 

Załllcznik do § 22 rozpOrządzęnia 
Ministra Administracji Publicznej 
z dnia 15.maja 1945 r., (poz. 113). 

Nr ksic;gi bierczej ...................................... .... .. . . 

na podatek gruntowy na rok 194 .... 

od gruntów o obszarze .... ............ .... .. ha 

należących do .... ... . : ..... .... .. ........ ... .... ......... 4 ... ................ . .. .. ................. L ..... ..................... . , . ........ ... ............... .. . 

<nazwisko i iml"ę płatnika lub nazwa gromady) 

we wsi gminy ...................... ...... ....... ..... ........ . . pow .... ..................................... .. .. . . 

miejsce zamieszkania płatnika . 

Grunty 

podlegające 

opodatkowaniu 

I 

Obszar 

ha a 

Wymierzono podatek: 

według sta- po zastoso- I po podwyż- I na budowę 
wek zasadni- Woniu zniżki ce stawek i odbudowc; 

czych 50 o30 "' o,zwyż- ' z art. 3 szkół pod-
lub 5 zł ki o .,...% ust. (2) i (3) wyższono 
za 1 ha z art. 4 dekretu o .. ·· .. · .. · .0/0 

dekretu o ...... ·· .. · .. °/0 
zl zl .zł zl · 

R a z e m 

=======ł=~=========== 

a) grunty uprawne, łąki, 
ogrody i sady. • 

b) specjalne uprawy .. ....... ........................ \ ...... .. .. .. . ........ .. . ..... .................. . 

c) inne grunty. . . . ................. ........... .• -----.-.---------. .. .. ... ..................... -_ .............. .... .. __ .... ... .. . --------;----------------
Ogółem 

Nieużytki .. .. ............................................. ................ .... ha 

Grunty zwolnione od podatku ............ .................................. .; ............... . ha 

Należność jest płatna w 2 równych ratach: 

rata do 30 czerwca 1945 r. i po potrąceniu zaliczki w kwocie ......... .. ........................ zI, wynosL... .. ... ... ............... zl 
I 

II rata do 30 września 1945 r. wynosi .. ...... .. : .. ................. ... zI 

dnia ..................................................... 194 ..... . r. ' 
\ 

Objaśnienie na odwrotnej stronie. f (pieczc;ć lub podpis władzy wymiarowej) 



Dziennik Ustaw Nr 2Ó 15Ó Poz. 11~ 

(atrona 2) 

' .1 ····· ·p6I ············ ······· .. ··· ·· ·· ········ ······ ····lI!UP 

......... ................ .. ............. ......................... ........... ...... .... ... .. ...... .. ... .. .. ....... .. M lI!U lIJfZS~!WllZ ~;)S!~!W 

,· ······ ·;""'··· ··· ······· ······ ····· ··· ·Mod , .... ....... ' .. , .. ... . ····,, ·w.l!············ ··· ······ ···················· 
~!;)~~!W M 

!SM aM 

...... , .. .... ...... ... , !az:l.la!q 'SJf .I~ 

M9111n.J8 po '.1 ··' ·')6l 1111 !M01I1R.l2I 

, l(all1pod VII OBaZ3!1I1Vłd m:vl(vlI 
V!lIaz\)~.I0p P9MOa 

(!~MO.lll!WAM AZP1?łM 

)'~z;)~ ! d) 

1) 

Objaśnienie~ 

Podatek. gruntowy wymierzony został na zasadzie dekretu Prezydenta Rzeczypo spolitej z dnia 

4 listopada 1936 r. o zmianie przepisów o państwowym podatku g runto\< ym (Dz . U. R. P. Nr 85, 

poz. 593), zmiellionego dekretem z dnia 13 kwietn ia 1945 r. o reformie samorządowego systemu 

podatkowego (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 73). 

2) Przypadająca .należność w myśl § 33 rozpor ządze nia Mi nistra Adm inis tracji Pub licz ne j z dnia 

15 maja 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 11 3) pła tna jest w te rminach, pod a nych na pierwsze j 

stronie nakazu płatniczego, w kasie zarządu gminy w .... ..... .......... .... ...... ... : ....... .......... , .... .... ........ ...... . 
miasta 

3) Od nie wpłaconej w terminie należności przypadają odse tki w ' wysokości ustawowej, począwszy 

od dnia następnego po upływie terminu płatności, a nadto w przypadku wdrożenia egzekucj i celem 

przymusowego ściągnięcia należności w myśl rozgor.ządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 

1932 r. (Dz. U. R. P . Nr 62, poz. 580) z późniejszymi zmianami - pobrane będą koszty egze

kucyjne. 

4) Od wymiaru podatku przysługuje , prawo wniesienia odwołania do rady narodówej wyższego stopnia 

za pośrednictwem władzy wymiarowej w terminie dnr 14. od dnia ' następnego po doręczeniu naka

zu płatniczego. W odwołaniu nie mogą być kwestionowane stawlei podatku. Wniesienie odwołania 

nie wstrzymuje obowiązku zapłaty podatku w przepisanych terminach, ani też prawa władzy do 

prZYlI!usowego ściągnięcia tychże należności. 
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114 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 15 ~aia 1945 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w aprawie wykonallia dekretu 

z dnia 13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym. 

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 
13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym 
(Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 74) zarządza się, co 
następuje: ' , 

§ 1. Artykuły, powołane w niniejszym roz
porządzeniu bez bliższego określenia, oznaczają 
artykuły dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. 
o podatku wojskowym (Dz. U. R. P. Nr 13, 
poz. 74), paragrafy zaś dotyczą rozporządzeni~ 

• • • I 
nmle]Szego. 

Do art. 3. 
§ 2. Prawo do zwolnienia od podatku 

wojskowego w myśl art. '3 dekretu powinno być 
udowodnione przez płatnika legitymacją służbową , 
lub pisemnym zaświadczeniem władz, instytucyj 
państwowych lub samorządpwych. 

Do art. 4. 
§ 3. W przypadku powołania płatnika do 

wojska j:u ż po dokonaniu wymiaru podatku woj
skowego za dany rok, całkowita suma wymie
rzonego podatku podlega odpisaniu, wpłacone 
zaś kwoty podlegają zwrotowi. 

Do art. 5 pkt 1) 
§ 4. Wymieniony wart. 5 pkt 1) obszar 

obejmuje zarówno ziemię poprzednio posiada
ną przez właściciela gospodarstwa wiejskie
go, jak też przydzieloną na podstawie dekretu 
Polskiego , Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu 
reformy rolnej (Dz. U. R.P. Nr 3, poz . 13 z 1945 r.). 

Ocr- art. 5 pkt 2) 
I § 5. Od osób, pozostających w stosunku 

służbowym lub w stosunku umownym o naje'm 
pracy, podatek wojskowy należy pobrać od 
wynagrodzenia, wypłaconego w każdym miesiącu 
oddzielnie, poczynając od miesiąca czerwca 
1945 r. Podatek wojskowy od wynagrodzeń 
wypłaconyc~ w miesiącach styczniu - maju 
1945 r. należy pobrać w 2 ratach miesięcznych 
w czerwcu i lipcu 1945 r. 

§ 6, Przez wynagrodzenie brutto należy 
rozumieć wszelkiego rodzaju wynagrodzenia 
w pieniądzach lub w naturze wraz ze wszyst
kimi - bez wzgl~ du na nazwę - dodatkami, 
jakie pracodawca wypłaca pracownikowi z tytułu 
świadczonej przez niego pracy. 

§ 7. Przy obliczaniu należności podatku 
wojskowego nie u,względnia się tej części wyna-

grodzenia, któ,"a została wypłacona pracowni
kowi, jako zwrOt poniesionych przez niego kosz
tów w związku z pełnieniem służby (np. koszty 
podróży). 

Do art. 5 pkt 3). 
§ 8. Przez zajęcia, określone wart. 5 pkt 3) 

dekretu należy rozumieć pracę osobistą tragarza, 
drwala, posłańca, masażysty itp. osób. 

Do art. 7. 
§ 9. W przypadku śmierci płatnika należy 

zaniechać czynności, zmierzających do dokonania 
wymiaru. Jeżeli śmierć nastąpiła po dokonaniu 
wymiaru, suma wymierzonego, ale jeszcze nie 
uiszczonego podatku, podlega w całości odpisaniu. 

Do art. 8. 
§ 10. Zarządy gmin miejskich i wiejskich 

obowiązane są przekazać wpływy z podatku 
wojskowego za miesiąc ubiegły do kasy wła
ściwego urzędu skarbowego na raćhunek ko
munalnego funduszu pożyczkowo - zapomogowe
go w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. 
Z wpływów tych gminy zatrzymują 5 % tytułem 
wynagrodzenia za wymiar, pobór i ściągnięcie 
podatku wojskowego. 

Do art. 10 ust. (2). 
§ 1 L Podatek wojskowy od wynagrodze

nia za pracę (art. 5 ust. 2) oblicza pracodawca 
i pobiera drogą potrącenia przy każdej wypłacie. 

. , 

§ 12. W celu sprawdzenia prawidłowości 
potrąceń podatku wojskowego zarządy gmin 
miejskich i wiejskich mają prawo wglądu do 
ksiąg i list płacy u pracodawców w danej gmi
nie, z wyłączeniem instytucyj państwowych. 

§ 13. W razie nie potrącenia należności po- , 
datku wojskowego lub potrącenia w nienależyte'j , 
wysokości zarząd gminy dokonuje wymiaru i do
ręcza nakaz płatniczy, obciążając pracodawcę 
należnością za ten podatek. Wymierzony w ten 
sposób podate~ płatny jest w terminie 7 dni, 
licząc od dnia bezpośrednio następującego po 
dniu doręczenia nakazu płatniczego. 

Do art. 10 ust. (3). 

§ 14. 1) Zarządy gmin miejskich i wiejskich 
są władzami egzekucyjnymi, powołanymi do 
przymusowego ściągania zaległości w podatku 
wojskowym. Do ich , postępowania mają od
powiednie zastosowanie (art. 55 ustawy z dnia 
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11 ~ierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulo
wamu finansów komunalny'ch (Dz. U. R P. 
Nr 62, poz. 454 z r. 1936 i Nr 59, poz. 455 
z 1938 roku), przepisy rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 roku 
o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych 
(Dz. U.R. P. Nr 62, poz. 580), zmienione roz
porządzeniami Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 24), z dnia ' 
28 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 78) 
i z dnia 15 maja 1937 r . (Dz. U. R. P. Nr 43, 
poz. 340) oraz wydane na ich podstawie instrukcje 
i zarządzenia. 

Ilekroć w wymienionych ł'Ozporządzeniach 
Rady Ministrów jest mowa o władzy egzekucyj
nej lub urzędzie skarbowym, odnosi się to rów- . 
nież do zarządów gmin. miejskich i wiejskich. 

2) Urzędy skarbowe obowiązane są na 
wniosek gmin miejskich"i wiejskich dokonać egze
kucji na zasadach, uregulowanych w wymienio
nym w pkt 1) niniejszego paragrafu rozporządze
niu Rady Ministrów o postępowaniu egzekucyjnym 
władz skarbowych. 

• 

3) W przypadku zbiegu egzekucji, prowa
dzonej przez gminę w stosunku do danego zoo 
bowiązanego, z egzekucją, prowadzoną przez 
urząd skarbowy do tegoż zobowiązanego, tytuły 
wykonawcze łącznie z protokółami dokonanych 
czynności powinny być na żądanie urzędu skar-. \ 
bowego przekazane urzędowi skarbowemu celem 
dalszego prowadzenia egzekucji. 

4) W przypadku zbiegu egzekucji, pro
wadzonej przez gminę, z egzekucją, prowadzoną 
przez ur ząd ' skarbo\' y, co do przedmiotu lub 
prawa majątkowego tytuły wyk onawcze łącznie 
z protokółami dokonanych czynności powinny 
być ' przekazane urzędowi skarbowemu celem 
dalszego prowadzenia egzekucji. 

§ 15, Rozporządzenie niniejsze wchodzi ' 
w życie z dnie!ll ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 1945 r. 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward Ochab 

Minister Skarbu: ' 
Konstanty Dąbrowski / 

TłoltZono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukar"i Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi, ul. Kilińskiego 93 

Zgłoszenia na prenumeratę ' przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. Piotrkowska 49: 
Prenumeratę należy wpłacać z góry. Wysyłkę wykonuje się po up~zednim wpłaceniu zaliczki miesięcznej 

dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych i ' samorządowych w kwocie zł 20, 
dla innych prenumeratorów w kwocie zł 50. 

Pojedyńcze numery są do nabycia: 
w Biurze Sprzedaży- Warszawa, ul. Targowa 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P . w Łodzi, Piotrkowska 49 

oraz w Kasie Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krak.-Przedmieście 76. 
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DZIENNIK I. USTAW 
RZEC Z YP o s p o L I TEJ ~OLSKIEJ' 

Warazawa,daia. l1 czerwca 1945 r. Nr 21 
T R E Ś ć: 

'" USTAWA , , 
Poz,: 115 -'- z dnia 5 maja 1945r,.0 ratyijkaejł podpisanego W Mosk~ie dnia al kWie,tnia 1'145 r, układu między 

,', Rze~ląpo~litą~olską i Zwi~zkie~ Socj~ listycznych ~b1ikRadzieckich o przyjaźni; pomocy • 
wzajemnej I wspolpracy PQwoJęnfleJ, ' . ' . . ' , . . . . . ] ;)3 

\ . 

D~Rł::TY: 

Poz.: 116 - z dnia 8 maja 1945 r. o ustanowieniu Narodowego święta Zwy~twa, i Wolności. 
Poz.: 117 - Z dnia 16 maja 1945 r. w sprawie z.miany art. 16ustaw.y z". 18 gtudnia 1919 r.oczHie pracy 

, w przemyśle i handlI,!. ' , • • 
Poz.: 118.' - z ooia 24 maja 1945 r. o wtworzeilill Politechniki ŚI.,akiej . 
Poz.: 119 - z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Uni wersytetu Łódzki., 
Poz.: 120 ..::.., z dRia24mai~ 1945 f o ;rtworzeniu Poli techniki Łódzkiej. • 
Poz ,: 121 - z dnia ,24 maja 1945 r, ' o' przekształceniu Politechniki OdańelHej w polską państwową szkolę 

~ , akademick .• 
p~z : 122- z dnia ił maja 1945 r. o utvrorzeatiu wstępnego roku studiów 'fi szkołach wyzszycll 
Poz. : 123 - z dnia 24 ruaja 1945 r: o utworzeniu Ministerstwa Odbudowy. " . 
Poz.: 124 - z dllia 24, maja 1945 r; o odbudowie m. st. Warszawy. ' . • . 
Poz.: 125 - z dnia 24 mała :1945 r. o ochyleniu ustawy ·z dnia :łt ",arca 1925' r. o języku urzędowym Ił/łdÓw; 

urzędówprokurat0Bjt4chi notariuszy w okręgach ' S4dów apelacyjnych w ' Poznaniu i Toruniu 
(Oz.U.RP. Nr 32, pOl: 226) oraz ustawy z dnia 7 sierpnia, 1937 r; o rozciągnięciU tejże ustawy 
na obszar Sl!du okręgowego w Katowicacf1' (Dz. U,RP. Nr 60, poz. 473): . , ' . 

ROZPORZI\DZENłE R~DYMINISTRóW , / 

1M 

15ł' 
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158 

'Poz.: iw -.:. 'l dnia 24 maja 1945 r. w sprawi~ z!llian~ rozporzfldze~i~ Rady Ministrów z dnia l~ grudńia 
1933 r., o ~dach zaezerego~afila funkCJO nanuszow panstwowych do grup uposażema i autą
ma tycznego przechodzenia nauczycieli dowyzszych ' grup tc.pOSażeilia, () dodatkach lokalnych, 
funkcyjnych i służbowy:ch oraz o., umundu rowaniu n.iższych funkcjonariuSZÓW pallstwowych : . . 168 

ROZPORZI\DZENIA: , 
Poz. ~ 127 - Mini$tra Skarbu z Qn.ia. 2s maja 1945 r. w . sprawie .wymi~y mMek niemieckich na terytorium 

, " .' byłego Wolnego Miasta Gdańska, stanowiącym część 9kładow4 wOjewództwa gdańskiego . tS! 
Poz.: 128 ~ Ministra AdminiStratjiPublicznej z dnia 25, maja 1945 r, w sprawie ,rehabilitacji Osóbwpisa

/ r.ych do trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy ,narodowej lub do'grupy t.zw."Leistlłftgs-Po~e'" 161 
Poz.: 129 - MInistra Bezpieczeństwa Plłblicznego z dflTa 26 maj.- l!M5,' r. w sprawie wykonania usta.wy 

. z dnia 6 maja 1945 r. owy1ączeniu ~e społeczeństwa pOlskit'IQwrogiclt elementów' w ' prżed-
~iocie ·zastępczych d~wodów tożsamości , . . ' ' . \ . 1416 

POl.: 130:"" Ministra SpiawiedliwQŚeiz dnia 26 maja 1945r. w--·spr-.wie ' rehabilitacj.t osób- wPiSUpeh do" 
, drugiej,. trzeciej i czwartej gru,pyniemieckiej Iłsty IlArodowejlub zaliczonych 00 jedll,ej z gtup 

upr:zyj"ilejowanych przez okttpanła . 1ł7 

115 
USTAWA 

z dnia 5 maja 1945 ,r. 

e ratyfikaeji poclpiAnego w Moskwie dnia, !l '.kwietnia lMl , ~. _ładą Gtitdzy ,Bz~łit4 
Polską i Związkiem Socjalistyeznych RepubHk Radzieckich o' Pnriaźnł, pomocy ~wz.ienmej 

, - ' , iw8p~prlU!" powo~j. ~ " ' 

. Art. 1. Wyraza się zgodę na dokonanie prze2; Ad. 3. U.tawa niniej.. wehodzi w ŻY" 
Prezydenta Krajowej Rady Narodowej Rzeczy- ' z dniem - otrło-enia. 
pospolitej Pg.lskiej ratyfik~cji , podpisanego 
w Moskwie dnia 21 kwietnia 1945 r. między PreaydentKrajowej Rad7 Narodowej: 
Rzęcząpospolitą ~olską i Związkiem ' Socjali- BoleałtJfIJ Biem 
styczny(!h Republik Radzieckich układu o' 
przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy p<to 

"', wojenpej. ' 
-Ar,t. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poru

. cza się Ministrowi SprawZagraniezl1ych. 

Prezes Rady Miilistrów: 
Edward Osóbka - Morawl1ci 

Milłmer Spraw Zagranicznych: " 
Wi1łCMt:v RIlImotl,IIi 

"i. 
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DEKRET 

:& _ia 8 ,majalH5 r. 
I 

, o ustanowieniu ' Narodowego Swięta Zw.ycięstwa i Wolności. 

" Na podst~wie ' ustawy z dnia 3 stycznia ' 1945 r; 
o trybie wydawania 'dekretów , zinocą ustawy (Dz. , 

• U. R. P_ Nr l, poz. 1) ~ Rada , Mi,nistrów posta
nawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej 
zatwierdza, co następllje: ' 

At:f. 1. Celem , upamiętnienia po.- , wsze czasy 
. zwycięstwa Narodu Polskiego i "Jeg<S Wielkioh 
Sprzymierzeńców nad najeźdźcą germańskim, 'de
mokracji nad hitleryzmem i faszyzmem; wo1ności 
i sprawiedliwości nad niewolą i gW8~tem ~ dzień 
9 maja, jako · ~zien z~ończenia działań wojen-

. , ~ycl1, .stanowić będzie Ńarodowe Swięto Zwycię-
stwa i W~lności. , ' , ' " 'I _ • 

Art. 2. Dzień 9 maja jest wolny od pracy. 

Art. i Wykonanie dekrełu'Iiioiejaego porucza 
. \ : ~ I . 

się Prezesowi, Rady" Ministrbw i ' WSzyątkim Mini-
.. . trom. 

", 

A~. ł. Dek'ret ~iejszy wchodzi w iyeie , 
z dDiemogł()SzeDia. 

Pnsydent Krajowej Rady N.rodowej: 
Bolesłafli Bterut 

Prezes Rady Ministrów: 
, EdaHuJ O.~G-~ 

/ ł 
Minister Spraw Z&granicznydl: 

Wincenty. RZYlTłOfJMk,i 

MinisterObrooy N'.rodowej; , j 
Michał ŻgntierJ·ki ' 

lIaraałek PolMi. 
\ 

/ ' 
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.' " 

D Ifx • If ., 

• 

• Minister Administracji .Pub1ic~: 
, Edward Och.ab 

Mi'nilster 'Bezpieczeństwa PUblicznego: 
Slanw.ław Radkiewicz , 

Minister Pracy i Opieki , Spolecznej: 
, Wikfor 1 i'o;anowski 

wIz MmiBter ij.olnictwa i Reform Rolnych: 
, ' " Micha? $z.1Jszko 

wiz Minister Aprowizacji' i Handlu: ' 
Karol Pelrusewicz 

) 

w/z Minister Poczt i Telegrafów: 
Roman Pal/osek 

w/z Ministfr lnforma~ji i PrOpag8tDdy: -
Wilhelm Billig 

Iftnjateor Oświaty: 
, : Stanisław SIc,ze .... lci 

lfiDieter ~bu: ' 
'. Ko.nslanly DąbTOIrDvd 

Minister ' Zdrowia! 
FTanci8r~1c Litwin 

wf,. .. mister Komunikacji: , 
Józef. OlewińsJci 

lItirtitter Przemysłu: , 
'HilaTY MiM 

MiniIrtel- lipl'awiedliwości: , 

HenrY,Jc ..,,,,iątlc0fll6lci 

~ Kvltury ~ Sztuki: ' 
EJmwulZ~i 

• / 

:I dnia 16 maja lHS, r • 
r ••• 

W sprawie zmiany art. 16 ustawy ~ dnia 181ruamalt19 r. o _sie pl'acy w przemyAle I b .... u. 

N"a }1odstawie ustawy z i;inia, a 8ty~ni~ 1945 r. Gzi_a w pl-zepis~ ario 8 niniejszej ustawy, ma byc! 
o trybie wydawania dekretów z mocą. ustawy (Dz. ~adzanaco, najmniej 1100/, dodatkiem dopła~ 
U. R. P. Nr l, Poz l)-Rada Ministrów postanawia, r.; DO;r:ma1nej. Za godziny -tladlitCzbowe ponad 2 ,0.. 
a Prezydium Krajo)Vej Rady. Narodowej .zatwier- dlEiny d&ienme oraz za praćę w gOdzinach :Ud ... 
dza, co następuje: . ' / 1iclIbo9iycll, przypada.jących na DOC hIb w !lit!"'" 

Art. l. Art. 16 'ustawy z dnia 18 grud.nia 1919 dziele i święta, dodatek ten ma Wyn08it co Daj ... 
r . o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. mniej ~/.. Przypracy~ akordowej d~ pa
z 1933 r. Nr 94,- poz. 734) otrzymuje ' brzmienie na- wyższe będą ~lieztme na podstawie , płacy - aas, 
stępujłłCe: " o ile i'eh umowę- w danym nłrł~e ....; JIIie 

" UIlOJ1llOWanO". "Praca w godzinach nadliezbowych, przewi- -

/ 



Dziennik Ustaw Nr 21 - 1.);) -

Ad. 2. Wykonanie niniejszego I dekretu porucza 
się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozu
mieniu z Ministrem Przemysłu, . odnośnie zaś do za
kładów prac._ y, _poolegających .poszczególnym Mi-\ 
nistrom, porucza się wykonanie dekretu właści

wemu Ministrowi w porozumieniu ż Ministrem 
Pracy i Opieki Społecznej. 

Art. 3~ De.kret niniejszy wchodzi 'w życie 
z dniem ogłoszenia. 

118 

·Poz. 117, 11~, 119 
. . ~ 

Prezy~en~ Krajowej R8dy Narodowej: 
Boles/aGI Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
. Edward Osóbka- Morawslci 

Minister pracy i Opieki Społecme.j: , . 
, Wiktor TrojanOłlłskr ' 

. Minister Przemysłu: 
HiftJry .MIIu: 

DEKRET 
z ,IDia 24 maja 1945~ r. 

o utworzeniu. PolitechnikiSląskiej 
. Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. (2) W okresie organizacyjnym, trwającym do 

o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. dnia 30 sierpnia 1946 r., rektor Politechniki Sląa
U. R. P. Nr l, poZ". 1).......; Rada Ministrów postana- kiej ma kompetencje senatu akademickiego,dzie. 
:wia, li Prezydium Krajowej . Rady Narodowej za- kanów i rad wydziałowyCh. . 

. twierd~a,' co następuje: . 

Art. l. Tworzy się Politechnikę Sląską z sie
dzibą- w Katowicach. 

A:rt. 2. , PolitEłchnika $ląska , jest państwową 
. szkołą akademick"l. 

Art. ,3 . . (l) Politechnika Sląska dzieli się na czte
ry Wydziały: l) mechaniczny, · 2) elektryczny, 3) 
hutniczy, 4) inżynietyjńo-btidowlany. 

(2) Minister Oświaty może w drodze rozporzą: 
dzeniapowołać do życia DOwewydziały i od-
działy. - . , / 

Art. '4. (l) Pierwszego rektora i pierwszy skład 
profeSot:ów Politechniki Sląs~iejmianuje Pre.zy

- deIlt Krajowej Rtldy Narodowej na wniosek Mini
· s ,tra Oświaty • . 

(3) Minister· Oświaty może ·w . drodze rOllpOl'q. 

dzenia ograniczyć kompetencje rektora, określi>n& . 
w ust. (2). 

Art~ 5. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się Minist!-"owi Oświaty . . 

Art. 6. Dekret niniej6zy wchodzi. W życie I 
dniem ogloszenia. 

Prezydent Krajowej Rad,. ,Narodowej: 
.. Rolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edrpard Osóbka - Murawski 

Minister Oświaty: . 
Stanisław Skrze6uwski 

119 
DEKRE'l 

z dnia 24 maja 1945 r. 
o utworzeniu Uniwersytetu Łódzk1eeo 

Na ' podStawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. . (2) W okresie organizacY'jnym, trwającym do 
o trypie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. dnia 30 śierpnia . 1946 r., . rektor Uniweraytea 

· U. R.P. Nr l, poz. 1)-Rada Ministrów postanawia, Łódzkiego ma kompetencje senatu akademickiego, 
a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwier- dziekanów i rad wydziałowych • 

. ~, co następuje: . (3) Ministe!' Oświaty może w drodze rozporzą-
Art. l. Tworzy się Uniwersytet Łódzki. dzerua 'ograniczyć kompetencje rektora; określ~ne 
Art. 2. Uniwersytet ~dzki jest państwową w ust (2). 

· sZkołll akademicką. Art., 5. Wykonanie niniejszego dekretu poruCZł 
Art. 3, (l) Uniwersytet Łódzki dzieli się na trzy się Ministrowi Oświaty. 

wydziały: l) humanfstyczny, 2) matematyczno- Art. 6. · Dekret ' niniejszy wchodzi "" ·ŻYci. 
przyrodniczy i 3) prawno-ekonomiczny. z !:lniem ogłoszenia . 

. (2) Minister Oświaty może w drodze rozporzą- Prezydent Krajowej Rady NUÓdowej: 
dzenia powołać dożycia nowe wydziały i oddziały. . . Bolesław merat " 

Art. 4.(1). Pierwszego rektora i pierwszy s~ad i. 
profesorów Uniwersytetu Łódzkiego mianuje Pre
zydent Krajowej Rady Narodowej na wniosek Mi..; 
nistra Oświaty. 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawskl 

. Minister Oświaty: 
Stanisław Skr,.zefIJJc i 
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• , .120 

DEK.ET 

o utwor.eniu PoliteebDiJd Łódzkiej: 

. Na podstaWie ~tawy z dnia 3. stycmia 1945 t:'1 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz .. 
U. R. P. N-r, l, poz. 1) - Rada Ministrów ·posta
nawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej ' 

. zatwierdza, co następuje: . 
. ' \ l . 

. Art. l. Tworzy. się Politechnikę Łódzką . .. , ' 

, Art . . 2. Politechnika Łódzka jest p-aństwową 
nkołą akademiClką. · . , , . 

. Ad. l. ' (1) Politechnika Łódzka c;ł%ieli się na 3 
wydziały: 1) 'mechaniczny, 2) elektryczny i 3).ooe- · 
url~y oracz' oddział włókienniczy. ' . ' 

(2) W okresie orgamz.a<:yjJlym, trwającym do 
dnia 30 lJierpnia 1946 r., rektor Politechniki Łódz
kiej ma kompetencje senatu akademickiego, dzie-
kanów i r~d wydziałowych. . 

(3) Minister Oświaty może w . drOdze rozporzą
dzenia ograni.:zyć kompeten«je rektora , określo- . 
~e w 'ust. (2). 

Art. 5. Wykonanie ńiniejszego dekretu porucza 
.się Mini$ttowi Oświ~ty. 

Art. 6. Dekret .niniejszy ";chodd wżycie z dniem 
ogłioszenia. .. 

(2) Minister OśWiaty może w drodze- rozporzą': I" 
Ozehia powołać do życia no.we wydziały i oddziały. I 

' _ . .' I 

Prezydent J{rajowej Rady Narogowej: 
Bole!lfJ.fIJ Bierut 

PreZiel! Rady- Mmistrbw: . 
Art . . 4. (l) Pierwszego rektora i pier~szy skład,' i 

prof., esorów Poliltecłmi.ki Łódzkiej mianuje Frezy-I, . 
deni Krajowej Rady N8ł"odowej na WIliosełt M.ini- . 
*a Oświaty. . _ 

Edward o.ooka-MOI'mki 
, " Min.Wter .. Oiwiaty: 

. ' StimiJaitI Slcnt!SH'iD.Iti' 

121 

· DEK.B!' 

' li dała Zł maja 1945 r • 

• pneksztakea.ill Politechniki Gdańskiej w . pol~ką pa6stwo~ą _oh: akademicką • 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. ' 
() trybi~ wydawania dek.ret~ z mocą ustawY (Dz. 

U. R: P. N,r 1, poz. l)-Rada.Ministrów postanaWia, 
. a Prezydium Krajowej Rady Narodowel żatwier
&a, co następuje: 

Art. l. Politechni1J:aGdaDska staje s~ polską 
\ . 

panstw-ową szkołą . akademieką. 

Art. Z. '(l) Politechnika Gdańska dzieli się na 
cztery , wydziały: 1) inżynierii lądowej, 2) mecha

. ńi<:zno - elektryczny, 3) budowy okrętów ł 4~ ,che
miczny. 

, (2) MiniJStęr Oświaty może w drodze rozporzą
dzenia powołać do życia nowe wydziaiy i oddziały, 

Art. 3. (l) Pierwszego rektora i pierwszy skład , : 
. , \ I . 

profesorów Politechniki . Gdańskiej mianuje :r1,-
zydent Krajowe~ R~y Narodowej na wniosek M i- . 

) nistrą OśWjaty. 
(2) W okresieoIJanizacY'jnym, tcwającym do 

. . ónia' 30 sienpnia 1946 r., rektor Politeehniki Gdań~ 
siriej ma k,ompetencje senatu ak a dem iC'kiego, chie:. 
kan6w i 'rad ,wydziałowych . 

(3) Minister Oświaty m~e w di'odze TOZpOO'Zą
dZenia ograniczyć k-ompetl;,ooje rektora, okrE!ś}()ne 
w ust. (2). 

Art. 4. Wykonanie niniejs2ego dekretu porucza 
aię Ministl'owiOświaty. 

Art. t5. Dekret niniejszy webodzi w życi,e 

z -dniem ogłoszenia. 
, 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bóleslaw Błerul 

Prezes Rady Ministrów: _ 
. . EJ.uard O.óblca -1IIo,aw.fd 

MiDieter OBwiaty: ' 
Stanisłtlłl1 Slcrus....lci 

. / 

t ,. 
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DEK.ET 

o utwor.eniu PoliteebDiJd Łódzkiej: 

. Na podstaWie ~tawy z dnia 3. stycmia 1945 t:'1 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz .. 
U. R. P. N-r, l, poz. 1) - Rada Ministrów ·posta
nawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej ' 

. zatwierdza, co następuje: . 
. ' \ l . 

. Art. 1. Tworzy. się Politechnikę Łódzką . .. , ' 

, Art . . 2. Politechnika Łódzka jest p-aństwową 
nkołą akademiClką. · . , , . 

. Ari. 1. ' (1) Politechnika Łódzka c;ł%ieli się na 3 
wydziały: 1) 'mechaniczny, 2) elektryczny i 3).ooe- · 
uii~y oracz' oddział włókienniczy. ' . . 

(2) W okresie organuacyjJlym, trwającym do 
dnia 30 lJierpnia 1946 r., rektor Politechniki Łódz
kiej ma kompetencje senatu akademickiego,dzie-
kan6w i r~d wydziałowych. . 

(3) Minister Oświaty może w . drOdze rozPQrzą
tlzenia ograni.:zyć kompeten«je rektora, określo- . 
~e w ·ust. (2). 

Art. 5. Wykonanie ńiniejszego dekretu porucza 
.sięMini~trowi Oświ~ty. 

Art. 6. Dekret .niniejszy ";chO<ki wżycie z dniem 
ogłioszenia. .. 

(2) Minister OśWiaty może w drodze- rozporzą': I" 
Ozehia powołać do życia nO,we wydziały i oddziały. I 

'~ . . ' I 

Prezydent J{rajowej Rady Narogowej: 
Bole!lfJ.fIJ Bierut 

PreZiel! Rady-Mmistrćiw: . 
Art . . 4. (l) Pierwszego rektora i pier~szy skład,' i 

prof., esorów Poliltecłmi.ki Łódzkiej mianuje Frezy-I, . 
deni Krajowej Rady N8l"odowej na WIliosełt M.ini- . 
*a Oświaty. ' _ 

Edward o.ooka-MOI'mki 
, " Miailrter .. Oiwiaty: 

. ' StimiJaitI Slcnt!SH'iD.Iti' 

121 

· DE".B!' 

' li dała U maja 1945 r • 

• pneksztakea.ill Politechniki Gdańskiej w . pol~ką pa6stwo~ą -olę akademicką • 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. ' 
() trybi~ wydawania dek.ret~ z mocą ustawY (Dz. 
U. R: P. N,r 1, poz. l)-Rada.Ministrów postanaWia, 

· a Prezydium Krajowej Rady Narodowej. żatwier
Oru, co następuje: 

Art. 1. Politechni1J:aGdaDska staje s~ polską 
\ . 

państwową szkołą . akademieką. 

Art. Z. '(l) Politechnika Gdańska dzieli się na 
· cztery , wydziały: 1) inżynierii lądowej, 2) mecha-
· ńi<:zno - elektryczny, 3) budowy okrętów ł 4~ ~he

miczny. 
. (2) MiniJStęr Oświaty może w drodze rozporzą

dzenia powołać do życia nowe wydziaiy i oddziały, 

Art. 3. (l) Pierwszego rektora i pierwszy skład , : 
• , \ I . 

profesorów Politechniki . Gdańskiej mianuje :rr .: -
zydent Krajowe~ R~y Narodowej na wniosek Mi- . 

OśWiaty. 

W okresieó~anizacY'jnym, tcwającym do 

. . ónia' 30 sienpnia 1946 r., rektor Politeehniki Gdań~ 
siriej ma k,ompetencje senatu ak a dem iC'kiego, 4hi~ 
kan6w i 'rad ,wydziałowych . 

(3) Minister Oświaty m~e w di'odze rozporzą
dZenia ograniczyć kompetelłlcje rektora, okrE!śłone 
w ust. (2). 

Art. 4. Wykonanie niniejs2ego dekretu porucza 
aię Ministl'owiOświaty. 

Art. IS. Dekret niniejszy webodzi w życi,e 

z . dniem ogłoszenia. 

-
Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bóleslaw Bierut 

Prezes Rady Ministrów: _ 
. . EJ.uard O.óblca -1IIo,aw.fd 

MiDieter OBwiaty: ' 
Stanisłtlłl1 Slcrus....ici 

. / 
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DEKR 'ET 

z dnia ,24 maja 1945 r. 

o utworzeniu wstępn~go roku studiów w szkoła ch , wyższych. 

Sześcipletni~, przerwa w normalnej pr<;lcy Art. 4. Rady wydziałowe otocząszczególnq 
naszego ,szkolnictwa ' spowodowała, iż w 'ciągu opieką wstępny rok· studiów przy zapewnieniu 

' ,ajbliższy€h lat szkoły wyższe stać będą wobec . mu odpowiedniego doboru wykładowców~, za
faktu katastrofalnego zmniejszenia się wpły- równo spośród właśnych sił naukowych, jak 
wu kandydatów, posiadając)'ch pełne przygoto- i w wypadku koniecznej potrzeby z poza sWQr 
wanie do studiów wyższych. . jego' 'gromi. " 

Ponieważ zaś straty, ji1kie poniosła w okre- ' l 

sie okupacji inteligencja polska, oraz potrzeby Art; 5. Słuchacze wstępnego roku ' studiów 
oL'.:".udowykraju domagają się szybkiego szko.. posiadają , pełne prawa studentów. Przepisy, 

. lenia wykwalifikowanych specjalistów wszyst- dotyczące studentów szkół: wyższych, stosuj1ł 
kich dziedzin, przeto na· podstawie ustawy z dn. się do nich odpowiednio. 
3 stycznia 1945 : r. o ' trybie wydawariia: dekre- Art. 6. Rozporządzenie Ministra Oświaty 
tów z mocą ustawy (Dz.U.R.P. Nr l , poz. 1) - określi szczeg.ółowe warunki przyjęcia na wstę9 
Rada Miin,istrów postanawia, a Prezydium Kra- pnyoraz przejścia na pierwszy rok studiów: 
jowej Rady Narodowej zatwierdza, ' co .nąstę-
puje: Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu po-

rucza się MinistJ:owi Oświaty '?I porozumieniq 
. Art. 1. Na każdym wydziale szkoły wyż- z inny.ni interesowanymi Ministrami . 

.szej, począwszy od roku ąkademickiego szkolne-
go 1945/46, tworzy się na okres przejściowy aż- Art.S. Dekret niniejszy wchodzi w ZyCIe 
do odwołania wstępny rok studiów. z dniem ogłoszenia. Minister Oświaty ustali 

w: drodze rozporządzenia wykonawczego terrriin 
, Art. 2. Na wstępny rok studiow mogą być wygaśnięcia mocy obowiązującej n~niejszegc) 
przyjęci kandydaci, którzy przedstawią decyzję dek-retu~ , 
specjalnych państwbwychkomisvj weryfika
.c.yjno-kwalifikacyjnych, powołany[ 1 rozporzą-

. dzeni~m Ministra OśWiaty. 

Art. 3. Zadaniem wstępnego roku . studiów 
. jest przygotowanie słuchaczy do dalszych stu
diów na danym wydziale. Organizację i pro
gramy wstępnego roku studiów opracują rady ' 
wydziałowe i przed~tawią do zatwierdzenia 

, Ministrowi . Oświ,aty. . l 
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Prezydent Krajowej Rady Narodowej; , 
Boleslaw lJłNut 

Prezes Rady MiniStrów: 
Edword Osóbka-Morawski 

Mińister Oświaty"; 
Slanislow Skrzeszewski 

DEKRET 

. z dnia 24 maja .1945 ' r. 

o utwoneaiuMinisterstwa 'Odbudowy. , , . 

Na podstawie ustawy z dnia ' 3 stycznia '1945 r. 
o trybie wydawania dekrętów z mocą ustawy ' (Dz. 
U. R. P . Nr l, poz. I~RadaMinistrów postanawia, 
a Prezydium Krajowej ' Rady ' Narodowej zatwier-
dza, co następuje: . / 

Art. l. Tworżysię Ministerstwo bdbudowy. 

Art. 2. (1) Za.kres działania Ministerstwa " Od
budowy 'Obejmuje sprawy: 

1) odbudowy, rozbudowy i budowy osiedli miej
skich i wiejs~ich, 

2) 'odbudowy; budOWy i przebudowy gmachów , 
.państwowych ~ . .wyjątkiem wojskowych ' oraz 

ogólnego zarządu gmachami i placami ,.paii.r 
stwowymi z wyjątkiem wojskowych, '. 

3) polityki budowlanej, 

4) politYki tereriowej, osiedleńczej . imie6z.ką. 
niowej, , 

5) pań$twowych z.akładów woą.ociągowycp. i ka
nalizacyjnych, , , 

6) grobownictwa wojennego, 
7) 'nadzoru budc>wlanego, . 
8) nadzoru teclmic7A1b ,. budowlanego nad 

kładami i urządzeniami . użyteb~ 
blicznej, 

za ... 
pu-

., 

i 
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Ił) projektowania budynków , typowych i nor..: 
malizacji materiałÓw oraz części l!l,kładowych 

'- budynkQw, 

10) organizacji produkcji materiałów budowla
nych i elementów budowlanych o znaczeniu 
miejscowym, ' ' , "-

Ut nadzoru nad przedsiębiot;Stwami ' budowhr
: nymi i ich organizacjami ' oraz rzemiosłem 

budowlanym, 

,12) nadzoru nad wykonywaniem zawodu 'kie- ' 
rownika robót :hudowlanych. 

(2) Zwykły i bezpośredni zarząd nad ,poszcze~ 
gÓinymi budynkaUli , i placami państwowymi, -na
leży do władz, w któr~h użytkowaniu obiekty 

_ te pozostają. 

Art. 3. Ustalony przepisami prawnymi zakres 
działania ' poszczególnych Ministerstw w .sprawach, 
objętych art. 2, przechodzi na Ministerstwo ' Odbu
dowy. 

• 
Art. 4. (l) Minister I odbudowy jest władzą nśl-

C2e1ną w ' zakresie pla.nowego zagospooarowania 
przestrzennego kraju. 

, (2) , Organem centralnym dla spl!'aw planowego 
zagospodarowania przestrzennego kraju -jest Głó
wny Urząd Planowania Przestrzennego przy Mi
nisterstwie Odbudowy. " • 

(3) OrganizaCję i zakres działania Głównego I 

Urzędu Plano'fa.nia Przestrzennego i , ąrganów mu 
podległych ,regulują przepisy , specjalne. ' 

Art. 5. fl) Przy MinisterstwieOdbudowy powo
łuje się Instytut Badawczj Budownictwa, którego 
żadaniem jest opracowywanie zagadr;eń nauko .. 
wo-badawczych z zakresu budownictwa. , 

(2) Statut Instytutu Badawc~ego BudowRic
twa ustalą "Ministrowie: Odbudowy, PrzemysJu 
i Y-o~,unikacji. ' 

Art. 6. (l) Właściwość władz podległych w spra" 
waCh" , należąc~h , do zakresu działania Minister
stw~ Odbudowy, określają ' przepisy szczególne. 

\" , 
(2) Dla wykonywania ' zadań o charakterze 

techniczno .. budowlanym rVlinister OdbudO'Wy, w 
porozumieniu z interesowanymi Ministrami, może 
pr)wołać organy specjalne.- , 

Art. 7. Wykonanie, niniejszego dekretu porucza 
, się Ministrowi Odbudowy. 

• 
Art 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia. ' 

Prezydent Krajowej ' Rady Narodowej: 
Bok!slaw BJemt 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward O.<óbka-Morows1li 

Minister Odbudowy: 
AficJlOl KflCZOfowski ' 
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, ' DEKRET 

z; dnia 24 maja 1945 r. ' 

o odbudowie m. ~t.Warsz~~y. , 
Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. 

o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. 
U. R. P. Nr 1, poz. l)-Rada Ministrów postanawia, 
a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwier-
dza, co następuje: . ' 

.Art. 1. W celu odbudowy ~. s~. Wars~awy,zgo
dnie z wolą Narodu Polskiego i na miarę ,odrodzo
nego Państwa ' demokratycznego oraz w celu przy
wrócenia ś'o/ietności stoli-cy, w bezprzykładnie bar
barzyński sposób zniszc.zohej przez najeźdźcę hi
tlerowskiego, powobuj~ się Naczelną Radę Odbu
dowy m. st. Warszawy, Komitet Odbudowy Stolicy 
oraz Biuro' Odbudowy Stolicy. 

i Art. 2. (l) Zadaniem Naczelnej Rady Odbudo
wym. st. Warszawy jest mobHlzacja żasobów du
chowych i materialnych całego Narodu dla dzieła 
odbudowy stolicy. " 

(2) Naczelna 'Rada Odbudowy m. st. Warszawy 
,!słala 2;asady odbudowY stolicy i wypowiada · się 
w :sprawach, -przedstawionych' tejże Radzie zamie
rzeń, projektów ora·z programów, dotyczących od-
budowy. \ • 

, Art. 3. W skład Naczelnej Rady Odbudowy m. 
st. Warszawy w!.~odzą: 

.. 

a) Prezydent Krajowej Rady Narodowej jako 
przewodniczący, 

b} Prezes Rady ~nńistrÓw jako zastępCa prze
wodniczącego, 

c} 'Ministrowie, 
d) 10 prz~s_tawicieli Krajowej Rady Narodo

wej, 
e) Prezydent m .• t. ,WarsZawy, 
f) 10 przedstawi~ieli Warszawskiej Ił.ady Na

rodowej, 
g) przedstawiciele , wojewódzkich rad' narodo-

,wych po 2 z każdej rady, ' 
h) czołowi przedstawiciele organizacyj apołecz- ' 

nyc,q, politycznych i gospodarczych, powo
łal[i przez Prezydenta Krajowej Rilody N a-
rodowej, ' 

i) wybitni' fachowcy poszczególnych dziedtin 
nauki i sztuki, powołani przez ' Prezydenta 
Krajowej ltady Narodowej. ' 

- i 



/ 

Dziennik Ustaw Nr,, __ 2_1 _______ .....,.._-_._1_5_9 ___________ -....::...P.::..:::..oż,:-12i0-~, 126 

Art. 4. Karmtet Odbudowy Stolicy koardynuje 
prace pad odbudową .m. st. Warszawy,czuwanad 
przebiegiem tych prac i kontrolIlie ich wynikL 

. Art. 5. W skł~d ' Komit~tu Odbudowy Stalicy 
wchodzą: ' " 

' a) RreżeS Rady Min1st-rów jako przewodniczący, ' 
b) Prezydent m. st. Warszawy jako zastępca 

przewodniczącego , ' 
c) Ministrowie ,lub Podsekretarze Stanu i!lte

resowanych ministerstw, 
d) Ilelegaci Zarządu ' m. st. Warszawy, pQwo-,! 

- łan" i prze. z Prezydi um W ars.za wskiej RadY." I 
. Narodowej. . ' 
Art. 6: . (1) Pra~e w zakresie odbudówy m. 'sl 

Warp,zawy wykonuje Biuro Odbudowy StOllcy 
przy Prezydenciem. st. Warszawy. 

(2) Statut organizacyjny Biura Odbudowy Sto-, 
licy zatwierdza Komitet Odbudowy Stolicy na 
wniosek Ministra Odbudowy. 

(3) Kierownika Biura OdbtKlowy Stolicy mia
Iluje i odwołuje Rada Ministrów na wnioselt Mini.:ł 

. . 

sira Odbudowy w purozumIeniu z Pl'ez;de~t~m 
m. st. ,Warszawy, pa zasięgnięciu opinii Warszaw .. , 
skiej Rady Narodowej . 

. Art. 7 • . Koszty ocibudowy m. st. Warszawy 
oraz wydatki, ' związane z działalnością Naczelnej 
Rady 'Odbudowy in, st. Warszawy, Komitetu0d
budowy Stolicy i Biura Odbudowy Stolicy objęte 
są'oudżetem Ministerstwa Odbudowy. 

Art. 8. Wykonanie niniejszego dehetu poru
cza się PrezesawiRady Ministrów i Ministrowi 
Odbudowy. 

Art., 9. Dekret . niniejszy wchodzi. w żyCl(t 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Kraj{)wej Rady NarodoV'4e'i: 
{Jol,esla"" {pum 

Prezes Rady Mini&tr6w: 
Edward Osóbka· Morawski 

MLtister Odbudowy: 
'4.icMl I(IC tortJWri,i 

$ ' ~ 

125 '" . \ , 

' DEKRET 

z dnia 24 maja 1945 r. 

o uchylenill 'ustawy , ~ dnia 31 marca 1925 r.o Języku urzędowym sądów, urzędów ,prokura:
torskich i notariuszy w 'okręgach sądów apelacyjnych wPoznlmiu i Toruniu, (Dz. U.R.P. Nr 32, 
poz. 2?6) oraz ustawy ·z dnia "7 sierpni~ 1937 r: o ro"Zciągnięciu tejże ustawy na obsżar sądu 

~kręgowego w Katowicach (Dz. U.R.P. Nr 60, poz. 473). ' 
• i -, • _ .. • I . ,. 

Na podstawie ustawyiz dnia 3 stycznia 1945 r. 
. o trybie wydaw{lni;:t dekretów z mocą usta

wy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) Rada Mini
strów postanawia, "ił Prezydium , Krajowej Ra
dy Narodowej . zatwierdza, co llastępuje: 

Art. 1. Uchyla się ustawę 7. dnia 31 marca 
1925 r. o języku urzędowym sądów, urzę
dów prokuratorskich i notariuszy w okręgach 
sądów apelacyjnych w Poznaniu (Toruniu (Dz. 
U.RP; Nr 32, poz., 226) oraz ustawę z dnia 7 
sierp~ia' 1937' r. p rozciągnięciu , tejże ustawy 
na obszar sądu . okręgowego w ' Katowicach (Dz. 
V.R.P. Nr 60, poz. 473). 

Ad. 2. Wykonanie niniejszego dekretu p~ 
rucza się MinistrOWI Sprawiedliwości. 

Art. 3. D~kret , i1iniejs~y wchodzi w' życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
B{)[eslaw Bieruł 

Prezes Rady Ministrów: 
Edwa.rd OsóbkacM~ -

~i~ister Sprawiedliwości: 
I ' HtNtryk Ś~861 

126 
RO~PoRZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z \dnia 24 maja . 1945 r. 
' . 

w , sprawie zmiany ro~porządzeniaRady Mióistrów z dnia 19 grudnia 1933 r. ozasadachzasze .. 
regowania ,funkcjonariuszów' pańśtwowychdo grup uposażenia i automatycznego przechod2e
n;a nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o d.,datkach lokalnych, funkcy,jnych i stu ..... 
wych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych. " . 

Na podstawie art. 3 i5 . rozporządzenia Prę- .' § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów 
zydenta Rzeczypospalitejz dnia 28 październi- z 4nia 19 grudnia1933r. o zasadach zaszerego
ka 1933 r.o uposażeniu funkCjonariuszów pań- wania funkcjonariuszów państwowych do gr:up 
stwo~'Y,ch (Dz. U.R.P. Nr 86,. poz, 663) zarzą- uposażenia i automatycznego przechodzenia 
dza się, eon~tępuje; nau<:zyćieli do wyższych grup uwsażenia,o do< 
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, datkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych 
oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariu:-

, : BZÓW państwo'wych (Dż. U.R.P. Nr 102; poz.- 78l) 
z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmia- ' 
ny następujące: 

1) , W ąziale I przepisy rozdziału 3 otrzymują 
brzmieni~: 

-
-lub jeden z ~akładów równorzędnych, oh,~{;lo-
nych przez Ministra Oświaty, otrzymują nrzy 
mianowaniu uposażenia grupy IX, po '-trzecllla
tach, shlŹby i ustaleniu ..:...- ,grupy VIII, po ,dzie
wi~ciu latach służby _ gn;.py VII, po cJSie',Hla
stli latach_ służby - grupy VI, WTQsz:,;ie l.~o 'd,vu
dziestu siedmiu lat;łch ' służbym'Jgąby,~ awan-

, " § ,13. (1) Wychówawczynie przedszkoli, po- ' sQwani do , g~~lPy V. --
siadające przepisane kwalifikacje, . otrzymują , § is. Nauc:~yciele publicznych szkół pow- .... -
przy mianowaniu uposażenie grupy XI, po trzech ' szechnych, szkół ćwiczeii oraz ~2;Mł- specjalnich 
latach służby _ grupy X, po dziesięciu latacn ogólnokształcących, posiadający opr;Jcz kwalifi-

- służby _ grupy IX, po osif1ffi~~,stu latach służ,,: i kacyj nauczycieli _ ~zkór p<J\vszechnych zakoń
by' _ grupy VIII, wreszcie po dW1idziestu sied- ~zone przepiSanymi 'e!zzaminami stildiawyższe; 

" nUu latach służby _ grupy VII. ' , - ', ' otrzymują uposażenie określone ... w §. 20. 
(2) Wyc-howawczynie pr,,:edszkoli, Posia,da- § 19. Nauczyciele publicznych szkół pow-

, jąceobok kwalifikacyj przepisanych, kwaliflka- -szechnych, szkół ćwiczeń o,raz szkół specj.all1~Tch 
, cje / nauczycieli szkół powszec4nych oraz wy- ogólnokształcących, nie posiadający przepisa- . 
ehowawczynie przedszkoli,posiadające . ukoń- nych kwalifikacyj, otrzymują uposażenie gru
czone liceum dla wychowa w~zyń pr.led~zkoli, py X, 1i jeżeli ' posiadaj ą zakończone . prz'episa~ 
otrzymują uposażenie .określone w § 15. nymi, ,egzaminami studia wyższe, uposażenie 

§ l4.Wyc~~waw~zYnie przedszk~li, nie po- grupy -IX. ' 
siadające przepisanych kwalifikacyj, otrzymują ,§ ' 20. Nauczyciele pań{>twowych szkół , śred
uposażenie grupy XI. ' . . : . . _ nich ogólnokształcących oraz zakładów kształ- , 

§ 15. Posiadający przepisane kwalifikacje do cenia · wychowawczyń przedszkoli l nauczycieli~ 
nauczania nauczyciele publicznych szkół gow- p03~8,dający' kwalifikacje przewidziane ustawą 
~zechnych i nauczyciele szkół ćwiczeń ora z nau- z dnia 26 września 1922 r. '(Dz.U.R.P. Nr, 92, poz. 
czycieleoddziałów pomocniczych specjalł1ych '864) wraz z późlj.iejsżymi zmianami, z .wyjąt~ 
przy szkołach powszechnych otrzymują. przy kiem nal,lczydellrysunków, zaj-ęć praktycz
mianowaniu ilposażenie grupy X i pozostają ' nych". śpiewu, muzy.ki i ćwiczeń cielesl1ych,nie 
w tej grupie do czaąu zdania egzaminu prakty- ma~ą~ych matury licealnej (gimnazjalnej dm,y~ 
czn~go. ,Po ukończ~:niu przYłl:ajmniej .tn0chlat I onego typu lub sen:imrialnej) i, ukończenycn co 
l5~zby · ~ po zd.am~ egzammu pra,Kt.ycznego I najmniej dwuletnich r.pecjalnych kw'sów zawo- . 
o.rzymuJą uposazeme grupy IX, po dzj,ewięciu ' dowych, ' otrzymują przy mianowaniu uposaże
lat~ch służby _ grupy VIII, po osiemnast.u la- ' nie grupy 'VIII, a po , zl~aniu państwowego. egza-

' c ' tach służby _ grupy VII, wreszcie po dwudzfe- minu pedagogicznego i ~rze(!h latach służby "
, stu siedmiu latach służby mogą być -awanso- ' grupy VII, po dwunastu latach-służby - grupy 

wani do grupy V1:. . '. ' . . VI i po- dwu~stu jeden latach służby -
, , grupy V. ' • 
§ 16. Nauczyciele ' publicznych szkół powsze-

ch~ych, szkół ćwiczeń oraz szkół specjalnych ' ' §- 21. Nauczyciele państwowych szkół śred-
ogol~oksztąłcą~y~h, p<:siadający oprócz k~alifi- I nich ogólnok"ształc~cych oraz zakładów' ksz'tał- , 
kacy!, nauczY~lel~ ..,szkoł powszechnych Jeszcze . cenia wy.:;howawczyń prze'dszkoli i nauczycieli, . 
specjalny egzamm zawodowy, okreslony przez .nauczający ., rysunków" - zajęć praktycznych, 
Milj.isfra Oświaty" otrzymują przy ,mianowaniu ~piewu, m,~zyki i ćwicze(J. ciel€snych, a nie 11la-
uposażenie gr,upy X, po trzech latach służby l Jący matur.y licealnej (gimnazjalnej dawnego 
ustaleniu uposażenie grupy IX, po dziewięciu - typu lub ąeminarialnej) i ukończonych , conaj
latach służby ~ grupy VIIl, po piętnastu latach mniej dwulet~ich specjalnych kursów zawodo
służby - grupy VII, ' wtes-zcie po dwudziestu wyc?" . oraz nauczyciele tychże szkół, maj ący 

, ~zterech latach słuzby -':"grupy VI. . ukonczoriy . Państwowy Instytut Nauczycielski, 
§ 17. Nauczyciele 'publicznych szkół pOw- jeżeli nie nabyli praw prżysł.ugujących w y 

"Sz~chnych, szkółćwicz~ń orazszI{-ół specjalnych kwalifikowanym nauczy'cielomszkół średnich, 
ogolnoksz-Łałcących, ktorzy oprócz przepisanych otrzymują uposażenie określone w § 17. 
dla nauczycieli publicznych szkół po wszech- § 22. Nauczyciele państwowych szkół śre
nych kwalifikacyj zawódowych mają u.kończo- dnich ogólnokształcących ,.oraz zakładów kształ-' 
nyPaństwowy Instytut NauczyCielski, Państwo- .cenia wychowawćzyó przedszkoli i nauczycieli , 
we 'Pedagogium, Państwowy Instytut · Robót nie ' posiadający przepi§anych kwalifikacyj, 
Ręc?nych, Instytut ' Wychowan~a Fizycznego, ' otrzymują uposażenie' , grupy . IX, a jeżeli po
~ons~rwatorium Muzyczne (Wydział Nauczy- . .siadają zakończone przepisanymi egzaminami 
~lelskl), Instytut Pedagogiczny w Katowicach studia wyższe,- qposażenie grupy 'VIlI. 
. (pocz~\Vszy od rol{li 193!/32), 4-letni Instytut Pe-§ 23. (1) Kwalifikowani nauczyciele niż
dagoglczny Związku Nauczycielstwa Polskiego, szych szkół zawodowych, I posiadający ukoń-
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czony Państwowy Instytut Nauczycielski, In-' Aenia wychowawców(cżyń) domów dziecięcych, 
stytut .Wychowania ,Fizycznego, Konserwato- r ' internatów i burs, jak również nauczycieli oraz 
ri~m ' .. Muzyc~e . (WYd, ział N auc.zyci, e.lski), Se-p?mocn.iczych ~ił. naUCZYCielskic. h i il!1sh'~kto~
nllnaqum Gospodarcze w Snopkowle w la- row.. me wymIemonych ;y; . rozporządzemu m
fach od 1925. do 1936 lub Prywatną Szkołę 00- _ niejszym,określi Minister Oświaty w .porozu-
s,,:odarczą Żeńską VI Snopkowie. Towarzystwa mieniu z Mirtistrem Skarbu. ' " 
GospodarczegoW~kształ'cenia we ~wowie -:- 1 ' § '00. ' Dyrektorzy i . ki~rownicy szkół otrzy

. o~ ~. 1936" ~lbo mny zakł~d okre~lon.y przez I mują uposażenie i awansują do wyższych grup 
~IImstra Oswlaty-otrzymuJą uposRzeme. okre- l uposażęnia na zasadach przewidzianych dla na
slone VI § l?, '. ' '. . . .. '1 uczycieli szkół ' przez niCh kierowanych z tym, 

. ~2) Kwallfikowamna~czyclel~ .mzszych I że przy' obliczaniu lat sfużby należy ich służbę 
~zkołzawod9wych otrzymują uposazeme okre- w .charakterze dyrektora lub kierownika -li": . 
slone w § 16. czyć jako służbę nauczycielską. 

P) Kwalifikowani n~ucz;yciele n~szych , § 31: (1). 'tJrzęanicy ad~inistracji szkolnej. 
szkół.zaw~owych,. po:,nadaJ.ący . ~akonczone pr.zeniesienido służby nauczy.delskiej, żacho .. 
prz~plsany~l e~zamm~ml studia wyzsze, otrzy- wują posiadaną w służbie urz<:;dniczej . grupę 

, ll1u]ą upos!lzeme .okreslo~e w § 20'. uposażenia dopóty, ' dopóki nie przejdą auto;' 
. § 24.(1) Kw\llfikowani nauczyciele śred- ma tycznie do wyższej grupy upąsazenia, przy 

\ ńich szkół zawodowych, posiadający zakończone' czym lata pracy _ w administracji szkolnej- liczą 
przepisanymi egzaminami studia wyższe, otriy- się im do lat służby nauczycielskiej. 
mują uposażenie określone w § 20. - " . (2) P;zepis ustępu pier\tszego nie dotyczy 

(2), Kwalifikowani nauczyciele średnich tych ,urzędników 'administrabji szkolnej, którzy 
szkół zawodowych, nie posiadający ' studiów ustępują ze stanowiska na żądanie organów 
wyższych, otrzym.ują -łuposaienie określone kontroli społecznej. Do wymiaru uposażenia je
w § I? ; dnak będą policzone lata pracy w administracji 

§ 25. Kwalifikowani instruktorzy w szko- szkolnej, jak lata służby nauczycielskiej. 
łach zawodowych otJ:;zymują przy mianowaniu §32. 'Nauczyciel przeniesiony do ' służl;>y 
uposażenia grupy IX, po dziewięciu lątach służ- w adm:ini~tracji szkolnej otrzymuje w czasie tej 
by- grupy VIII, po piętnastu latach służby - służby uposażenie. zasadnicze takie, jakie przy
grupy VII, wreszcie, po dwudziestu czterech la- 'sługiwało by , mu przy pozostawaniu w służbie 
tach słu~by - grupy VI. nauczycielskiej. Nie wyklucza to jednak moż-

§ 26. ,Nauczyciele publicznych ' szkół do- nOSci wcżeśniejszego awansowania go do wyż;' 
kształc3:jących otrzymują uposażenie . jak nau-szej grupy uposażenia na podstawieprzepi-

" czydeleniższych szkół zawodowych w zależ- ,sów .o p~ństwowej służbie cywilnej. " 
ności od posiadanych kwalifikacyj. § ,3~; Przesunięcie . do wyższej grupy upo-

, § 27< (1) ' Niekwalifikowani nauczyciele sażenianastępuje tylko w dniu r stycznia lub 
niższych szkół zawodowych otrzymują uposa- r . lipca po ziszczeniu się warunków wymaga;' 
żenie grupy X,a jeżell posiadają z~kończone nych do awansu automatyc~nego". · ' 

. przepisanymi .egzaminami studia wyższe - 'gru-2). W § 40 pkt 5 lit. e) otrzymuje brzmienie . " 
py IX. . . ' następujące: . 

(2) Niekwaliiikowani nauczyciele średnich - "e) Nauczycielom szkół państwowych lub pu-
szkół zaW:0~0'YYch. otr~ymują. upos~żenie gr~- blicznxch z tytułu nauczania lub zajęć w g~_ 

. py IX, aJe~eh pos.la~a]ą ~tudl~ wyzsze zakon- . dzinach nadliczbowych, nauczyc:ielom szkoł 
czone pr~epIsa~y,ml egz~1fmamI - g~upy ,VIII. ćwiczeń, . szkół powszechnych i specjalnych, 
. (3) Nlekwahflko~amms.tru~torzx szkoł z. a-i któr2:Y spełniaj~ czynności z~iązane z praktxcz.
wodowych otrzymuJą uposaz~me grl!PY IX. nym kształcemem kandydatow na nauczycleh, 

§ 28. -(1) Nauczyciele szkół wyższy~h niea:' nauczyCielom,. spełniającym czynnośc! ~wiązane, 
kademickich,posiadający obok studiów wyż- z zar~ądem mt~r~atow . lub ' ~zynnoscl wyc~o
szych kwalifikacje zawodówe, określone przez wawco~ młodzlezy w m~e~na.tach, n~uczycIe
Ministra Oświaty, otrzymują 'przy mianowaniu 10m szkoł gospodarstwą wIeJskIego, ,ktOI:zy wy. 
u,posażenie , grupy VII, po ' szefficiu latach służby konują prace w gospo,darstwach , szkoł ... óraz wy· 
- grupy VI, po piętnastu latach służby - gru:- ' ?itnyn; fachowcom , w. sz~ołach z~wod?wych 

~ py V. ' ' _ l ~pecJalnych,. ,przyznaJe' , sl,ę doda~kl.słuzb9we, 
2) Nauczyciele szkół wyższych nieakademi~ ktorych ,stawkI ustal'a MImster Oswlaty w po

ckicho innych kwalifikacjach otrzymują upo- rozumieniu z Ministrem 'Skarbu". 
sa~e1lie-j~ nauczyciele państwowych szI<.ół śre- § 2. ' (1) Przy wymiarz-e uposażenia w myśl ' 
dm~h ogolnokształcących. niniejszego rozporządzenia żaliczą władze szkol • 

. § 29. Zasady zaszeregowania i automatycz- n,e, wyzl1<lczone prźez Ministra Oświaty, do cza
nego przechodzenia do wyższych. grup upo,sa- su służby czas udowodnionej pracy nauczyciel-

, 'o 

" 
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skiej w szkolnictwie polskim jawnym .~. tere- nym lub którzy do tej służby nie' zostal~. przy .. 
nach, okuppwanych lub za granicą. Okres pracy . jęci. 
w wymiarzę ~o naj1'hniej 14 godzin - tygodniowo § -3 .. , Zaszeregowanie nauczycieli do grup 
podlega zaliczeniu w całości, okres z~ś pracy uposażenia w myśl przepisów niniejszego roz .. . ' 
w wymiarze poniż~ 14 godzin tygodniowo - . porządzenia ńastępuje z ważnością od 1 stycz-

. I w p.ołowie. Władze sz~olne mogą 'zar~ądziG zb~: , nia 1945 r. Przepisy . o 'za.sada:Ch automatyczne
dame pracy . r..auczY~lela . w okre~e · okupaCji . gó przechodzenia nauczycieli do wyższych grup 
przez komISJe weryfIkacYJ}1e. uposażenia ustalone ro~O!'ządzęniem RarlF Mi

(2) O zaliczalności 6kresu wojennego w~ nistrów z dnia 19 grudnia 1933 r. (Dz. U.R.P. 
wszystkich innych wypadkach decydują komi- Nr 102, poz . . 781) uważa ,się za zawieszone .na 

. sje' weryfikacyjne, powołane przez Ministra ' czas od 1 Wl'Żeśnia 1939r.do 31 grudnia 1944 r. 
- ~świ~ty, któr~ . ustali ich . skład, ~ kom?~ten- . § 4.Wy~ori;nie niniejszego rozporządzenia 
cJ~, . Jako te.z zasad;>: zahczaln~scl. MU:lster porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz 
OswIaty mo~e ustahc prz!"padkl, .w, ~tor~c?- Ministrom Skarbu i Oświaty we właściwYIll 
okres t~n. zah~zor:Y bę?Zle. tylko w CZ~,.,SCI. Mlm- każdemu z nich zakresie' działania. .. . 
ster OśWIaty moze ' rowmez zarządzIc wprzy-, . ... . . . ' ; " . 
padkach, na szczególne uwzględnienie zasługu- ' . § 5. ~ozporządzen~e mrueJsze wchodzl w zy
jących, zaliczenie okresu wojennego lub . 'jego Clę z dmem ogłoszerua. 
części, a zwłaszcza czasu pracy w zorganizowa-: . li 

nylJl tajnym nauczaniu,w 'Wymiarze wyiszym Prezes Rady Ministrów: 
niż pojedyńczy,. nie, wyższym wszakże niż po- Edward Osóblw-M'óraw9ki -
dwójny. . 

(:3)" Postanowień paragrafu niniejszego nie 
. stosuje się do tych nauczycieli, którzy bez waż
nych powodów nie zgłosili się w terminie, usta
-lonym lIrzez ~inistra 'Oświaty, do objęeia służ;
by w szkolnictwie , państwowym lub ;publicz-

Minister ' Oświ~ty: 
"tanisl<Tw SkrU!s?'·ewsld 

Ministęr Skarbu: 
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·ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 maja 1945 r. 

w sprawie wymiany marek niemieckich na tęrytorium byłego 'Woln~~liasta Gdańska,sta
nowiącym czę~ć składową województ~a gdańskiego. -- ..- - ( 

Na podstawie art. 9 dekretu ~ _ dnia 5 lutego 
1945 r. o deponowaniu i wymianie marek nie
mieckich ~a terenach Rzeczypospolitei-Polskiej, 
wyzwolonych spod okupacji po dnit.t 6 stycznia 
1945 r. (Dz. U.R.P. Nr 5, poz. 17) zarządzam, co 
następuje: 

- § 1. :Moc~gho~iązującą dękretu -; dnia ~ lu
. tego 1945 r. o deponowaniu i wymianie marek 
niemieckich na tęrenach Rreczypospolitej ' Pol
skiej, wyzwol<)nych spod okupacji po dniu 6 
stycznia- 1945 r. (Dz. U.R.P.Nr -5, poz: ' 17) roz
ciąga się na terytorium byłego Wolne
go Miasta Gdańska, stanowiącego część składo
wą województwagda*skiego. 

§ 2. Wymiana marek niemieckich na terenie, 

/ . 

oznaczonym w § 1, dokonywana będzie do dnią 
-'15 , liPca 1945 r. . 

§ 3. Do wymiany marek niemieckich na ban-
knoty N ąiodowego Banku Polskiego stpsują ' się . 
odpowi: dnio przepil>Y dekretu z dnia 5 lutego 
1945 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej 

niektórych postanowień 'dekretu z dnia 6 stycz-
' nia 1945 r. 'o deponowaniu i wymianie biłn

knotów Banku Emisyjnego w Polsce na obs~ary 
. Rzeczypospolite;. 'Polskiej, wyzwolone po ' dniu 

6 stycznia . 1945 -r. (Dz. U.RoP.Nr 5, poz. 18). 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze Wchodzi w ży" 
cie z dniem ogłoszEm~a. 

Minister Skarbu: 

K01ł9I«IIy DąlNQwsIłi 

• 

, ~-

. , 
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ROZPORZ4DZENIE ' 

MINISTRA ADMINISTRACJI ,PUBLICZNEJ 

~ ania '25 maja 1945 r. 

w sprawie rehabilitacji osób wpisanych do łrzę ~iej i czwartej grupy niemieckiej listy narodo
wej lub do grupY t. zw. "Leistungs~Pole·'. 

, ~~apodstawle art. 6, 8u:;;t. (2) oraz art. 32 matki, datę i miejsc-e urodzenia, miejsce zamie
ustawy z dnia 6 maja 194ą r. o' wyłączeniu ze szkania w, czasie wpisania do niemieckiej 'listy 
społeczeństwa polskiego wrogich elementów narądowej, obecne miejsce zamieszkania osoby 
(Dz. U. R. P. Nr 17,poz. 96) w porozumieniu składającej deklarację, datę jej złożenia, datę 
z MinIstrami Sprawiedliwości i Bezpieczeń- i wydania zaświadczenia orliz uwagi. 
stwa Publicznego zarządzam, co następuje: ' 

Jeden egzemplarz rejestru władze admini. 
§ 1. ,Artykuły, powołane w mmeJszym ' stracji ogólnej przechowują ~ siebie, drugi zaŚ 

rozporządzeniu bez bliżśzego określenia, ozna- po zakoilcżeniu przyjmowania deklaracyj prze .. 
czają artykuły ustawy z dnia 6 maja 1945 r. _ kazują właściwym powiatowym urzędom bez .. 

, o wyłączeniu ze społeczei1stwa pblskiego wro- pieczei1stwa publicz~ego. . ' 
glch elementów (Dz.U. R. p. Nr 1 i,1 poz. 96), 
paragrafy zaś dotyczą niniejszego rozporzą- § 6. Po upływie czasu przewidzianego do 
dzenhi. ' składania deklaracyj władze administracji ogól-

§ 2. Obywatele wymienieni w art~ 1, któ- I 

rzy do dnia 1 stycznia 1945 r. ukończyli 14 lat, 
. składają przed właściwą władzą administra
, cji ogólnej I instancji deklarację wierności 
(art. 2) według wzoru, zawartego w załącznIku 
Nr 1 do niniejszego rozporządzenia. ' , , I 

nej, które przyjęły deklarację, prześlą władzom 
administracji ogólnej I instancji miejsca zamie':' 
szkania deklaranta w czasie wpisania go na 
niemiecką listę 'narodową - wyciągi z rejestru 
wydanych zaświadczeń. , 

Władze administradi ogólnej, które przy
jęły deklarację oraz właściwe ze względu na 
miejsce zamiesżkania deklaranta w chwili wpi-

§ 3. Właściwa' władza administracji ogól- sania go na niemiecką listę narodową, ogłoszą 
nej I instancji po stwier~zeniu tożsamo~ci oso~' wykazy zawierające imię i nazwisko, imiona 
by przyjmuje deklarację i jednocześnie wydaje , rodziców i wiek deklaranta oraz wezwą dozgła
zaświadczenie tymczasowe według wzoru, m- szania zarzutów ' stosownie do postanowień' 
wartego w załączą.iku Nr 2 do niniejszego roz- art. 3. • 
po:r:ząazenia. 

'§ 4. Właściwy~i władzami do przyj~owa- I 
nia deklaracyj i wydawania zaświadczeń są 
'starostowie powiatowi, bądź prezYdenci miast, 
pełniący -zarazem funkcje ' starostów grodz-, 
kiCh - dla ' mieszkańców \ miast, stan4wią
cych odrębne powiaty miejskie. 

. PrezYgenci miast przyjmują deklaracje 
w swojej siedzibie, starostowie powiatowi zaŚ 
mogą w tym celu delegować podległych im 
urzędników poza siedzibę starostwa . powiałowe
go. O miejscu . i terminie przyjmowania dekla
racyj władze administracji ogólnej I instancji 
podają do wiadomości publicznej w drodze 
obwieszczel1. 

§ 5. Władze administracji ogólnej I instan
cji . prowadzą w dwóch egzemplarzach rejestr 
dekl~acyj . wierności, obejmujący Nr kol., imię 
i nazwisko (u mężatek także nazwisko panień~ 

' skie), imi<;>na rodziców . i panieńskie nazwisko 

Ogłoszenia winny być uglieszczone 
dynkach powiatowej rady narodowej, 
stwa (zarządu miejskiego) oraz sądu 
kiego. 

na bu
staro. 
grodz .. 

§ 7. Deklaracje wiernoScl można składać 
w czasokresie ustalonym przez wojewod{>w 
(prezydenta. m. Łodzi) dla każdego wojewódz
twa oddzielnie, nie później jednak niż do dnia 
31 sieJjpnia 1945 r. Osoby, które zostały przy-o 
rtlUSOWO wywiezione za granicę przez okuPflcyj
ne władze niemieckie, mogą. składać te dekla
racje w ciągu miesiąca od dnia powrotu , do 
kraju nie później jednak niż w ciągu roku od 
'zakończenia wojny. 

§~ 8. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia wyda
nia zaświadczenia tymczasowego(§ 3) nie zo
stanie wszczęte postępowanie według art. 4, wła 
dza, która wydała zaświądczenie tymczasowe, 
wyda osobie, która złożyła deklarację, w miej
sce zaświadczenia tymczasowegozaś~iadczenie 

) 

\ 

, -
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stałe, we. dług wzoru, za\ ,'artego w załą~znikul 
Nr 3 do niniejszego rozporządzenia. . 

§ 9. N:a obszarach, na ,których nie był pow
szechnie stosowany przez okupanta przymus 
przy wpisywaniu na niemiecką 14;tę narodową, 

, władza administracji ogólnej J instancji, przyj
mując deklarację wierności (§ 2), wydaje skła
dającemiI zaświadczenie tymczaso~e · według 
wzoru, zawartego w załączniku Nr ~ do niniej-" 
szego rozporządzenia. Nadto składający dekla
rację , , wpisani do trzeciej luh ' czWartej grupy 
niemieckiej listy narodowej, obowiązani są wy
kazać, że ' zostali wbrew swojej woli lub pod 
przyml,l.sem wpisani na niemiecką listę narodo
wą i w tym celu złożY9 do właściwego sądu 
grodzkiego przewidziany . wart. 11 wniosek ' 
o repabilitację. • . 

Vi tych wypadkach jaśwadczeń śtały~h ni. 
wydaje się. . . 

§ 10. Obszary, 'o których mowa ,w paragrafie 
poprzednim, będą podane do wiadomości publi~ 

. cznej przez. właściwych wojewodów w · drodze 

. obwieszczeń. 

§l1.Rozporządzenie niniej~ze wchodzi w ży~ 
cie z dniem ogłoszenia. . 

Minister ;'Administracji Publicznej: 
Edward Ochab 

Minister Sprawiedliw~ści: 
. Henryk ŚWiCf/lwwski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 

Stanisław Radki8wiez 

Załącznik Nr 1 do rozporządzeniaMi_ 
1 nistra Administracji Publicznej z. dnl' . 
25 maja 1945 r. (poz. 128). 
Wzórcl. § ~ 

DEKLARACJA " ~BNOśCI \ .. '" -

Podpisariy(a) . __ ... _ .. ___ ~ ..... _ .... ,: .. ~~ ... _.~ ........ :...... (imię i naiwis~o, u ' mężatek nazwisko panieńskie} 

syn (córka) ., ...... : ............. , ..... _ .................. _ .............. (imię ojca i matki oraz panieńskie nazwiŚko ' matki) 

urodzony(a) dnia ........... ~_ ..................... ó ...... .... . roku w ......... - ....... : ... - .. -__ ....... ~';. ... _ .. _ ..... _ ....... _._ .. _ .•. _ ... (miE~jsco-

. •. ' t) . k' 'ł ( ) obec' . - ki wosc, gmma, powIa , z~mIesz a y a me w -... - ...... - ....... --._._ .......... _. ___ :--"-._-'-. (cJ.o adne 

miejsce za~ieszkania), v$- czasie wpisania na niemiecką listę narodową w ._ .. : .. ~ .................. ... _ ....... .. . :_ .. _ 

oświadczam, że ;ostałem (am) ' wpisany(a) przeznie~ieckie władze . okupacyjne do trzeciej 

(czwartej) grupy niemieckiej listy narodowej (410 grupy t. zw, "Lejstungs-Pole") wbrew swej 

woli <Pod przymusem). *> 
Pomny(a) swej polSkiej przynależności narodowej,przynekam uroczyście 'dochować 

wierności Narodowi i 'demokratycznemu Państwu Polskiemu oraz sumiennie wypełniać. moje 

obowiązki obywatelskie . 

............ _ .... _ ............... dn •...... -._ .. -_. ___ .. .: ... r. , 
/ , 

Podpis składającego "deklarację: \ 

, P<><Ipisano w mojej oQecności 
. Cpodpis urzędnika przyjmującego deklaracjt) . ~ / 

!ł) N-iepotrzebne skreślić. 

/ 

I ' 
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... 

:";azwa Władzy Admillistraeji OgÓlnt'j 
· 1 Instantp 

Nr rej. i' 

Zającznik Nr 2 do , rQzporządzenła Mi· 
nistra Admini;Stracji Publicznej Z dn.. 
25 maja 1945 .r. (poz, 128), -
Wzór do § 3. . 

ZAŚ~IADCZENIE TYMCZASOWE 

waŻ!le na okres 6 miesięcy od drira ~dania . 

. Na pÓdstawie § § 2'i 3 rozporządzenia Ministra ,t\dminlstracjiPublicznej z dnia 25' 

maja 1945 r. w sprawie rehabilitacji osób wpisanych do tr~eciej (czwarte3) grupy nie-- - . ,,' 

mieckiej listy narogoweJ lub do grupy t.zw; · "Leist~gS-'Pole" (Dz. U. R. ~: Nr 21', 

poz.128) zaświadcza się, że obywatel(ka) ................ , ........................... :.,.' ... : ... : ........ imię i nazwisko, 
/ - . ~ . , . . . . 

syn, (córka) ____ .... _ ..... __ . _ (imiona rodziców i panieńskie nazwisko matki), urodzo- ' . 

ny (a) dnia .... ... :: .............. , ............. ~ ........... ,' r. w .................................. ' .................... _ ...... _._ ........ _ .. (miejsce , 

urodzenia) złożył(a) dekhiracw : wierności Nar~wi Polskiemu i demokratycznemu Pań

stwu' . Polskiemu. 

Zaśwladcz~mie ~iniejsz~ nie służy jako dowód osObisty. 

" Podpis i pieczęć władzy lldministracji ogólnej 
I instancji. 

/ 

Nazwa Władzy Administracji , 
OgólDej I Instancji 

ZałąCZdlik Nr -3 do rozporżądzenIa -Mi. 
nistra Administracji Publicznej z dnia 
25 maja 1945 r. (poz. J.28) , . Nr rej .. 
WzÓr do § 8 ' 

. ZAŚWIADCZENIE STAŁE 

:Na podstawie §§ 2 i 8 rozporządzenia Jlinistra .Admiiristracji Publi~znej z 'dn. 25 

maja J.945r. w Sprawie rehabilitatjł osół:i wpmanycli do trzeciej i czwartej grupy nie-
, . ' -, . " l 

mieekiej ~ narodOwej lub do grupy t. zw. "Leist~P~le"(Dz. u; ~. P. Nr 21, 

poz. 128) zaświadcza się,.że obywatel tka) •. ._ ... _. ' ............................. ___ 

" (~ ~ D8Zwisk.~ • . ~ ....... -.......... -.- .. _ ... _ ... _.... .. .... _ ... __ .. _ . ______ .... _ .......... _ 

(imiona l'Od!nców i DUWisko paaieńtlkieliaatld)', Woc:łZon~ Qnia '_ . __ . ,_'_. ,," 
"" _.,._. ________________________________ ,, __ , ______ ,, ________________ ___ "" . ., r. w __ ............................ --.- .. -- .. : .. -- ..................... : ................................. _ 

\ , . \ ~ 

.... (miejsce .~ słoi~ (Ieklara*,' . .. :it::moIci: Jłet!pdowi P<>łfJkiemu i demokraty-
cznemu ,P86stw. ~. . - ., , I 

.' ~'~""eJ-e .te ..., J6-fbw(Jid ~. 
, , 

~ i .płeezęćwładzy administracjl. 
, '. oeóIneJ I iBItailcji. . : 



- , 

_D_z_ien~~k.ystaw Nr . ..:2:.:1 ________ ~......;.1..:.6..:.6--_:_"---""------.;...,...'..:P_F~::. z:.:. • ..:1:=;2:::8!..,.; ..:1.::29::..-

'"azwa Wladzy 'Administracji Ogólnej 
I Instancji 
'N"r rej. 

Załącznik Nr 4 do ~rozporządzenia Mi~ 
nistra Administracji Publiczłlej z drNa ', 
25 maja 1945 r. (poz. 128). 

Wzór do §' ' 
Miejscowość , ......... : ..................... _ ...... _ data .. ................. ~ 

ZAŚWIADCZENIE TYMCZASOWE 

waźnena okres 6 miesięcy od dnia wydania. 

.. ' 

, 
Na podstawie § 2. i 9 rozporządzenia Ministra Administracji Publicznej z do.2S 

maja 1945 r. w sprawie rehabilitacji osób wpisanych do trzeciej i czwartej grupy nie
mieckiej listy narodowej lub do gt:upy t . zw. "Leistungs.;Pole" (Dz. U. R.P. Nr 21, 
poz. 128) zaświadcza się, że . obywatel (ka) .... ... ......... : ....... .... ........ .. ........ : .................... ... ; .. ..... ....... ....... .. ........ .. . 
(imię i nazwisko) syn (córka) ... .... , ...... .... ..... . (imiona rodziców i panieńskie nazwisko matki)~ 
urodzony(a) dnia .......................... ......... .. .......... r. w ........... .. ... ............ , .. .. .... .. ... .... ...... (miejsce urodzenia) 
złożył(a) deklarację wiernOŚci NarodoWi Polskiemu i demokratycznemu Państwu 
Polskiemu. 

Wymieniony(a) obowiązany(a) jest wyka~ać, że został(a) wbrew śwej woli lub 
pod przymusem wpisany(a) na niemiecką. listę narodową i w tym celu z~ożyćdo wła
ściwego sądu grodzkiego przed upływem terminu ważnOŚCi niniejszego . zaświadczeni. 
wniosek o rehabilitację : 

~aświadczenie niniejsze nie służy, iako dowód osobisty. 

. ) 

Podpis i pieczęć władzy administracji 
ogólnej I instancji . 

129 
" ROZPORZĄDZENIE ·MINISTRA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

z dnia 26 maja 1945 r. 

w spra~e wykonania ustawy .z dnia 6 inaja -1945 r.-o wyłł!Czeniu ze społeczeństwa ' polski~. _ 
go wrogich elementów w przedmiocie zastępczych dowodów tożsamości. , ' 

Na podstawie~t. 26 ust. (2) ustawy z dnia § 4. Wniosek o wydanie zastępczego dowo-
6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeilstwa . du tożsamości można iłożyć GO dnia 15 lipca 
polskiego wrogich elementów (Dz. U. R. P. 1945 r . 
Nr 17, poz. 96) w porozumieniu z Ministrem 
Administracji Publicznej i Ministrem Sprawie-
dliwościzarzą<.!zam, co następl.lje": '. 

§ 1. WłaŚciwymi do wydawania zastępczych 
dowodów tożsamości, wymienionych wart. 26 ' 
ustawy z dn. 6 maja 1945 r. o I wyłączeniu ze 
społeczeństwa polskiego wrogich elementów 
(Du U. R. P. Nr 17, poz. 96) są wojewódżkie 
komendy Milicji Obywatelskiej. 

§ 2. Wniosek o wydanie zastępczego dowo
du tożsamości składa się za pośrednictwem po
wiatowej lub miejskiej komendY Milicji Oby
watelskiej właściwej ' weqług miejsca . za~iesz" 
kania wnios~oda,?,cy w chwiliwy,dania ' dowo- . 
du . prczez byłe okupacyjne władze niemieckie. 

§ 3. Osoba, która nie otrzymała dowodu od 
okupacyjnej władzy niemieckiej, składa wnio
sek o wydanie zastępczego dowodu tożsamości 
za pośrednictwem powiatowej lllb miejskiej 
komendy Milicji Obywatelskiej, właściwej' 
według ostatniego nliejsca za~ieszkania. 

,§ 5. Wojewódżkie' komer\dy Milicji Obywa- ,
telskiej wydawać będą zastępcze dowody toż
samości lub decyzje odmowne do dnia 15 sierp. 
nia 1945 r. 

, 

§ 6. Terminy przewidziane w § 4 i § 5 nie 
'stosują się do osób wywiezionych przymusowo 
zagranicę przez okupacyjne władze niemieckie. 

Osoby te mogą złozyć wniosek o wydanie 
zastępczego' dowOdu tożsamości w ciągu mie
siąca od dnia powrotu do kraju, nie później 
jednak ni~w ciągu roku od ' chwili za-kończenia 
wojny. ' 

W wypadkach, przewidzianych w niniej
szym paragrafie, ' zastępcze dowody tożsamości 
lub decyzje odmowne wydawane będą. w ciągu 
miesiąca od złoŻenia wniosku. 

§ 7. Rozpon;ądzerue niąil:ijsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Bezpieczeństwa Pub~icznego: 
Stąnislow R~icz. 

. .... 
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ROZPOB.Z4~ZENIE MINISTRA 

SPRAWIEDLIWOśCI 

~dnia26 m~ja 194~ ~.-
w sprawie rehabilitacji osóh wpisanych do drugiej, trzeciej) i ' czwartej grupY niemieckiej li-

, sty narodowej łub zaliczonych do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupał: ta. G 

Na 'pod~ta~ie 'art. 11 uSt. (2) i art: 12~\J,st. (2) §6. O zgłoszeniu wniosku o rehabilitację 
ustawy z dnia 6 maja -1945 'r, o wyłą!!zeniu ze i o terminie rozprawy sąd grodzki żawiada
społeczeństwapplskiego . wrogich ' elementąw irita prokuratora specj~lnego sądu karnego 
(Dz~ U. R.P., Nr 17, poz. 96) zarządzam, co na- i właściwy powiatowy lub ' miejski urząd bez-
litępuje: ' " " pieczeństwa publicznego. ' , 

§, 1. Artykuły, pOwołane w rozporządzeniu ,§ 7. Ogłoszeni~ przewidzi~ne wart. 13 bę'- -
, niniejszym bez bliższego ich określenia, ' ozna- I dą wywieszane ' w miejscach ' zamieszkania ' 
czają przepisy ustawy z dnia 6 maja'1945 r. o wnioskodawcy: w dniu wpisania go do nie
wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogichmieckiej ' hs'ty ' narodQwej llJ.b zaliczenia go' do 
element?w (Dz. U. R. ~'. Nr 17: paz; 96~, 'para- jednej z grup uprzywilejowanych \ przez oku", 
gra~y, powo~an~ bez bhzszeg? 'okreslen~a, ozna- panta, w dniu 1 stycznia 19i5" r.oraz w dniu 
czaJą przepISy rozporządzema nmle)Szego. złożenia wniosku. " 

, . § 2. Osoby ~y~i~ni?new art. ~,9 i 27, § 8. ' Do spra\~owariia obowiązkówławni-
kt<>r.e ,do ,dma 1 sty.czpIa ~945~ . . ukonczyły ~4 / ków wymienionych watt. 12 powołuje się oso-
l'atzycla" mogą ,złozyc we ,właSclwym sądZIe I 'by płci ob, ojga które: , ' -
,giodzkim (art. lO ust. (1» wniosek orehabilita- , .'. , , . . 
cj ę,.. który winien zawierać szczegółQ\ve 'dane ! a) ~.oslad~)'! obywa~elstwo polskIe, l ko- _ 
personalne, miejsca zamieszkania:,w dniu 1 sty- ~ ~ zystaH w pełm z praw CYWIlnych 
cznia 1945 r ., w czasie wpisania do niem~eckiej " . ' l ob~~tels~lCh, .. / , .. 

- listy nM'odowej lub ialiczenia do jednej z grup b) ukonczyły me mme) mz 21 lat, 
uprzywilejowanych przez okupanta i w chwili i c) umieją czytać i pisać po polsku, 
:składania wniosku ' oraz okoliczności i dowody , 

, ,uzasadniające, wniosek. OprzyPależności do je
dn~jz grulł, nie~ieckiej .listy: narodowej ,decy

, §9. 'Nie powołuje się do sprawow~nia obo-
wiązków ławników: ' ' ' , ' 

dUJe ostatm WpIS na 'tę hstę. ' " , a) pozostających w czynnej służbie sę-
dziÓW, prokuratorów, oraz urzędńików 
j funkcjonariuszów ' sądowych i pro
kuratorskich, 

§ 3. Wnioski, przewidziane w § -2, mogą 
, składać osoby wymieniOne wart. 9 i 27 w cza

sie do, dnia 3:J/ sierp~ia 194:5 r., a osobywymie
nione ,wart, S w ciągu sześciu miesięcy od dnia 
złożenia deklaracji:wiemoś~ (art. 2). , ', , i' 

, , , 

, Osoby, które zostały przymusowo wywiezi&1e : ' 
za granicę pr~ez oku~aćYłne ",:ładie ni .. e~ieckie, l ' 
mogą składac te WruOSkl w CIągu mIeSIąca od § 
dnia powrotu do krajU, nie, później jednak niż -- : 
W ciągu roku od zakończenia wojny. ' I 

' § 4:. Po przyjęciu wniosku sąd gtc?pzki wyda . 
;wnioskodawcy Z9świadczenie według wzoru, za- I 
wartegQ.w załączniku Nr l do niniejszego.roz- l 
porządzenia. , I 

Zaświadczenie to ważne ' j4!8t na okres do ' 
dw~ m~esięcy. _ , 
, J €Żeli w tym terminie wni<>8ek lJi:e zostanie 
Jozstrzygnięty, ąd przedłuu ważnosć zaświad- I 

ezenia' na dalsze okresy, które kaŻdorazowo nię 
mogą pł"Zekraczać jednego miesiąca. 

-. § 5. Sąd gr<xłzID.p.qwad&i według wzoru, 
Rwartego ,w _ł'ąemiINNr2 do niniejszego ' 
rozporżądzenia odrębne repetorium uR". do ~ 
któi. wciąga Iprawy' o rehabilitację. • j 

b) funkCjonariuszów Milicji , Obywatel
skiej i władz bezpiecze11stwa, . 

• c) wojskowych w służbie cżynnej" 
d) duchownych i zakonników. 

• c ' 

lO. Nię mogą być ławnika~i osoby, które: 
a) obciąż.one są zarzutem współdział;mia 

z okupantem niemieckim w jego: wal- , 
ce z narodem polskim bądź też udzia
łem w walce bratobój~ej z nj.epodle~ 
głościowymi org,anizacjami demoJrra
U'cznymi, 

b) zoątały wpjsane n"a niemieckO! listę na4 
rodową lub zaliczone do' jedn.ej z grup 
narodGwych upqy,wilejowanych przez 
okupańtalub do grupy t. zw. "Lei. 

.. stungs-Pole" albo ' złożyły wniosel\: Q _ 

, 'wpisanie ich na niemiecką listę naro- ' 
dową lub o zal~czenie ich dQ jednej 
z , grup ~przywilęjow~nych, 

c) skazane z~stały z~ zbrodnie pospolite _ 
lub występek z chęci zysku, jak rów .. , 

, 

/' : 

\ 

,/ 

~ 
I 
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Poz. 130 

n.ież osoby przeciw którym to~zy się I' ra~ ,.!cy: i~i~ i. na, z~i~ko, miejsce ~iesz~aI?-ia. 
postępowanie s<!dowe o taki czyn; " wIek, zaJęCIe l stopiell wykształcema ławnlkow. 

d) odbywają kary , pozbawienia \Ą1'olności J . § -12. Sę9zia sprawujący kierowl1ictwo są:' · 
lu~ ~ą. aresztowane na mocy postano- 1.; du grodzkiego_ powołuje na posiedzenie sądowe 
Wlema sądu. . ' dwóch ławników, w miarę . możności spośród 

e) z . po:vo~u wady u~~słoweJ. lub, flzY=wyznaczon~chpr~ezprezydium. rad~ ~aro~o-_, 
czn.el,nlel1Jog~ pełmc ObOWlązkow ła wej tej gmmy (l:masta), na tereme ktorej wmo-
wmko\\,. .. , skodawca miał miejsce zamieszkania w dniu 

. § 11. Na wniosek . sędziego sprawującęgo 1 styc:żnia 1945 r. 
ki, ~owm .. . ctwó sądu grodzkiego prezy.dium każ- o .. " .' §- 13. Rozporz<!dzenie . niniejsze ,wchodzi w 
dej miejskiej lub gminnej rady naroQowej w iyciez dniem ogłoszenia. ---.. 
terminie, zakreślonym we wniosku, wyznaczy 
w ilości, wskazanej w nim; ławników i niezwło- Minister Sprawiedliwości: . 

_ 'cZnie prz~śle d~ sądu grodzkiego~ wykaz, zawie- !/e'Jf'yk Ś",itłlkowski 

Slld Grodzki Zatącznik Nrl do rozp. Mitt. spr&wiedl. 
z dnia 26 ~aja. 1~ r. (Poz. 130) 

Wzór do §4. W ....... _. __ ~ .. _._ ... _ .... : .... _ 
Z A.'S .WI A n CZE ,N] E 

" NaJX'dstawie §4 rozpor.lądz~nja . Mi~istl'a ~pra wiedliwości z dnia. 26 . maja . 
'1945 r. <pz. U. R. P. Nr. 21; poz; 130) stwierdza fiię-, ie .. .. . ................... .. . 
:. .... ....... ".~ ......................... _ ........... : ... ~ .... ~ ............ ........ , (imię j . nazwIsko), ~lImies7.kały w ..... c .... . . ..... ... .. .. , .. .... ... . 

_.;: ........ . .. : . .... . .. . ... : ....... . : ... : .... ó ............. . ......... ~ ........ _ i:ł'oiyl w . dniu · ............................. :: ... , ....... , .... : .. : ............ :.; ...... : .... ,; .. c .. :... wniosek 
. . c.o J:ehahilit~{'ję za Nr .... .. , ........ : .... : ..... .... .. .. . : ... . 

Miejsce 
pieczęci 

Nr 
pora. 

' . 

Zaświadcżenie ninie,;sze ważne jest do dnia : ....... .-................... .......... ,: ....... :: .... , .......... -

Imię i D8zwieko ' 
ósoby skł.d.i~ei 

wniotek 
rehabilitaeyjay 

/ 

Sędzia . Grodzki 
Załącznik Nr 2 dorozp. MinistraSpra- . 
wiedłiwości z dnia 26 maja 1945 ( 
(poz. 130). Wzór do § 5. 

Uwqi 

'. _.--~~------~~~~~----~----~~~--~~----~~----~~--~~~~--~~~~----Tłoczono z polecenia ' Mllłiltr. Sprawledliwoicl w Zakładach Orafic~ydt ' ,,~Jłelait" w ' Łodzi, ' ~wi1ti 2 ' 

Zgłoszenia ' na prenumerat~ przyjmlłje ~ w AdllHniltr. eji Dzieftn~a Ustaw R. P. w Łodai, .... Plotdco,)!lIka ~. 
Prenumeratę palety _ wpłaeAĆz ,ÓfJ. WysyłkI dokomaje Iił po uprzednim wpłK._ . AIjczłd kwari.ej ci'
władz, urzędów,. zakładów 1 · ....,...Jt państWowych l eamotzłdow-ydl w ·kw«* żt: 60 dla iftftyclt premt-

, mentorów w kwoce zł ~ 00. . . " 
. ~ , Pojedyńc~ Mmll)' .. do Mb.Yc1.: . 

. Vi bi~rze sprzedaiy ~ Wet!lUwa, II. 7argowa !i9, w Administracja Dzi..... Uetaw R. .P.w Łodzi, 
al. PJotrkowska 49, orllZ w Kaete 'S_ OkifłlOW61O w: ~ • .-l. JWałIoweIde ffteclml*'e 'M. . ' 



DZIENNIK USTAW 
, , '\ ' , 

R.ZEC'ZY;POSPOLITEJ , 'POL.S'KIEJ 
. ~, . . -~ , 

Warsz,w~, dnia 20 czerwca ,1945 r. - ćNr22 
----~------~~----------~--------~--~--~-~------------------------/ , ~, 
T' R 'Ę ś ć: 

'"", 

Poz. Ul 
J p •.• ' 

. / 
Ministra P:racy ' i Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1945 r. w ' sprawie ogłO-. " 

szenia jednoiite:go ' tekstu ustawy ,z dnia 17 marca 1932 r~ o zaopatrzeniu' inwalidzkim 

,-

131 \. 

OBWIESZCZENIE, 

Ministra Prac)' f OpłeId5połec~ne, 

~ z dnia 7 czerwca 1945 r. 
I. 

169 

w ipra,wie " ogłoszenia Jednolitego , tekstu usł~w)' z dnIa 11 m.rca t'3~ 'r. o za~patrzeniu inw.Udzkim • 
• / ' 1 ', ~ • .' , 

" 
, ' 

Na podstawie art. 2 dekretu Polskiego Koml- '28 października 1933 r:. (Oz.U.R.P. Nr 86; ,poz. 669), ' 

• tetu Wyzwolenia Naroóow,ego z dnia 11 "grudhla jako nle~łączol1ego przez to rozPoi'ząd,zenle :lo 

, 1944r.o zm~anle ustawy o z~opatrzenlu InWlllidt-- tek~tu uśtawY; " Brzm1enle obowf.ązującę tego prze

kim, (pz:U.R.P'. Nr 1S, poz; 8t) ogłaszam wzałą- ,l3isu fe!t następujące: 

, czeniu do obwleszćzenla niniejszego jedn~lIty tekst ' "Osoby, które przed dnh!'m.,1 kwietnia l 934 r. 

ustaWY 'z dnia 17 marca ,1932 r. -o zaopatrzeniu , in- n~byłyprawo ' do zaopatrzenia plenlężnegona mo-

r wąlidz~lm (Oz.U.R.P. Nr 16, poz. 138) .z uwzględ- cyu~tawy z dnia 17 marcat93~ r. (I)L:U~R.P. Nr' l~; _' 

nieńlemzmian, wprowadzonych: : rozporządzen-ieIP/ ~ p()&. i~8},~acłiowują to prawo PQ dniu , 31 marca' 

Prezydenta Rzeczypospolitej z ..dnia _l8 październi" : ' 1954 r. 'tylkowówczas, 'jeiell odpowiadają posta,no- , 

k~ 1933 r. '(Dz.U.R.P. Nr 86, J)oz: 669).1 :deICretem ' wien1om teJże ustawy VI brzmieniu rozporządtel)ia 
" Prezydenta ,Rzeczypospolitej z dnia lllistopaaa ninlefszego . .,. , ' ',' ' ' , " , , 

', 19'3~r. (Oz;U.R.P. Nr ~5, poz, 511), u,tawą z dnia 

14 kwietnia 1937 r. (Oz.U.R.P: N~ 30, poz, ll5), 

ustawą z dnia ~1 ' marca 1938 r. (Dz~U~R.P: Nr 11, , 
, _... ! 

' ./ po~. 191) oraz dekretem Polsk~ego Komltet~Wy
/. 

zwolenia Narodowego z ' dnia 12 grudnhl 1 944 ~r. 

(Dz:U.R.P. Nr 15, poz. 81); 

, / , 

Podany w załą~zniku Jekst nie ' obejmuje: art. , 3 

tozpottądzenia Prezydenta _ RiećzYPosPpłitej z dnia 
. ., I . 

" 

Jednakże pozostali p.oinw~lidl;lch z utratą , od 

15,% do i4%' zdol~o.Ścl zarobkowej włączńle, zm,ar; 

, łych w czasie do dnia, 3~ marca 1934 r. bez związ

ku przyczynowego ze służbą wojskową, małą pra

wo do, zaopatrzenia, o ile - odpowiadają warunkom 
I ' " I. art. 3, li, 2.4 I 11' uslawy a ~nla: 17 marca 1931 ~ 

'
I (Oz.U.R.P. -:Nr 16, poź. 238) W br~lenlu- rozporzą

ł dzenia nimejszego"., 

Minister Pra~y ,I oPiekI' SpołeczneJ. , 

,~~ Wiktor ,Trojanowskl 

" 

-, 
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-Poz. 1'31' 

Załącznik ' dóob\Viesł;~Złmja Mini

-tra : Pracy i Op:eki . . Społ~cznel 

z dnia 7 czer'~ca1945r. '(poz. 131). _ 

, z dnia t7 marca t931 roku 

o zaopatrzeniu Inwalłdzkbri. 
..~ .. ..;. 

T Y T,U 1.1. 
--

Zakres o~ób, uprawnionych do zaopatrzenia. 

Art. 1. Uprawnionymi do zaopatrźenia z ':111- ,' 

nłeJszej ustawy są: 

a} InwalidzI wojen~l, 

, ~) Inwalidzi wojskowi,'" \ ' 

, 'el -osoby, pozostałe po inwalidach wOjennych, 
, po »oległych i , zmarłych w' zwią~ku przy
czynowym ze słuźbll woJskową oraz 'po za
ginionych bez własneJ . winy' ną teren~e 

}. w czasie dzla)ań' \Vojen~ych (~rt. ' 5), 
. / ' , ' , ' , 

d) osoby pozostałe pohlwalidach .... woJsko-
wych. ' ;. 

, Art. 2. -(1) Za Inwalidów wojennych uważa się 
050by,któredoznały uszkodzeniaidrowia zpowo
cłu. choroby lub kalectwa, nabytych wskutek służby: 

-' .. - . 
\~ 

~) .w WOjsku ,Rzeczyp~5Pollłt~jPoI5kiej w cza
s.le wojny, prowadzonej przez Pal\stwo lo 1-
,kic, lub w cz@sie po, ogłoszeniu mobiliz8(:ji 

. sił zbrojnych, 

b) w uznanych priez Państwo Polskie wojsko
' wych ,form"acjacl) polskich . ,przy armiadl: 
obąrch, ' r 

~) W armiach _ ijaństw zaborczych, Q He ' ~ł~±bę 
tę pełniły.w ćzasie od t .slerpnia 1914r. I'to: 

w armil, nl~~lecklej do 17 grudnia t 9Hi r . . 
w armii' rosyjskiejd~ t marca ' 91& r., 

r W arlł1ii austriackiej 'do 1 listopada 1918.r;, 
a odnośnie (lo byłych żOłnierzy armii au
striackieJ, którzy w terminie do dnia 31 gru
<lilia 1930 r. zgłąsili roszczenie Cło zaopa
trzenia ,2: tytułu uszkodzenia zdrowia, do-' 
znanego na froncie ' wloskhn do d'nla 

. 4 '-rlstopada ' ,\ł1& r.włącznie, Jeżeli o~obyte 
posladajll prawo obywatelstwa polskiego, 

'd) w walkach orężnych przeciw państwom 1;a- ' 
. bórczym Inieprzyjaclelsklm . o niepodle
głQŚĆ Polski 1>0" 1 sierpnia 19~ r. oraz 
w WOjskowych antyfaszystowskicho~ganiza
cjach pochiemn1ch I partyzanckich Po 
1 września 1939 r. Minister Pracy I Oplelsl 

Społećznej ogłosi w porozumieniu z Mini
'strem Obrony. Narodowej wykaz tych orga-

· nlzacyj. . , 

'. e) . w fOroldcjach obcych, uznailych przezPail
stwo Polskie z.d' takie,' które . 'na zasadzie. 
»rzymierza lub porol:Utnienia z siłą zbrOjną 
polską, walczyły w obroniePoJski ' przeciw 
państwom nieprzyjacielskim, jeżeli te osoby , 
dóznały uszkodzenia zdrowia zpoworlu cho
roby lub kalectwa, nabytych w czasie! wsku· 
1ek walki orężnej z nieprzyjacielem w obro- . 
ąie Polski I o ile te osoby. posiadają obywa
telstwo polskie ' lub na ' mocy uzyskanegp 
zezwolenia przebyw'ają> ną · ob~Zi~rze Rzeczy
pospolitej Polsld eL Ił nie mogą uzyskać za
opatrzenia od wład~, 'które teformdcje l"0- ... 
,wołały do życia. ' 

/' . 

(~) ~ inwalidów wojs~owych- uważa : się: 

a) osoby, które doznały -uszkodzenia zdrowia 
z- powodu choroby, lubkalect~~, nab)'tycl} 

. 'v.skijtęlc; służby VI WOjsku R~eczypospolitej 
· Polsk:leJ w czasie pokOjU, 

b) członków OrganiZ~Cji Przysposobienia" Woj- . 
skowego. którzy, doznali uszkodzenia zdro

, ~ia z powódu ch~ł'oby lub kalectwa, je.iell 
. ,to uszkodzenie . zdrowia spowodowało utra- · 
tę z~olnoścl zaTob~owej I zostało . nabyte'~ " 
wskutek urazu, doznanego w czasie zajęć .
wojskowych, Sf ełnianYch . na , zarządzenie . 
i pod nadzorem lriśtruktora Przysposobienia 

· WOjskowego, powołanego do tego przez 
władze :WOjskowe, ' . . 

Art 3. (1) Za pozostałych. w rozumieniu art. 1 
uważa .sIę: 

a) wdowę, o Ile małżeństwo . zostało zaw:ute '< . 
' z zachowanlein form prawnych, przepisanych 
przez... ustawodawstwo' cywibe, 

b) dzieci ślubne . pochodzące z takiego ' mał-
, żeństwa, ' . 

e) dzieci nicślubne, o ile zmarły był zobowllF' 
zany opłacał . za nie alimentaCje 'i tył".u 
prawnie stWierdzonego. ojcostwa, 
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d} dZif!~ad()ptowane,Jdóre . były)lautrzyma- " 
nlu poległego, zmarłego; ' hlb zaginloneg(), i 

' w:iględnle inwalidy '; wojenuego; o ' ile 'adop- , ! " 
tacJa" nastąpiła ,przed' doznaniem uszkodze- ,I. " 

it) na stwierdzenie zwią&ku przyczynowego mię
dzyuszkodzeniem &«kowlaz powodU-:-thoro
by Jub kalectwa, względnie ' śmiercią a , słuł.-

'bą woJskową, ' f 

nla zdrowia, : , \ I· b) w postęp'Owanlu() uznanie 'zazallnionego ' 
bez własnej winy 'na terenie I w ewie dzia-' e} rod~l~ów, ' i, 
łań wOjennych. ' f) rodziców ' adoptuJących, "Ile adoptacjapo~ 

.ległego lub zmarłego nastąpiła pIied 'do-
znaniem uszkodzenia zdrowia oraz o ile . ' Art. 7. {l} Uszkodzenłe;n idrowi~ jest, upośle-
poległy lub zmarły był ' Ich fe~nym " ty: dz'enie pewnych funkcyJorga~łzmu,spowódowane 
wicielem. . " ~ przez chorobę lub, kalectwo; , , 

{l} . Za pozostałych po inwalidach w~Jskowych 
uważa się osoby~ wymlenlon«i w ust. (1) niniejszego 
artykułu, o Ile odnośne małżeńshyo lub ojcostw_opo~ 
wstało przed doznaniem przez Inwalidę u5zkócize- ' 
'nla zdroWia; Jednak dzieci, pochodzące z małże~
stwa, zawarhigo przez-InwalIdę-:- :przed 'do~naniem I 
prze~eń uszkodzenia zdrowia, są uprawnione do ,za- -i 
opatrzenia .zninlefszej ustawy. ' ' I . ' , , 

Art 4 • . Za ' zmarłych w związku przyczynowym, 
,·c słu,ż~ą wojskową uwaUł się: : ' . ' 

a) Inwali~wojennych I wOjskowycli, jcżell 
' śmlert iCh n~stąplła wskuteJe ' us.zkodzenla 

{l} Utratę zdolno$cI zarobkowe' w rozumieniu 
ninieJszej ustawy stanowi zmniejszenie się motliwo-

, ki zarobkoWych , spowodowane: " \ ' , : 

a) . uszkodzeniem zdrowl'a, powstałym bez wła
, sneJ winy w'czasle t w . zWIązku przyczyno-
wym ze służbą 'w,oJskową, ' ' 

J) samym t)'lko pogorsieniem się uszkod;llenia 
zdroWia, które to pogorszenie naśhmiło bez 
własnej winy w związku przyczynoWym 70ft 

służbą wojskową, jeżeliło ! uszkodzenie 
żdrowla Istniało Już przed wstlu~lenlerri do 

, służby WOjskoweJ, lub powstało niezależnie 
od niet w czasie fe' pełnienia. 

- , (3) OgólmLutratęzd01noścl zarobkowe' wro- ' 
zum:leilhl niniejszej ustawy stanowi zmniejszenie się 

' możliwośCi 'zarobkowych Spowoddwane uszkodze
~łem ' zd~oWja, które Istniało Jui przed wstąpieniem 

b} 'osoby Zmarłe.--w czasie pełnienia',służby woJ- do słuitiywoJskoweJ, lub ' powsłałonieżaleiilie od 
, skowej lub w' ciągu Jednego ' roku po zwol- , -te, : $łużby w czasie jeJpełnle-nia,o ile to usżk6dzc- '" 

nlenlu ,z WOjska, Jeżeli Śmlert ich nastąpiła ' ' nie ol~gło pogorszenIu bez właś'nej winy w ' związku , 

, zdrowia, -uznanego orzeczeniem komisJI ' re
wizyjno-lekarskiej za pozostające w zwląiku 
,przyczynowym ze ' 5łużbąwółskową Jub 
wskutekderplenla - iochodnego Od tego 
uszkodzenia zdrowia, ' 

,_ wskuteko&łużby WoJskowej lub wskutek przyczynowym ze shiżbą w9fskową; w razie współ
qs~kodzenia ' zdrowia,pożostaJącegO vi zwlą_lst.nlenla~' także . uszkodzeń zdrowia, określonych 
zku przyczyno~ z~ służbą woJ~]~ (}wą. , w ust. {l)li.t. a} nlriiejszego art~ułu,uw&lłlędl)ia ' 

" 
. sh~ Je łącinie p~y okreŚJimlu stopnia ogÓlnej utra-

f 'I ty zdolności za,robkoweJ. . ' . -

, ,) stępowan.ie w sprawach o uznanie 'za zag: ·l,:~.r;.~go 
! ' l st\\;'iei'dtenfe zwiilzkuprz)'czynowego uszko1zenia,_ 

(4) Służbę WOjskową w rozumieniu niniejszej 
, ,ustaWy ' stanowi , słu~ba, określona w ar~. l. 

zdl'owlaze słuib, wofskow,. Art. 8. (1) Do orzek~nla o zwlążku pr~yczyn9-
, , , ' wyro uszkodzenia zdrowia ze służbą woJskową oraz 

'·'Art. S. '(1) ta zaginionego bet własnej winy 'na , (, stopnhi t,l'łraty zdolności zarobkowej, spowodowa-
terenie l W czasl~ działań wojennych ma' byt uwa, ' nef tym usżkodzenlem, ,wreszCte o śtopnlu W.lny j pO
tany ten, kto na żądanie p~zostały~hpo nlin (art. 3); ' woduJąceJ. uszkodzenie, są powołane : w pierwszej 
po przep,rowadzeillu osobnego postępowanIa. ' zalnstanęfł Inwalidzkie komisJe rewlzyjno~leka~sk[e, Ił 
łakleg,o ,uznany ~o$tanle. , ' , , " , w drugiej ,I ostatnieJ instancji Inwalidzkie komisJe 

{l} Ogłoszenie ' o wdrożeniu postępowania w odwoławcze. Orzeczenia Inwalldzklch komisyj {l u
~rawle uznania za zaginionego be.& własne, winy ' _' znaniu za Inwalidów osób, które w 'c,hwlU wYdania 
będzIe uD}leszczone \V "Monitorze Polskim" na koszt órzeczenla nIe posiadały obywatelstwa , polskiego 
,Skarbu ~aństwa. (art: l ust. (l) lit. c), lub zgłosiły roszczenia do za-

, Art. 6. Sąąy grodzkie ~lLobo~lązane na ' wnlo- ' 
, s~k władz, wyznaczonych w. dr6dzerozpor~ądzenia 
przez Mlnlsh'a PJ8CY I OpleJd Społecznej, Ministra 

, Skarbu I Mln,lstra ~ Sprawiedliwości przesłuchiwać> 
" pod ~zyslęg~$Wladków: ",' 

" 

opatrzenia po upływie ' terminu, , zakreślo~ęgo " vi 
art 3.1, są nieważne, z wyjątkiem przypadków prze-_ , 
Wldż.i~nych wart 31 us!. (3) f (4)." UtrzymuJe . si~ , 
w Illocy ,orzeczenia-Inwalidzkich komlsyjo-zwlązku 

,przyczynowYm uszkodzenia zdrowia ze, służbą woJ
sk~wą, doznanego przez osoby, w~ienlone WMt. . " 

l' 
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, 2 ust.lllit. c), wczasie ' ~osławani.l,h 'li 'nl«:· 
won po upływie ~6w, o~dł9nycb pO~. llt. c) ' 
łegój, &rłykułu. :--

(2) Ministet:.zPracy J Opiekł SpołeczneJ W poro· 
'sumieniu z Ministrem ~ał"bu l Ministrem Admlnł· 

, .tr(\cjl PtibHcznet , wyda 1'1 drodze' rozporząd~la 
.prżeplsy ,0skład~le, organłzactl I trybie postępOWll· 
nIa komisyj reWIzyjno . lekarskich I odwoławczych, 
ustali tabelę stanów chOrobowych I WM9Ilki Jej sto· 
IOwan1a I wyznatzy włache powołane de;- orzekania 
Ó Ulglnięciub~z własneJ winy ~a terenie I w czMfe 

, . 

· działań wojennych (art./ 5). 'Orzeczenia tych władż ' 
O ~nanłu Ul U11lnione OIÓb, których ' śtrilert zósta· . 
la tut przedtem- stwierdzona mdiyką śmierci lub 0 ,_ 

nec;zenlem właściwego sądu o uznaniu żil ' zmarłe· 
·110, Slłnlewa!ne. ,\- 1 -

(3)00 orzekania o· przyznaniu I wymlarz,e; 
· względnie o zgaŚnięciu I zawieszeniu zaopatrzeń 

'pieniężnych z 'niniejszej 'tist~wy oraz do Ich wypła· 
ty są pO,wołane władze, . które WYZl}aczy Mhl'lsłc~ 
Skarbu. ' , ' " ' " , '. 

(4) Koszty z.W:lązane z postępowaniem adminl· 
Itracyfnym I SlłdoWYJ1i Mas z dochodzenłami wspra

,wach, ' wyrn,łenfonych . w ust. , (1) ,I (2) , nIniejszego 
, artykułu. ponosi Sk8rb-Pańsłwa. ' ' 

Art. ' to (1) Stopień utraty zdolności ~arobkoweJ 
lub ogólnej titratyzdolnokl zarobk:Qweł (ad.7) mo· 
je byt określony nastałe lub cza~wo. ·Inwanda nie 
mote t'łtlat ponowriego ' u;talenla stopnia ' utraty, 
.dolnośCi z8robkąwę, lub ogólnej utraty zdolnoki 
aarobkoweJ, okrdlonego na ' ~tałe . J)ł'awoJnOCnym 

- orzeczeniem. ~. -, 

, (l) :Inwalida, ~któ.rego stopień ub-aty . zoolnoiel · . 
' z8l'obko!,ef lub ogólne' utraty zdOlnoś.ci zarobkowej 

· ,lEostał określon~ czasowo, może p6 upłyv!e 12 mle- . 
Ilęcy ' od daty uprawomocnienia sleorzeczenlażą:.' 
dat ponownego ustalenia stopnia utraty zdolnoścl 
SM'obkowef lub ogólnej utraty zdolriości zarobkowej. 

"(3) Inwalida, którego stopień utr~ty zdolności 
:zarobkowej został określony na , stałe; może być po) . 
upływie 12 n;t'łeslęcy od dłitY uprawomocnienia się . 
orzeczeni8' ~oddańy badaniu' przez Inwalidzką komi
IJę rewlz'yjn~-lekarską na wniosek lekarza referatu 
spraw fnwalidzkii;h właściwegO staros,twa, przy czym 
Inwalida !na prawo żądać specjallsbrcznegp badańla .. 
lekarskiego wupltalu lub wjakładzle leczniczym. ' 
,inwalida ponosi koszty badania 'Specjalistycznego; , 
'delt-,wynik tegó' badania nie stwierdził zwlękue
nla sIę słoj:mla utrały zdolnOŚcl, Zarc,bko'wej(łlrl.7). 

(4), Jeiell ponownehadanle rewlzyjno~lekarskie: 
nIe ' stWierdzi ' zwiększenia się stopnia utratY zdolno

- ..Jcl Ż8robkoweJ lub ogólnej 'utraty zdolno§ci zarobkc
wek . Inwalida PoOOsl ' wszelkie koszty, związane 
.s wdrożonym postępow8ll;fein. . . , . 

,( '" - ' ' . " . ' 

. (!S) Hlnbkr PraCy I Opieki ~ołec:zneJ w poro-
. nmlenlulE . Hłnłstrem Skarbu mGle JH)ddał lednor~-

, .. 

· ... eJ rewizji wstyśtJde _zeaałłakomJsyj;r~lzyj-
. no ~ łełtanklch, ~Ie odwoławaJdł, w dOC-' 
JsłnlenłaoowOO6WzwilPku 'prZYGJll~O ,uszko
cbenlłl zdrowia · z ~powOclu' chorOby łub kalectwa ze 
służbą wojskowi!.' ' " 

(6) Jeżell-WSklltek rewiZji, pnrewłdatanej w u::' 
stępIe poprzednim.,: związek przyczynowy ze służbą 
wojskową zOstał uinany-'za nieu~asadn1ony,może , . 
Inwalldl( najp6tnleJ w chi~uroku od daty zawarcia 
'pokoJu złożył nowe dowo,dy . dla ustalenia tego 
, z,w'lązku. . -

TYTU1IRo 
~ 

Z.epałdeDie Ólwalidzlde., 

-Art..lo.. Zaopatrzenie/ stanowią nąsl(pułqce 
łwladczenia ,ze strony PaAstwa: " 

a) lIaS3dpiaa renta Inwalidzka,, ' , 

I : .h) dodatki: 
1. ciężko poszkodówanych, 
2. kwaliflkacy.iny, . 
3. rodzinnY, ' 

" 4. plelęsnacyjny, 

, c) , zapomoga pogrzebowa, 

, / ił) renty poiosłałych,' , 
- \- , 

~ , ej łeczenlel~oleczańl~, 

• 

f) ' zaopatrywanie w apar~fy 'ortoped}Jcznci śro-
dki pomQcnlcze, ' 

,. l1)ukolenle, 
/ 

h) opieka społeczna~ 

Rozdział l. ' 

Zaopab'zeil{e pi~nięż~~ inwaHdówo , 

'Art. lL Rentę zł\sadnlczą wymierza' sięw sto-
sunku do 5topn~8 utraty zdolnośd , Ulrobkowej. " 

' Art: U.PraVJo do zaopatrzenia pieniężnego 
z niniejszej ustaWy przysługuje Inwalidom 'Wojennym 
I WOjskowym z utratą przynaJmnie,15% ,tdo!ności 
zarobkowe, w związku przyczynOwym ~e , służbą 
woJskową. - , , , ' 

Art. U.Renta .może' być czasowa lub słała, za
, leż~le ' ód czasowej lub stałeJ ~traty_zd,clnoścl zarob-
kowej I wynosi przy uh;acic : ' 

" 15% zd~lDOści ~arobkowej ~ 13%ren\y zasad-
'niczej z,upełnego Inwalidy, - , ' 

od 166/ 0 do 24% zdolności · zarobkowej - 'le% 
renty zasadniczej zupełneg,o inwalidy, , ' 

od 25% do 34% zdólności zarobkowej 30'/~, 
renty. z~sadnlczej ~upernego Inwalidy, ' 

od 35% do '"% . zd~lnośd saroblowe, - WI • 
renty za56dnlcze;zupełn"eeo Inwalidy" .. ~ 
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, . ·~4~/. db54%' zdolnoiei zaro~~owet ,-M" , t)7~' zł tłtleSłęcmle w wypadku CQłkowltego 
tenty Z8edntcze} zU:p,ełnego InwaUdy,' " obezwładnienia fizycznego, alllputacJl Wlęcet 

. od· 55% do 64% idolnośct zaroJ>i{Qweł ~ 00". . . , " nU 2-91 koftc&yn luh:. podwójn'ych kalectw. 

renty &aSadniaeJ.iupełneto1nwaUay, ..... . J (l) O .uprawnleniu do pobierania dod!!łk\Lna ' 
, ()d 65%. .do 74;" zdQ1nośći iacobkowef - 70W~ Pielę-gnację, Jak równłet .0 WYJOkokl -dodatku we-

r.enły zamdniczeł zupełnego Jnwałicly; I , . dług ust. (1) nlntejszegoposłanowienła orZeka ł~-
. od .15 'f" do &4% zdółnoścl zar~bkoweJ -&O',. w~l!dzk~ komisja. rewtzyjno~lek8rs~a. 

- '-renty 'zasadniczeJ zupełrrego 19wał1dy, ' . 

. od , &5% do (}4°/o ' zdolnoś.ct . .zarobkowe, '- ' 90% 
':renł, za~8dnic%ef zllpełnegd InwaUay, 

od 95% do 100% zd'olnośCI zarobkowet -:- tM% 
,renty zasa~nicze, zupełn~go Inwaiidy, 

. ,. , 

Art; t1. , (1) Dodatek kwaUflkacyjny . otrzymują 
inwalidzi o utracle ' prz~afmnteJ 45~ zd.Olnokl ża~ ' 
rob'k.~wet. . . 

(2) Dodatek kwalifikacyjny:· niższy przysh.igQje 
l~wal1~~m',~ którzy: / , 

.Ari. N. (l) Zasadnicza ,renta zupełnego tnwa-. J) Posiadają ' średnie wykształCenie ogóln,e ltib 
. t. lldy wofennego 'i. WOjskowego (powyżej 94" uttłłł; ' I żawodQwe, bądź": tet 

zdolności zarobkowej) -"wynos1 125 ' zł rrile~lecznif!. ~ l) uzyskali- rangę oficerską do kapltapą włącz. 
- ' . (2) "przez czas-lrwanU, wyj!łtkowych warunków nie lub rownorżędną . 

. gospodarczych, wywołanych wojną, pobiera lnwaW . (3) Dodatek kwalifik~cyjny .wyższy przysługuje ' 

, t 

.da ł pozostali (art. 3) rentę zasadnlcze,- w pocfwoj- , ' łnwalidom, którży: ' . i , .. 

neJ wysOkości. uas trwania łych '9(arunków iJsł!11l " . , ' ,- , . 
Minister Pracy 1 Opieki sPołecznej oN porozumienh.t 1)- posiadaj,ą wyż~ze _ wyk~tałcenIe ogólne , łub ' 

-" z Ministrem Skarb\l. zawodowe, bądź też ' -., , 

Art. 15. (1) Iriwalidz'l, ~~ utratą:· ~doln~ścl za- r 2) ' uzyskalI ra'ngęco nalmnle, ,maJora lub 
'robkoweJ, wynOszącą prZyn~Jmnłej '45%,' otrzymują , rÓwnorzędną. ' 

. QQdatek. ciężko posikooQwanych, . który ·reguluJe .. ' ,(4) ,. D~datekk!"a'liflkacyJny ~tżSzy WY~051 15%, 
sIę ~~~ług nllstępująćef ,sk~li: :;-'~ ..,ytszy 59'f. renty z.8S8dnrcz~J t ,dodatkuctężko po-

. przy \Itracie zdolności.zaro,bkowej od 45% do ' szkodowanych. ' ' 

54% ;... 10 zł ' , BUisze postanowIenia co do wyksdałcenla, u
prży utra~ie zaoln~ści zarobkowel od 55 % do' praw,nlaJącego do dodatku kwaMfikacyjnego" wyda-
64 %' - 15 ił, - ' . dzą w drodze rE~zporządzenla :Ml'n{ster Pręcy I Ople-
przy utracie zdoJnoścl~aróbkówel od 65% do ki Społecznej I MInister Skarbu w porozumieniu 
7,.% - 30 zł, . , z Ministrem Obrony Narodowefi Mlnlstre,r: OśwIaty.' : 

; pr%y utracie 'zdoln~cI ' zawbkoweJ od 75%' do Aft. 18. '(1) Inwal1dżle przysługuje prawo do 
, 64%° ,-- 45 zł. " dodatku. rodzinnego na żonę w .wysokości 20% ren-' 

przy" utraclezdol'noś~i zarobkowej od 65% do ty zl'ls,adnlczńej pobIe~aneJ przez Inwalidę, i prawo , 
94% ~ 60 ' zł, . , do ,dodatku' na każde dziecko w wysokości 10%1'0" ' 
przy.utracie zdolności zarobkowej od 95% do bletaneJkwoty renty %asadnlczeJ t dodatk~ nll ,żonę: 

. 100% ~ 75 zł. ' 

(l) Inwalidzi z ogólną utratll zdo1oo5c1zar,ob .. 
' kowej, wyno$iąćą przynajmnIej 65%, uprawnieni 

" do zaopatrzen;ia pieniężnego (art. li), a nie od~ 
. powiadający wa~unkom ust. .(1) ilinIeJ5Z~ ' art y

' kułumogą otrzYmać tytułem' dodatku d;żko po-
, ukod9wanych Ut 'złotych: . 

(l) ' DQdatek rodZinny na "dZiecI nie ,' rfiote byt . 
r , ' 

pr%)'znanyna więćej nfż czworo dzieci. ," 

(3) ' Inw~lIdzłe 1l'1eprzy~ługuJe p~awo dodOdat- " 
,.ku rodzinnego; , . , ", 

'8) na . tonę pobleraJllcll uposażenie % Insłytqc:Jt 
pań'stwoweł, zaopatrzenie ' ze Skarbu -Pań- , . 
siwa lub zfundusz6w sainorządówYch, '. 

Art. 16. (1) InwalidzI wojenni I wojskowi, kUF ' b) na tonę . sądOWńle rozwledżioną lub se-
rzy wnast.;pstwle ' cIężkiego usżkodzenla ' zdrowia parowanII, o . ile mą! nte ' jest. orzeczeniem 
& 'pow~u choroby -,łub kalectwa (art. 7 un., (2), ~dowym zobowiązany do jet utrzymania . 

. tit. a} t b) i ust. (3), ' SIł tak nłedołęinl, li stale pO- " " 

kubują opiekł I pomocy. innych osób, otrzymufą do~ ' . (4), Do dZi~cI w rozumieniu niniejszego artpti~ 
datek na pielęgl)acJę w :następufące, wy~koki: ' j. ' łu Cżal!cza ,s~ę dziec.f ślubne I uprawnione, tud~łd 

a) ' 25 złmi~slęczniei . pasierby. Prawo dQ dodatku na dziecko przf~uguJe 
do ukoflc%c;nia 1~-go ,roku ~ycla .. Jetel~ dziecko u-

h) ' 50 Żł miesłęć%nie w~,dka'ch całkowłłel czę$&c%a do szkoty publidneJlub wskutek ułomno-
utraty wzrołcu łub utraty co natomiej dwóch . łd fl%yczneJ, umysłowej albooieułeezalneł chOrobY 

'kończyn, ' " ", nlemoze 'zar;alłlat ~a swole tJtrzymant.;- prawo ~ 

\. 



"I 

'. 
dod~tku pr~yałuauje do, ukończenłaa,ł-go ,roku ży-
cia, dziecka. ' 

(S) Dżlc:ct I paslerbów;któi'~ weszły w związki , 
małżeńskIe 'lub które się same: ,utnymu,ą. Jako tet 
dzłecil pasler,bó,w.posladaJących własne zaop'8trze
nie; nhi cuwżgl,ędnia $Iępl"ZY wyrnlarze dodatku ro-
dzInnego. ' /' . ' ' ", , 

, (6) InwalldoI.lli Uprawolonym ,na mocy inlłe, 
'usta~ do pobierania ze Skarbu Państwa ' dodatkó.w 
Da rodzinę. przysługuje "prawo wyboru dodatku dla 
nlchko,rzystnieJs?:ego. 

(7) J)ooałki znlnłeJ~zelło artykułu , wyml~r~a 
się od renty za~dnlczeJ. przysługującej 'InwaUdzle 
według postanowień art. .19 niniejsze' ustawy. 

, Art. 19. Okceśloneart. 13 kwoty renty' zasadni
c:żel przyrugują Inwal1dZ'i,e bez względu na mieJsce · 
~aml~zkanla w kraju. "~' - ' 

Art. ,lO. - (1) Zapomoga pogrz~boW'a przysługu,e 
"osobqm. »o~stałym po zmarłych lnwalldach. któ

, rzy byli uprawnieni do zaopatrzenia , pieniężnego 

, z nł.n1~Jsze, 'ustawy. względnie osobóm. które ponio-
\. sły koszty pogrzebu. " , 

" (l) "Zapomoga' -p~grzebowa , równa .. się Jedno
miesięczneJ zasadniczej rencie zupełnego Inwalidy: 
Olle zapomoga przysługuJe z, tytułu InńeJ usfawy. 

, upl'8wolonelłlu służy prawo wyboru. ' 

(3) O Ile koszty' pogrzebu pokrytezostały~ ~e 
' środków publiCZnych prawo do 'JlobortJ zapo~ogl ' 
pogrteboweJ upada. ' , • 

R ó z d z la I, .11. 

, "Zaopatrzenie pieniężne wdów. , \ 

. Art. %1. (O Prawo do zaopatrzenia przysługufe ' 
\Vdowompo Inwalidach. których ątrata zdolności 
zarobJmweJ uprawniała w ,dnlu śml'ercl lIo, zaopa- , 
łrzenlapienlężnego z niniejszej ustawy (art. ' 12) ; o 
Ile związek małżeński zOstal zawarty przed okale. 
c:z~nlem lub chórobą. uprawniaJącą do renty. ,8 ,ty: 
tul do zaopatrzenia pQwstał po' dniu 1 sierpnia 
19141. Wdowom po Inwalidach wojennych przysłu~ 
Iłuje prawo do zaopatrzenia w niz!e zawarcia ślubu 
po oka1ec~cmiu lub ' po wystąpieniu choróhy. upra
WniaJąceJ do zaopatrzenia na mocy nlnr ~jszeJ ust;- 
Wy, JeleU związek małżeński trwał co najmnIej je-,' 

" den rak lub Jeżelł małżeństwo, było dzietne. 'Prawo 
wdowyróipOczyJ)a się z chwil~ śmierci- nięża~ Ren~ 
ta wdowia , wynosI SO% renty zasadniczeJ zmarłego 
męt8 (art 19). , ' 

" (l) Wdo\y'om po pOleglych lżmartichoraz po 
~m8rłych Inwalidach, )cłórychśmłert pozostaje VI 
przyczynowyn\~wląiku ze ilużbą wo.,skową lub po 

' zaginionych (art. 34), przysługuje PraWo 'do zaopa-
trzenia, o "le tyłuł ' do zaopat,rzellla powstał po 

p,fE.. 1.31 - ' 

. ' . - ", . ' 

t~erpDla 1914 ,r. Rentawdowl~ wynosi 50.% renty 
za58dnlcze,. która, byprzl'sl~glwała zu'pelfienlu . 19~(I- ' 
Udzie.: po k_tórym poz,9stała wdpwa. 

(:;) D~ wymiaru renty- według :ninleJs'zego a'r- " ' 
" tykuluJestmlarodaJna. o Ue chod~to wdowę ' po 

Inwalidzie ~otenny~.ren~a Inwalldy,v,;ojennego, ó 
, Ile zaś ichódzi o wdowę po tnwalt..dzle wojskoWym. 

renta 'Inwalidy wojskowęgo. /, " 

(4) Wymiar renty wdowieJ; pr~ewidzlany, w 'ni~ 
_nleJszym artykule; "następu,eod renłYzasadnlczi, 
r~odatku kwalifikacyjnego; obliczonego Jednak ojl 

,sameJ rentyzasadnlczeJ. Jeżeli poległy lub zmarły 
, mąż I.ll'Ial.w myŚl postanowleńnłniejnej ustawy, 
prawo 'do takiego dodatku lul} wa,runkl do Jego u-
zyskanIa. ,gdyby żył. " 

' (5) P~awo ' dQ renty. " o~reślone ' w niniejszym 
artYkule. przysługUje wdowom. mającyM na.,.wycho-, ' 
wanlu co najmnieJ Jedno dziecko wlasne ' w w.ieku 

, poniżej lat 1Sz małże,i\słwa po Jloległym. zmarłym " 
(zaglnio,nym), , oraz tym wdowom; które 'wskutek " 
stałeg!J.st\vierdzon.ego prze~ urzędiiwego lekarża. 
u~zkodzenia .zdrowiautraciły więcej nii ,66 i' !!3%. 
zdolności zl;lrol>kowej. 

\ ' 

, (6) , Wdowy. któreu.~onczyły 50 ~ok zycia. m~Ją 
,prawo dó ' zą0patrzenla" bez względu na ' istnienie ' 
okolicznoś'CI.~kreślonych w poprzednim ustępie: , 

" ",-
, (7) P~nadto prawo do renty wdOwiej 'f wymia-
rze 30% służy: " 

,a) wdow~mpo osobach.· WYmieniąnych wart. 1 " 
ust. (1) lił.-a). b)Jd) Oraz w ust. (2) iłt a). ' 

- . . . 

b) wdowom po osobach, wymienio'tlychw 'art.l 
ust. (1) lit. c) ' I e) .rrtafącym na utrZym~niu 
przynajmniej jedno własne dziecko z 'mał· ' 

ż'eństwa ,po poległym 'lub ,zm~rłym (za'gInlb
nym). pobierające zaopatrzenie na podsta
wie art.. 24. 

(~) WymIar, "rent y wdowIej w przypadkach. wy
mfenlo~ycłi w' usl. poprz.ednimpOd lit. a) I b)na~ 
stępuje według zasad ust. (1). (l), "(3) I (4) ,nlrilef~ 
szego. artykułu . • 

Art. U. · (1) vi razie ' za,n1ążpójścia ' otrzYIl}uJe 
wdo .,a odprawę w wY$Okośol trzechletniego zaópą· 
tn;enia plenlęźnego I traci t~ samym prawa do 
żaoptitrzenla z ninIejszej :ustawy. 

, " 

(l) O ile wdowa WYjdzie za,mąż za obywatela 
Innego państwa. przysługuJe Jej odpra\va tylko w 
tym wypadku. Jeżeli odnośne państwo stosuJe wza-
Jemność dO , ob~a"tełl Państwa Polskiego. ' 

, Art. ~3~ Zaopatrzenieille "przysługuje "wdowie 
separowanej lub 'rozwledzlonej sądownie. 'o Ile · mą! 
-nie byf or?:eczenłem ~dowym zobowiązany do JeJ ' 
ułtJymania. 

; . . 
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l') ' Celem ułri~ania granicy"renł,; 'wskat&neJ 
w mt. (t)- t (1) ninlę.jszego artykuł~, puy; przyzna
wanlu rent zachowana ma być kolefność osób we-
dług art. .,. ' . • , . , ' . 

z..,.łneiale płeałężbe ~ler~tf ',rodzk6~ -. 'grjanka 

renłes61t ' pOzOlłałyc:h. -, ' . . ~. . ' Arf.,-%6. Zl1peł~e sieroty ' Qlo'Ż~' ,Pafts.t\Vo um:ie
Art: u.(1)~terot~ ~' , Inwalidach, których u- " ' śdć w odpowiednich zakładach na 'wniosek ,' ople-

' kata ' tdolnośd- zarobkowej ' uprawniała w -dniu , kunów i rentę, " należną slerociezir okres~ohyfu 
, , śmierci do, zaop~tuenla Pteriltżnego 'l' z nln(eJszeJ w zakładzie, wpłaca właściwa władza skarbowa rią 
, 'tz~cz sieroty '<lo jednej z instytucyj finansowych, 

' ustąwy (art. ,U), otrzymują do" ćhwlli samodzlelrie- które okreśH 'Minister Skarbu. ' " 
go zarobkowania lub zawa,rcla zwlłlzku 'małżeńskie- ' , 
go,ria,późnłeJJednak do ukończe~la l&-go roku : ' . Art. 1.7. (l)- Rodzic~)art. 3 ust ,(i) lit. e) uj, . 
życia, rentę sierocą w wysokości 30% renty, którą · poległego l z.marłego, którego śmierć pozostaje w 
pobierałby ich 'ojelec przedśmlerdlł. , związku' przyczynowym ze służbą WOjskową lub za- " 

'" , , ' ginionego (art. 5), Q ile sąniezdolnldo zar~bko-
(1) ~ieroty po poległych lzm'arłych,ktÓry~h . wanla lnie 'PosiadaJą niezbędnych śr-odków; utriy

śmierć pozostaje w związku puyczynowyln ze służ- ,' mania lubczłonk.ów rodziilY prawnie zoboWiąza~ 
bci WOjskową, lub po zaginionych (art. S) otrzymują . n-ych I będących w stanie dostarczyć im ,środków 
do C;hwUi 5amodżielnego tarobkowanla lub ' zawar- . utrzymania, otrzymują dla ' Jednef osoby 10%, dla. , 
cła z.wlązku. małżeńskiego ,zogranlcieniem, przewl- oąojga ' 3Ot / t renty rasadnlczejżupełnego inwalidy, 
dzianym w 'art. 34, najpóźniej Jednak do ukoń,cze- Wymiar, renty rodrticielskiej podwyższa się dla Jed
nia t& roku życia, rentę w wysokości '0% rentYdneJ oSoby do ' 15%, dla 'oboJga rodziców do 40°/, ' 

,zasadniczeJ, która byptzysłtiglwala 'zupełnemu Inwa-renty zasadnicżnej 'zupełnego inwalidy ' w Wypaa-
, lidzie wOjennemu·kach, w: których rodzice, mając wszystkie , warunki, 

przewidziane niniejszym adykułent, utracili w związ- , 
ku ze · służbą ' wQJskową więcej synÓw . .:., 

, {l} , Rodzice I;walidy, którelł.o śmierć nie pozo" 
' ~tawała w związku przyćzynowym · ze słu.ibąwoJ
skową. ,m~ją, prawo "do" renty, -jeż,e," zachodzą , wy

/. magania,okreslone w ustępie poprzedzający:rn, a 
zmarły syn miał ' w dniu śmierCi . prawo do zaopa- , 
trzenia ' pieniężnego z ńinieJszej ustawy ' (art. Ul. ' 

I Podstawę wymiaru zaopatrzenia , rOdzicielskiegosta,o 
(5) JezeH sierota uCZę~Z~8 do szkół publicz; , nowi wówćzas rent~za$adnlcza,1aka służyła by sy--

nych lubkuiałd si~zawodowo,otł'Zy,.nuje rentę nowi w dniu śmiercI. ' , . : 'I :.:, " ' 

(3) SierotYlUpełn~ . otrzymują w wypadkach, 
, ok!eślony!=h w list (t) I (1) niniejszego artykułu, ' 
-rentęsie~cą w wysokości ' 40%renły iasadnldeJ. 

: ' (4) " Jeiellsierofiłz powoduk~l~ctwa lub trwa-
łej, choroby, -pow~tałych przed , ukończeniem przez 

_ sle,rotę 18 rOku. Ży~ia! :nie m:oże zarabiać ńaswoJe 
' ,<-:utrzymanle I me posiada środków ułrzymania, po
, biera 'renti:' przez cały czas tego stami. 

, do czasu ukończenia szkoły lub wykształcenia" naj- . " .... . , ' 
, ' (3) Osobę, która utraciła wl""e' n.U ' /s zdotno-

wyżej jednak do u~ończenla 14~g!> roku życia. , ki zarobl<owtj, matkę, kłóraukończyła 50-ty I .ojca 
(6)Prawo do 'renty na' podstawle ust. (4) I{~) ' który ~kończył 60-ty rok !Yda: uważa {się z& 'nie

artykułu ninleiszef;!o nie służy sierotom, Jdóre za- ' :zdplnyc.h do' zarobkowania, w rozum{enh~ ninleJ-
. warły związek małżeńskI. ' , ' '! , - sze.go arty~ułu. : ' 

\ (7) Do , wymiaru rent :slerocych matą analogl-
, c~ne z~śtosowanle l>ostanowtent"a "art. .11us": -/ T T. T' Ul. IV. 

, ,(3) I (4) ' , 1\ , ' ' .... Pode'f! .. :~niaog6l~e clla zaoP4trz~ń~leni~~nyc:h. 
, Art. U. '(1) SUllia r~nt wdpwlej ' I sierocych; , 

wymlerzońych w wyp~dkach, odpowIadajątychpo
stanowieniom artl1 ust. (t) I arf. 24 ust. (1), nie 

- może. pri~kraczać renty 'z8sadnlcz-ej wrllz z dodat
kiem rodZinnym na ' żonę, p()bleraneJprzez zmarłe- ' 
~o inwalidę.. . , 

, (l) Suma. rent osób, pozostałych po poległym 
lub zaginionym (art. 5),w wypadkach, odpowiada, ' 
Jących postanowiel)iomart. 11 ust. (1), arf: 14 
ust. ~l) i ,po zmarłym w związku przyczrnowym ze 

- służbą,~ojskową, ni~ może przekraczać, 'lepty. za'" 
sadniczej wraz z dodatklem ,rodzinnym nlf żonę, któ
ra ·to , renta prZysługiwała ' by.' zupełnemuinwalid~ie 
~olennemu. ~zględniewbjskówemu przy analogicz- , 
nym zaśtósowanlu art. II ust. (3). ' , 

R o %:,d Z I a ł ,I. 
(- .... . . ' 

Terml~,. 'wypłat. , 
. ' . \ . -

Art. tS; Renty, przyzna.nena moty ninie,stc, 
I ustawy, wypla'c&> się miesięcznie z 'góry: 

Ro z d ~ z r;ł 11. ' 

Zajęcie ren~, termin zg~oszenia roszczeń, zga~nięcie 
. pr~wado renty I zawlesien,fe renty. 

Art. %9. (t)' ,Zaopatrzenia pieniężne z ninieJsze' 
ustawywoll)e są od wszelkich podatków państwo-

" ' 

) , 
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. .. 

y , 



, ( 

" 

.~ . /' 

' \ '. ' . • !t.-. 

~ -

, Ą , 

'",-:: 

, " 

,,' , 
, , 

-, ' 

" • 

/ 

.... " 

, ' Dziennik Ustaw Nr 22 176- ,Poz: "'131 ' 
~'------------------~~--~--~-----

\vy~łi l' samorządowych l pQdlelł&Ją 'Za~owl1idzenlu ' (&) Zapowiedzenia, l zajęcia- z tytułu roszczeń 
, l zaJęcfu sądowemu lub admln15tracyjneinu 'Wyłącz- ' aUątentacyfnych poz()~tają wł!żne l w tych wypad
nlena:podstawle póstanowi~ń nln,iefszego artykułu. 'kach do~soko~c1 t5 ?-6 s\Jmy r'enty z dodatkami. , 
Przepisy ~rt. 5741 575 kodeksu ;postępowanla , cy~ 

, 'wllnego (!?z.U.R.,P: z 1932 'r.Nr 1t~, poz. 934) ~Ie Art, '30. (1)UrzędY gminne, względnIe " magl-
będą stosowane. ', , ' , ' . .traty, o ile zostaną wezwane przez właściwe wła-

, I : dze do' stwierdzenia okoli~znoścl, służących za po'd-
'" (2) Zapowiedzenie ł 'zajęCie renty i <!odalka-, stawę orzeczenia, dotyc:tącego zaopatrzenia, fnp, ' 
', mi ; z wyjątkiem dodatku , CIężko,' ,p_oszkodowanych ' Ilość CZłOhków rodziny, posiadanie maląfku nieru~ 
I.plelęgnaćYfnego, feśt dopuszczalne ,celem śclągnlę- chomego, miejsce zamieszkaniil itp.) odpowiedz-ial
cia łuQ ~abezpl-eczen1a ,fi> roszc,zeń al!meńtacYlnych , ne są solidarnie z osobami, które zaopatrzenie nie
Oraz pożycżek; udzfelonychlnw)tlidzle zlunduszów prawnie "pobrały, za stratySkarb~Pańsłwa, sPowQ
publicznych, ' na ' ' ten cel przeżnaczonych oraz ko-. dowane zaniedbaniem urzędu gminnego, ' względnie 
utów , postępowanra, przewidzianych w 'art. 9/ magistratu, który. świad!>inie lub wskuJekpr'zepró- " 
ust. (1) 1 (2), ,", ' wad~enla , ocżyWIście nledbałych: ' do,chodZ"8ń po-

" , świadczył okoliczności niezgodne z ri,eczywlstością. 
, (3) Dopuszęzalne fest ró"wri~eż potrącenie z ren~ ' Gminie przyśługuje prawo re'gresu doswychorga~' " 

ty z d-odatkami,zwyjątk.tem dodatku clężkoposzko- nów, ' względnie funkcjonarius?-ów, którzy stali si«:' 
dowaQych ł pidęgnacYTnego, kwot , renty I dodat- winn~1 powyższego uchybienia, ił -to ni~żależnię ' 
ków, póbr-anyc}{' nieprawni'e lub'w nienależnej wyso; od Ich ()dpo:wied?:'ialn?~Ci karnt:j lub dysC:9plinarJ;tej. 

, : ' koścI. Zapowiedzenia, , z~tęcia' I potrącenip vi tych 
, w'ypadl<ach p,e mogą przekroczyć 30% ' łącznej su- ,(2.) O powyższej odpowiedzialnościgmi'n orze- , -< 

my ' renty z ' dodatkaml,ulegający~1 zajęciu, zapo_kają właściwe władze nadzorcze :na wniosek władzy 
wledze~iu 1 potrąceniu." \ , ' przyznającej zaopatrzenia , z niniejsz'ef ustawy. ' 

-: ' (4) W ra~ie zbiegu wie~zytelnoścl zaspukojenie , Art. 31, (1) Roszczenia do zaopa-łrzenia z nI-' 
następuje bez względu na ' czas powstania wierzy tel- ' nief~zej ustawy muszą być zgłosżQnepod rygorem 
ności \v nastęgującym porządku: . ' utraty pr?wa : , A 

, \ 

1) ros;c~enia al.f~entacyjne ~o wysokośCi )5.% 

SUiny~ r~Qty z dodałkamd, i , .' • 

2) rosz~zenia Skarbu Państwa z tytułu nIepraw

nie , lub ,w niemileźn;i , wysokości pobranej 

renty I ~oda~ó~: , 

3) roszcze.a zpożycz«;k, udzielonych ' ~, fuńdu

szowpli'l;>l\eznych ,i pozostałe roszczenia ali-. ~ , - .' 

" menłacyjn,e. , 
.' . - , 

(5), O porządku zaspokojimia roszczeń, mafą- , 
cych 'to samo 'pterwszeństwo, decy.duje termin ,do, 
ręCzenia c urzędowi, ' p'rzekazu'fąceIiiu rentę, 'orJ;ecze
nla sądowego lub, ao'ministracyjnego. i • --.- . 

(6) Re'oty l, dodatki, pobra;e nle'naleinie wsku
tek podania przez ' osoby do t~gO zóbowią'zane ni!!" , 
prawdziwych danych lub też śwla,domego zamilcze-

. ' . - ... ... ' 
nla p'rzez 'te osobyokoliczriOs.cI: powodujących za- , 
wieszenie ' fub zmniejszenie zaop~t.rzenia. ulegają ~ż , 
do zup'ełn,ego , i1:h. umorzenla potrącernu ż przypada-

, , ~jąćych do wypłaty rent do wyso,kcrści 50% łączn~f 
sumy ren1yz dodatkami. , ' 

('1) Pro>ent~w~ ograniczenia, wprowadzone , l 
w' ust. (2) I : (5) nlniejszegg artykułu, n!e mają za- ' 
stosowania do nienaleźnje pobranycp ' kwot ren)y 
I dod~tków; jeżeli wypłata .'nasfąpiła wskutek zawl- ' 
ni onego dziaianla lub zaniechahia osób, wymlenio- , 
nycn w poprźedńhriustępi,e~ stwier~zon<f~o wy,ro- ' 

: kiem karno-sądowym. - ' " 
/ 

'. 

\ ' 

tY przez i,nwalidów wciągu jednego roku :po 
rozwiązi"niu~ stosunku , ~zynnej , c słuiby woj-

, 'skow~j, w czasie któreĄ , pows,tało lu;:' ulegto ,' 
, pogors,zeniu uszkó.dzenfe zdrowia, stanowią-

_ . J ~ • • / 

ce, podstav:ę roszczeń;-

', 2) przez'ciłohktw orgaflizacfi Pr~sposobienla . . " . ' " 

VI ojskowego • w ciągu jedn~~o roku M da-
ty wypadku, który~.sp()w()dował uszkodzenie 

, , r 

zdrowia; -, 
. 3) ' prźez ośoby"poZostałe 'po inwalidach, po , 

poległych" oraz po ' zmarłych w ' z~i'ązku 
przy'czynowym ~ ze~~u~!>"ą , wojskową , przed 
I}płYW.em roku od dnia śmierci , zmarłego; 

wzgl~dn,ie poległegn; :' '\, 
" . '~" ... 

4) przez ośob}'.- powstałe po zaginionych bez 
, wła~neJ wi;y ,na terenie i';' c~a~ie działań': 

.' .'. - ' ) . .....:,. ,- . 

wojennych (art 5 I 6) przed upł~wem roku 
:.,od da!y zawarcia pokOjU lub , faktyczn~go 

" zakońc.z~nia dział,ań wOjemiycb, podczas ' 
. kt&rych na~tąpiło z<łginięde, Za do~ełnienie 
.obowiązku zgłoszenia roszczeń uważa się '~ , 

wniesienie do właściwej. , władzy podania o 
uznanie danej osoby za' zaginioną; . , 

\ . . - , 5) osoby" roszczące prawo do zaopatrzenia 
z' tytułu ,Choroby", okale~zel~ia lub ś,m,ierci, : 
jeieli wYI>adki te nas'tąpiły w zWiązku , z pel-
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nie niem służby Y' WOjsku Polskim, podżie
. mnych organizacjach wOjskowych i party-o 
"zanckich Pol września i939 r. m6gą docho
. ~zić swych ~raw najpóźniej w ciągu jedńego 
roku,· licząc od , daty zawarcia pok~ju: Jeżeli 

osoby te przebywają z uzasadnionychpowo

dów zagranicą, m,ogą one zgłos,ić swe rosz
czenlaw ciągu ' JednegQ ' roku od daty po-

',' .. . j " 

wrotu do kraju" najpóźnieJ jednak przeą. 

upływęm IM pięciu. 'od daty zawarcia pokoju. 

(l) Roszczenie do." zaopatrzenia ·po poległycb ' 
' I zmarłych w związku przycZynowYm ze służb,ą woJ
sltQwą, których śmierć nie może być wykazana for

- maIną metrykąśffijerci, lecz orzeczeniem sądowym 
, o zaszłej śmierci (i, uznaniu za , zmarłego), zgłoszo-

ne być musi najpóźniej do jed~ego rokll po upły
, wie ~zasokres'u, którego zachowanie, zgodnie z prze
, pisami: prawa 'cywilnego', stanowi ustawowy , waru- ' 
. rrek domniemania zaszłei śmierci. 

Terminy do zgłaszania roszczenia, z.akI'eślone 
~w ust. (1) pkt 3) ' i- w ust. (l) aptykułu niniejszego 
blegną ~ i upływają, bez 'Yzględu na datę uzyskania 
dowodu śmierci ..oraz bez względu na to, czy przed 
tipływemtych terminów pozostali odp,o~iadali wa-

, runkom do uzys~ania zaopatrzenia, wyn~agany!n 
przez ,niniejszą ustawę (art. l1, l4.; 2.7 i 34). 

(3)Mlniste-r Pri'lcy i Opieki SpołeCznej moźe 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu uwzględnić 
zgłoszenia' roszczeń, dokonane przezlńwalidę po-

.' upływie terminów, zakreśloąych' w ust. (J,) pkL tf 
artykułu n!niejszego, nie późątef jednak niż w dnlu.' 

, 31 grudnia ,1936 r., Jeżeli Inwalida połi:>żył zasługi 
, w ' walk~ch o niepodległość ' Rzec~ypospolitej. 

(4) Minister Skarb~ może u~zględnić zgłosze" 
nia r.o~zczeń do zaopatrzenl~ tiokonane po upły
wie terminów, zakreŚlonych· w u·sł.(1) pkt 3) I w 
ust. (l) -artykułu niniejszego, nie później jednak 
niż w dniu 31 grudnia 1 ~36r., jeżeli ubiegającymi 
się o 'zaopatrzenle są pozostal} po osobach, które 
pojożyły zasługi w walkach o' niepodległość, Rzeczy~ 
pospolitej. ' . 

" • (5~ Mini~ter Skarbu może uwzględniĆ zgłosz!!
nla ioszcz'eń ~do zaopatrzeni~ ; dokonane po upły-

' wie termiriÓw, zakreśJonych w ust. (1) pkł3) 

w~ _ _ 

,nienia , do zaopatrzenia w przypadkachiwymienio, 
nych w p. 4) ,regulUją postanowienia art. 34 . 

. (7) VI wypadkach, przewidzianych;' ust. (lJ 
niniejsz~gó 'artykułu: 

a)' jeżeli odnoŚne orzeczenie Sąąli przedstawlo
, no władzy przyznafącef iaopatrzenie prżed 

upływem roku od daty orzecżenia sądowegp 
. o zaszłej śmierci (o uznaniu za zmarłego), 
. nale~y się zaopat~zenie pieniężne od ,pierw~ 
śzego dnia miesiąca po dacie orzeczenia są-
d6wego" . 

b) jeżeli odnośne orzeczenie 'sądu o zaszłef 
śmierci (o uznaniu· za zmarłego) .przedsta
wiono władzy, przyznęjącej zaópatrzenie, 
po u~ywie 'roku od daty orzecz~iasądowe
go, należy się zaopatrzenIe i>ieniężne od, 

'pierwszego ' dnia miesiąca po przedstaWieniu 
. . orzecZenia sądu 'url.ędowi, przyznają~emu 

, zabpatrie'hie . 

, (8) Jeżeii przy zastosowaniu przepisów ust. (6) 
(7) artykułu niniejszego lub przepiSÓw art. 34 po

czątkowy termiń uprawnienia do zaopatrzenIa pIe
niężnego przypadałby na " okres przed- dniem 
1 kwietnia 1934 r., prawo do zaopatrzenia pienię!
negorozpoczyna się od dnia 1 kwietnia 1934r,' ' 

' ,' Arh 31 • .(1) Prawo do zaopatrzenia z ~iniejSzel. , 
ustawy. gaśnie: , '/ , . 

1) w razie śhiierci oseby uprawnionej, 

l) gdy osoba, upra\yniona do zaopatrzenia, zo
stała skazana prawomocnym wyrokiem ' są-

\ " 

dowym;orzekającym utratę ' prawpublicz-
nych. " . 0 ~,\,-' 

(l) ZgaśnięCie 'prawa do ' zaopatrzenia na~tępu
fe, Ó .ile czyn karygodny popełniony był: 

," 

a) przeż Inwalidę- - po doznariiu uszkodzenia . 
, z<!rowfa, uzasadniającego 'roszczenie do za

opatrzenia, 

b) ' przez pozostałego po inwalidzie, po P?le. 
'( grym lUb po żmprłym w ~Wiązku przyczyhO· 

wYlTlze słyżhą wojskovią\~ po. ś~ierci In· , 
walidy, poległego lub zma~łego' w związku . 
przyczynowym , 'ze służbą woJskową, 

, ' cY przez~ozostałego po ośobie, uznanej ,za ia-
I ust. (l) artykułu' ~Inlejszego, nie późnieUedmik 
niż W. dniu 31 grudnia 1937 , r . jeźe'li 'ubiegający.mi 
się o zaopatrzenie są pozostali po osobach,· ktore 
poległy lub zmariy w związku przyczynowym ze I ' 
'służbą . WOjskową w' ' formacjach" wymienionych I 
w art. l ust. (1) lit. a)-, b) i d). 

/ ' 

ginioną,'bez własnej wlńy na terenie i w ćza~ 
l" . , ... \ . ' _ " . 

sie , działań wojennych (art. 5), -po zawar· 
ciu pokojutUbJakty.czny~ zakoncżeniu dzla· 
łań wOjennych. 

- '. -' 

(6) "Zaop~trz~nie pieniężne w wypadkach, wy
, 'mienionyc;h' W ust. (t), Po 1), l) I 3) niniejszego ar
, tykuhi, Qah!żys~ od pierwszego dnia miesiąCa po 
zgłoszeniu roszczenia. ' T,ermin począt~9wy upraw; 

(3) W wypa~k.uzgaśnięcia prawa doząopatrze
nlaz powodów, przeWidzianych' w ust (1) pkt. l) 
nhileJszego artykułu. żona I dzfecl: , o Ile nie ,.. 
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~spółwinne popelnionego przestępsłwai: nie mają 
,śrogkóW .",l1trzymania, rrlogll otrzymać z.aóI!atr,z,ęnle 
wdowie,względnie ~ieroCe [aiLit u~t. (t), art. 24 
U$t., ~t) i. ~rL 25 ust. (1)1. . , 

/ 

~~bko\Vej oraz ' dodatek kwahflkacyjny, o ile mu 
siuty" moglł ' ulec stapłtaUtowanłu; w catoKt, w -po~ 
łowie lub w 1I4nawarut .. tpracy,. budOWfł> nabycie 
n1eruchomo~l, kształcenie - lub doluztałca~le, Jeżeli I 

/ - '. 

t} 0J0ba, poblel'a'lłC3 , rentę, ' Jest pełnoletnl,a 
l ,me przeiQ"ottyła 55 roku ~yc.ja, , 

(41 ~W wypadk(l(;łl"pr;eWidzia,n)'chw ust. (1) ' 
pkt 2) niniejszego artykułu, inwalida nie traq.. pra- . 
VUl leczenia i protezowania; 

Art. ·33, Minister' Skarbu może przywrÓcił rentę 
Inwalidzie wojennem\ł, JeżeU prawo do jej pobie
rama zgasło na podstawie postanowień ustaw kar
nych byłych państw źaborczychż , powodu wyrQ
ków sąd'owych, wydanych na skutek przestępshYi 
popęłnlonych przed 'dń~~ 15 października 1927 r., 
o ile postanowienia · artykułu ' poprzedniego, przy . 
uwzględnieniu rodzajuprzesłępstwal'-ł:ary, nie pl,ze
Widywały ,by VI ,danym wYpadku zgaśnięc.ia renty. 

.. l} Jsmlejer~kolmia celowego , utycia , ,kapltaU- / 
,zowane, "renty . zgOdnie . & zamlerzenlęmt 
wnioskodpwcy. " 

(l) Mimo skapitalizowania renty Inwaiida za
chowuje prawo do dodatków: rodzinnego, ciężko 
posżkodowanych, pielęgnacyJnego, na psa ' prze
wodnika oraz do wszelkh;h świadczeń, ' ni~ st~o-

· włących zaópałtzenla pientężnełO; 

(.;}) Zaopatr~enle pozostałych nie mo.ieUlec 
skapUallzowan1u. ' 

Art. 34. Uprawnienie do żaopatrzenia tymcza
sowego po~ostałych po zaginiony,!l1-bez~łasQej wi
ny na terenie i w czasie działań wojennych (art. 5) 
rozpoczyna -Się od daty wydania orzeczenia odno- . 
śneJwładzy o uznaniu 11.8 z.aginionego, ' natomiast 
gaśnie: 

a) jeżeli zaginiony odna,dzie się, 

Art J7. (1) W' r1zle. , skaPitałiZOwan~a Wypł~8 
. się Inwalidzie sumę, ktorlł otrzymuje SIę, {nnoząc 

. 6-mieslęczną kwotę renty zasadniczef i dodatk~w, 
wymIenionych w art 36, w wymiarze przysh .. gują-

. cym Inwalidz.ie, prz,ez mnożnik, zmieniający się· slo- • 
~own,te do wieku; I tak dla Inwalidy, który ukc '" 
czył: 

b) poupływi~tn;ech łat~ wydanła orzecze
nia o uznanłu za-zaginionego, Jeżeliw. ciągu 
tego czasu , nie ' przedłożono metr~ki Jego 
śmierci, wzglę~nie nie \,Izyskano orzeczenia 
sądowegp, uzńającego zaginionego za zmar-. ' 

• tego: I)os~arczenietych do.wodów później 
nie uprawnia dO ,zaopatrzenia za €Zas od 

l 
l 
r 

usłania zaopatrzenia tymczasowego do -
. . I. . 

chwili złorenia dowodów właściwej władzy" 

l -Art. 33. (f) Prawo do pobh~ra~ia re~ty i do- ' 

dałkÓa)W, zawies,za się: pa' .ń- t,-" 
w razi~ pr~ebywanla poza granicami 
siwa bez zeżwolenia Ministra Skarbu na ko
ko~zydan\e Z renty za 'granłc~ _ dłużej -niż 
rok -::- na 'czas, takiego pobytU za granicą;, .1 

h)w razie utraty obywatel6łwa pOt*iego do 
c:hwili . ponownego uzyskania tego obywatel-

słw'a; na ten czas ulegaj" zawieszeniu rów
. nlei wSJ;ystkie inne uprawnienia 1.- niniejszej 
usławy, 

c) o ile. uprawniony na mocy praw~mocnego 
wyroku sądowego odbyw, . kare pozba~ie

nia wo!ności, 

R 6 z ił z i a ł ( II. ' I 
- - I .. I 

, Pobieranie różny~h zaopatrzeń i ·kapitalizacja rent. ! 

• ArL 3u. (1) lasadniczarenła inw.alidy, przy" 
sługująca mu według sjopnia utraty z;dolności za- .. , 

lat 2t 
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(l) feżell skapltaUzowa,no rentę w porowu: lub 
. ' .. " . " . - . 

' w 1/4 wypłaca się lnwal,łdziepołQwę lu.b l/J, sumy, 

, ObłlcźoneJ~edłu8 iasa4, prze~idzlanyc;h , w,·y's-t. (.1). 

"' (3) In~ałlda"który nie uzyskałskapiłalizowa- , 
nia renty, mOŻe otrzymać zaliczkę n~ rentę do wy:

sokoścl dwuletnieJ kwoty 'llaletnej renty 1: ' doMtka
~I, w a~t. 36 ust. , (1) wymlenlo~yml, z ' kredytu. 
przeznaczonego na ten cel 'w budżecie państwowym. 

,tracąc prawo .do reńty I dodatków, wypłaconych , 

tytUłem zallczki na. 9kres czasu; za który otrzymał 
' zaliczkę. ' I " 

(4) Osoby, I;>0zostałe po Inwalidzie, który uzy
sk~ł s~apitaliz,owanie renty, wr~z zdodatkiem, .. [o
dzinny-m l\lb skapltaliżował rentę w całości '- nie 
mają prawa dó zaopatrzenia Inwalidzkiego. W razie 
skapitalizowania- renty InwalidzI<iej w połowie lub 
W'1/4, podstawą wymiaru zaopatrzenia I iączna gra
'nica r~n(p~.zostały~h (art. 11, 24, 25 I 27)ulegają 

l' Y T U,I, V. 

te«eDte" , dostaJ'cUńłe aparat6worio,edyąaYda 

( .irodków p~mom1cz1ch, nTeelenle I: latrudnle~e 

inwalidów. , . 

Art.. "t~ .(1) Inwalida ma prawo do korzystania 
na kosdPańsłwa z pomocy lekarskieJ, środków I 18~ ' 
kł~dów leczniCzych. o -Ile słwierdzonym · t-ostitnie. le ' 

,choroba Jego znaJduJe się w związku przyczynpwym 
' z qdbytą słuź~ą WQfskowll. ' 

(l) Prze~ czaśpobytu w zakładzie leczniczym 
inwalida; o ile. ni.ezależn'le od przepls6W , artykułu 
niniejszego, ma prawo do Pobierania renty lnwalldz- ' 
,kiej . i dodatków, otrzymuJe 5°/0 renty zasadniczeJ 
z'upelnego inwalidy oraz w pełnym wymiarze do
datek. kwalifikacyjny, ponadto przez pierwsze trzy 
miesiące przebywania w zakładzie ..:.. dodatek cięt .. 
ko poszkodowanych .• 

obniieniuo po.łow~ 14b 0
1
/4. (3) tona , I dzieci ' Inwalidy; znajdującego się 

, " (5) Szc';gÓłow~ przepisy w tym przedmiocie " w zakładzie leczniczym, otrtymujązaopatrzenle, VI 
myśl zasad arl 11 ust. (1) 1(3) I art. 14 USt. (1), 

wyda Minister Pracy i Qpieki ' Społecznej w poro- VI wymiarl"e 30% (dla żony) I 20% (dla d~iecka). i 

.. zumleniu z Minis.łrem Skarbu. ' , . ' 

Ait.38. Władza '· państwowa może zabezpieczyć 
' ł u,życie wypłaconej sumy ,na /cele, wart. 32, wyszcze

gólnione,sposobem wypłac'eńial zahipotekowaniem , 
I ' zastrze*en-iem sobie prawa ko~trotl ' nad obrotem 
własnością, nabytą dzięki skapitalizowaniu renty. ; '.' 

, ' ,' '. --...... 

.. Art., 39. Renta, w myśl art. 36 l 37 'skapitalizo
wana" nie podlega zajęciu prawnemu. , Czynnośd 
sądowe, połączone ze skapltaliżowaniem, nie po
dlegają ' opłatom stemplowym. 

Art. 40. (1) Inwalidzi. ' ktÓrzy uzyskali rentę 
skapitalizowaną, oraz Ich rodZinY, względnie pozo
stali (art. 3/) tracą prawo do zaopatrzenia plenięi .. 
riego, nie tracta zaś prawa do innych świadczeń, 
przeWidzianych vi nIniejszej ustawie. , . ..." 

(ll Qsoby, ł<łóre na podstaWie ustaw b. państw ' 
za·borczych , uzy~kały skApitalizowanie cŻęści ;en- ' 
ty, ' przypad~tącej im na , p~dstawie tamtejszy~h 
~ustaw, otrzymują rentę ~nwalidzką według 'nlnleJ
szej ustawy, zmniejszoną~ o częś~ skapitaliz~wanąl 

(?) Inwalidom· wojennym.kt~rych utrata "dol
ności do zarobkowania wynósic-o najmniej , 45%, a ' 
którzy uzyskali skapitalizowanie częŚci' renty przy

'padająceJ Im mi podstawie \lstaw 'b. państwzabQr. ' 
czych W okresie dewaluacflmarlcl 'lllemieckiet; Mi-

, nlster Skarbu' m9źe p;źyznaćrentę z ninlej;zej us1a-
, "" ' , ' l '" 

~, nlezmnlejs.zooą o ćzęść skapitaltzowahą. " 

Art. ',U. Praw9 do korzystania na koszt Pań- ' 
.. twa' z poinocylekarsklej, środków I zakładów 
lecznićzych mają również Inwalidzi " poniżeJ ' 15% 
utr!'lty zdolno,ści zar obkOweJ, o Ile ud9w-odnlą, ' że 
choroba>' wy~ag8jąca . leczenfa, Jest w związku 
z odbytą służbą wojskową. " 

, Art. 43. (1) Ubezpieczalnie Społeczne. oparte 
~a ,ustawodawstwie obowiązkowym ; ubezpiecze
nlu ' na , wypadek , choroby, są zobowiązane do u
~zlelania Inwalidom świadczeń, _ przewidzianych ... 
\V art. 41, I 42 niniejsżeJ ustawy, o ile ~ostaną do te- 
gO' powołane przez' Mini~tra Pracy I Opieki Społecz
nej. 

, (l) ~Iadczeń tych będą udzielały UI:>ezpie-
czahite Społeczne bez względu nato czy Inwalidzi 
są ich członkami; w .l'ozmfarze· przewidzianym sta
tutowo' dla ich członków, z 'tym Jedńakże, że gra
nice okresu, świadczeń, 'udzielanych w chorobie 
członkom Ubezpieczalni Społecznej, nie , mają ia
stosowania do inwalidów, gdy chodzi o chorąby. 
będące w związku przyczynowym ze służbą wot
skową. ' 

. (3) Kos~ty świadczeń ' poWyższych, udziela
nych prze~ Ubezpieczalnie SpQłeczne. jak równleł 
koszty administracyjne, z udzielanłęm tych" świad
czeń związane, pokrywa. w' całoścl Skarb Państwa, 
przy czym zwrot 'śwIadczęń przez Skarb Państwa 
może' być całkowicie lub cześclowo ustalony w po" 

,stacl ryczałt~i którego wYsokość określi każdorazo- . I 

wo Minister Pracy l OP.leki . Społecznej. 
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-' , (4) . Na odnoil\e · wy4aftd lłbezplec;aln~~ Siło- , 
łeczne będą ot!~yinyW6ły .z,allczkl w wysoko~cl·;ko
-5r:t6w,pn:eWtddanyCb w dtmYdi ottrcsle, Z1rilłza-
Dych &ucbleLal\łem ' iwladczeń, wymienłonych-' po-
wyżeJ. " . 

~ (5) Terrńlny udzielania zaliczek Irozrąchu~· _ 
ków ze Skarbem Państwa oraz śposób tych rozra
c:hunk.wł t'Ozstr&Y1J8Ilłe spMów, na' tYm ile ,..ynl
~1t,.~ r<npoł"~eRłe, ' ł<.tŃe _ wydaMl~i~ler 
PtacylOpledd SpoleczneJ. " p'ostęt)Owame właśd- ' 

, wych Qnędów pa,ństwowyclt tUbe%pjeaalni- 5po~ 
łęcznych ptży udzielaniu świadczeń ' vi choroBie 
oraz ~rawa l obowiązki InwalldQw w stosunku do 
tycb!e~ urzłldów· t , Ubezpieczalni Społecznych, pro
cedurę przy uznawaniu dane} choroby · zaobfętą 
posłafi1;>wienlami ·Mł. 41 1 .41,niniejszeJ ustawy, dla 

. ce'ów rozrachunków ' UbezpleczalniSpołeczny«;h 
ze ,Skarbem Państwa, prźyzapewnieniu pn:y:' tym 

, właściweto udzlałuz8inleresowanych Ubezpieczal. 
' nt Spo1ec;mych; sPosób,; rozstrzygania sporów: .. mo· 
gących stąd wyniknąć" oraz sporów inwa1idów 
z Ubez.pieczalniaml Społecznymi z tytułu ' jOwyż.. 

sz,-ch świadczeń, ,jalcoteż szczegółowe pr#pisy ' 
y/sprawie wykonania postanowl.!!ń njni.ejszego ar~ 
"'kułu · ustali w drodze rozporządzenia MinIster 

- Pracy I , Opiekł ,SpołeczneJ. ' ' 
, ' , 

(6) Ministrowi Pr~cy l Opieki . społeczneJ służy 
/' praw~ powierzenł8,leczenialnWa\id~w:innef In~ty\ 

tuć)l lub odpowiednim zakład0ł!" , ' , ' 

,) Ad. 44.: łnwalldai ogÓlną utr:atązGolOOŚCł za-
robkowej powyżej M%ina PI"OW;() do Iec;Zem.a na , 
kOszt Państwa we wszystkich 'wYPi'ldkaćh chorobo
wych. bezw.r.głędti na przyaYnowy , zwi.~k ' ze 

. , 
Ad. '4f~(1) Pe aek~ftftłtts_i~~ leC:znt

e&ych~ .~.wymłenlerfycJl w~i1. ,4'5. .000ednla~
d_a stWlerdt:el'0ft~wntel,topłdt u1reły zdolne&cl 
~rflk'OWleJ , c1aneao lnwa6dy. - _ 

r (l) W lych Wyp'adkach ~tłnoWł\estwierdzeft1e 
stopnia mrety zdołnoścl ' Zlł1'Ob1tt'łWełneltępuJe 
VI łt"PIel!ltt. & nłntefUęt. usta..,.. . ~ 

AI104S.' (1) Inwałidclotrzy~tUł ~ , ko~t Pań
stwa ' aparaty ' ortopedyczne ' ·w po.trzebnej Ilości. 
umóżli",iające im wykonywahie zą~odu, a ta~ze , 

- słutącedla celów/kosmetycznych przy ~ kalectwach _ 
rzucaJących Się ,w oc~. ' ' , 

{l) Dmtarćumie aparatóW, wYmienionych pn-, 
wyżej. jest d<>konywalU! PcZM W)'łcon.wcę ' światł • 
c~eńw chorobie, którego przewł~life art: ~3·. 

I " 

Art. ,49.(1) Aparat ortopellycmy winlt!l 4u
·ZyĆ .tnwa;idrle 'na peWien okt"es tzasu, blliej roz: 

. porządzeniem okl'eślony. ' ' 
' . , J 

(l) ·,Ponowne zaopatrzeńie inwal!dy w takiz 
aparat or,topedyc;~fty . pued \!pływem ,tego czasu 
dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy st'YIerd~no~że 

. znlszćzenlenie zostało spówodQwaneprzez złą wo
lę lub zaniedl>anie inwalidy. 

Art., se. (1), Naprawa- . aJ)arał@w lo-rtopedycz
nym odbywa się na kOH,ł Pań~ll. Zwrot kosztów · 
naprawy· aparałów- odopedfCZoych, . . ,.koteż . ko- ' 
~z}Ów 5l'orządr:enla nowYch ł'l1tMa'tów w zakładach 
prywatnych jest dozwotony, 1) He uzyskanc:t~~rz;e
dnio zezwolenie na to właściwe' władzy. 

słuibą wiOpkową, Oraz przysługuje, muprawo~ ubu· '(.l~ Suma, pocHegaj4<:a zwrotowi. Rie mok ' 
-piec&eI)ła ' ~ałOl'lków rodzhty, w UbeqJieczainia~h ,,' przehacz8Ć cen maksymałRydt. usłaloitycl1d.ła 'ta- . 
SpołeUnł'clt na własny · kali%łza opłatą.kfOr.ej WY- ' kichże apara'tów l ich naprawy tli wytwórniach 
lolmśt usłali Minider Pr&cy;ł oPieki,Społeczne}. · I zakładach pańsłwowych. ,: 

• Art. 4~-; la zg01ą odpowied!liej wiadzy im~a- - Art., $t. (ł) lmiv-,alid. odetRniały {ad. l)otr%,-
Uda mo~e na koszt Państwa udl:\ć się do ~specjal· 

_ nych uułrowisk łub ~()jowlJk, ' w&głedDie~oże ' mute:. 
.się poddać $Pe<;jalll~ - _z.abIqlom :ehłcill~ian)'m '-' , a) dodatek na utrzymanie :psa przewQdnika 

, I oct()peQy~mym,o.ile pl'.zez to ' Ślan kalectwa łub ,wwysokoŚcl 15 zł · miesięcznie •. niezależnie 
" zdrowia -Il\ógłby ulec pOPI:awłe, albo jegD zdolnDit 
"zaI"Qbkowa mOgłaby- ~ po~nicić." - ~, legą, czy pRl poSiada: " (' 

Art. 46.{1) O ile inwałJda nie zgłasza -ślę na ,' ' ~) psa ~prze*oonika ,po ukończeniu ku,"su ()))-
zał);egi łeczni1:ze, kt6re . ..;; myśł decyzłłkomIsji re- chą.d~enia się' z psem; w razie zawi.nloneJ · 
WłzyjAo-lekar~kiej tub, inwalidzkief komisji odwo- utrały psa przewodnika ' -inwalida płaci za 
lawczej mogą zapobiec· pogorszeniu się ' kalectwa ' niego nal~żnośi: ' w try'1lfe. określonym 
lub choroby oraz obniżeniu stopnia zd·oinóści do pr&~t Mini.a ~rhu ł ~-Il ponown}e ~' 
,%aI"obkowania, nie ma prawa do renty wyższej, do 
której by go uJU"awhlało tópog\>rSzeni~,- gdyby nie pRlWO ~o CJtrZ1mania psa pRewG~nika. . 

- zostało spowodowane zanledbaruemleczenlazwl.; , , ny. iamego inwalidy. I. ' , '(2) lllwalida odemniały. wyszkolony w do-o 
. ' . , , . sfepnym ' dla siebie zawodzie. otrzymuje n~iżędzifl 

. -(11 'II ' wypadku :koit,i.eaooici dęikidł zaWe-pracy,pot-rzebl'le do wykonywania tegoż ząwodtl: 
tt6w chirurgłanydt ińwautła -mim otłmowy ztcMIJ ponadto ~ -$~ pom~cnłae, nlezl'lleznleod wy • . 

nie traci pr."a ·do centr wyZs&et. szkolenia tu1t' wyk~.ft. z ....... 
' ~ , . 

,, - ~ ' . 



DLie_k Ustaw Nr' 22 ·' -~ 
--_._-- _ ._,_.~_-:------'-_.---:--- -----:--.. 

, ,Art. 5.2. pań.aWo me.e sehie ~astri:ec prawo 
własności 'co do. kc)5~townych aparatów, natzędzl , 
J psa. ..' . - -

./ 

:Alt. n. (1') Inwalidzi mają prawo do bezpłat
nej nallld wodpowlednh:h zakładach 'cerem pod
niesienia tU,b odżyskania ' dawnlejsz~j zdolQóśol do 
pracy. \ .. 

" (l) Oyzawod.zjer do ' któ~ ma być przygoło-
~any ł w,szlrolony ln:walioo.'.loasuzyga j,ego' zdol~. 
Reśt fizy~ l wyksztaken.le.. przy cz.:ym Jednak , 

,włnnybyć uwz1łJędn10.J)e w 'miarę mo.żnoścl , uza5e-
" I :.. . - _ I . - . . 

, dnion~ jego , życzenia. ' - ' ,- " , 

(3)' Inwalidzte, ucbyiająeemu się hez uzasa
d'nf9ńej przyczyny -od s~korenfa , bIb zaniedbuhłce

, mu je, moze byt żmnlel,zODa renta 0. .,,. •. ' 
~' ' 

" (4) Szkoreni~ i P.Tzygoławanie ~ 'zawodó~ 
, rr3-- kostł Państwa w myśl tego artxkułu nie m&.ie 

,trwać dłużej niż l Iaia, w wyjątkowych wypadkach ' 
... ·>chlał. " ' " :, 

(S) O ile inwaUda: 0łrzyInule mle~kanie i u
t';1ymanie w, 'cłańym żaWlldzie" , sło~uje ~ę· żasady 

- war!. 41 ust. (ll 1(31 nlnlefszet ustawy <$"_e!tone. , 

Ari~ K; Dzfeei inwalidów; sleI'~ po nlch OlU 

, aerołypo , , ~łegłyd\, zaghdo.nyCh ' i mnarłych 
w ' związku przyayJJ0wym ze '. służbą WEl~ową.. ko
nysfają z ulg; pnyznanych przez Mrnfsfra Oświały 
chi84;iOrtt hmktjori1!rluslIów . paAsłwowydl w- szko
łach' wyższycb, średnich,' Qliólnek$złałca.qcp · i, ja· 

- wÓd~wycll-; ., ' ,. ' . ' 

Art. H. ' (1) Inwalidzi clęikoposzkooowani,< 
pozbawieni pomocy I opiekI osób drugich zufra
tą ' zdolnoścl ' : zarobkowef~ uprawniającą do · zaopa
trzenia pienię-żnego (art U), mógą być umieszcza
ni 'na stałe lub czasowo VI zakładach opiekuńczych. 
MinIster Pracy ·f Opiekł Społecznej ' może , zezwolić 

• ~' M. U)łnwałitbi, eeltyWałąc}łt< ' ~e.' 
. w . SJ)l'aw.m" tyc:l~dt .. $łę%aePetnenł •• ~ ~Jit .... -
wo do zwrotu kout6wpodró2y , łlfoszfów ułnyme
nia w',czasie trwania podróży, z wyjątkiem wypad- o 

. ków, kt~dy podróż odbywa inwalida bez · wezwania / ' 
ze strony odnośnej 'wladzyJtib :w ~pra""aclł ojWe. 
ławCZ)fC'R, o ile ~aną odmOWnie , ziłatwt,one. 

(2) Wysok,?Ść, ryczałtu za podróie I utqyąUlt 
nie ', okrełłt Minister Pracy t ' Opiekł ~ptjłeanef 
wporozumlen,iu z: MilŃ5łre;J.!l SkarBU. " ' 

. " " , I , . ' 

Ari. ' ~7. »euolni l ma,łQrolni inwałidzi wojen-
ni. bę<lący ~z&wodu_ IOlnik~ l~a Obunurl 
.z uprawą , roli, mają prl.łwo do otrzynuuiia od Pań-' 
stwa gospodarsfwa rolnego W myśl ustawy z dnia 

, 1'1~udnfa f91Ó T. fDz.U.R.P.ż 1921 T. , Nr4'PO~.t3) ; , 
Idekr~tuPolsklego Komitetu Wyzwolenia Naretłe~ 
wego z dnia 6 września 1944' r. o. przeprowadzeniu 
I.:eformy rolne! (Dz. U.R.P. z 1945r. Nr~ < 3,poz. 13)' 
j prawo plerwszenshya. , Koszty ułwerz'enfa' osady , 
łnwa6tłZkief polttywa sę ze skapitalł'zowan:efO za~' 
opatrzenia inwalidy w myśl art. 36-... : nimeJgeJ 
~tawy: ' -

, AR." 5&., Spółki ' ~altd~w wojenł1ym.caawa.. 
tące pne:dsię.hiorsłwa przftnySłowe ł · łumtłIewe, 
mogą .koray!tilt .,ned-lnnymit . łsłnłeMąch ..to
&9dDJe:ń. 

Ad. 5;: (1) Invłalidzl :,~jenni małą PI,Z.Ytt\W
nych -kwallflkactach pierwueńsłwo pIZy obsadza .. 
Biu urzędów państwowych I nadawaniu ' zeZwoleń > ' 

na sprzedai 'wyro.bów 'monopQlowych~ biletów lote
ryjnych, na. prowadzenie ' g,ospód~ksI*rń. 'kolejo- ' 
wyi:h itp. " , . . 

(2) 'Pierwszeństwo tak~ , przysługuJe także po
zostałYm wdowom po. lńwałitłachwotennydt, po 
poleglycb I zmarłych (art. 1),~ nie malącym dosta, 
tecznyth środków do żyda. , w przypadkach, ~as!Ugującychnallwzgłędnienie, 

na przyjęcie do , zakład'ów 'óp:iekunczych łnwaJi-
" «łów, nie ~owladającychpoprżednio podanym AI1 ... Inwa)fd2li' Wołennł pr.zYTÓwnyt:b ~, 

, ' warunkom. ., , lilikacjB1:h mają pierwszeństwo takte przyobs8< 
, 'dzaniu posad w urzędach, przedsiębforsłwacłl i ,za-' 

, el) \hniesuzeftle łD~alidy w zakła,dde ople- kład<K:h ,J)8:ititwt>wydt1nb samorządowych, oJ"az 
liiunczym mo~ nasł~l zurzędtz: - -, prywatnym. przez , Państwo su,bwencjoOOwanych 

, ' . koncesjonOwanych. ' a) w Ta~ie stwierdzenia choroby, UinYsłOWej, ~,. '1' 
bY w razfena:znaczeniaprzez powołane wła- Art. Cit. (1) ,Pracodawcy w '. rolnicłwie~ pru-

dze ' ku~ato~il , l ~lewyłionanra przez ,IiUratora , ! myśle~ 'handlu l ' ~omuni"acłl. 1Dsty~UlCle . i , Jlakłady 
pr1Yfęłycho~wiązków. ' 0 " ,charakterd . publiczno-prawnym, oraz ~szellde 

inne przedsiębiorstwa f zakbldypracl', • niezależnie ' 
, (3) blwaHda podczas pobytu -w władzie óPie-, ocf:fego, Czy są własnoścląpaństwową, sal)lorządo,; 

kUńczymołrzymuje lS.~ renty zas.adnkzef fdodat- wą lub ' pryw.łną; obowiązane 54' ZafFtF~",ltn6ka-
fmch:iko .ptfszkotfowanych oraz dodatek" kwaUfi- żdych 33 pracownIków Jed.Rc!go inwalidę lUla, JNaą 
łłacyinYc .Jakie' pobierałby wraziepozos~awań1a WQowę po pOległym, zmaiłYIlł, lub zaginionym 
w opiece domoWeJ. . w zWT·ązku przyczynowym ze ~żbą w~jskow, lub 

" . . .,' pl!ł m-wttHdrle, (y Ue nie przekroczyła ~ roku!yda. 
' (41) lił~ Ja~,pnOywając~ w ,aa'-~ ' , ' , '\, ',', 

kłaGzłr .... kuilaJDI.ołn,.~ :łaopałtzadewr , (1) OIJowllłzkowi7)me~ wusfól' 
MyśI~~ .t',_ .(3),. - ' ' .......,rzednlm, 

.' 

, , I 

, \ 

, . 
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· waPzącY.fobołY sezonowe: budQwlane, ziemne, bru
karskie, ' drogowe, kolejowe, wodne (budowlane, 

· regulacyjne) . oraz ~elloracyfne. . . . \ . 

(3) W . przedsiębiorstwach '0 zmiennej Hośc! 

· pracowników, llośc; 1ftwa"Udów lub · koblet;wzgłę!i~ 
~nle · Jednych I drugich, przypadających do z~trud~ie-

~ , . -< . 

nla w danym miesiącu kalendarzowym, oblicz,a ' sl~ , 
wedługprzeclęłneJ miesięcznej zatrudniot,lych 'pra
cownikÓw w miesiącu poprzednIm. 

.. ~: 

(4) InwaU<,Ia, zatrudniony na podstawie , a~ty-

· kułu ninieJszego, może za zgodą 'publlczne, insty- ' 
łucji ' pośrednictWa pracy zrze~ się zatrudnienia na 
_rżecz~ . członka . rodzltly, będącego na jego utny· 

Planl~. ' 

(5) Zaró~ek osób, zatrudnionych na zasadzie 
ninieJszego artykułu, nie może być niższy, anlżell · 

zarobek · źdrowego . pracownika . w danej kategorii , . _ .. 
pracy i płacy. ' . , 

TYTUł. VI. 
, I r _ 

Postanowienia prżejiciowe Ji'.ko6cowe. 
~' - - -':" 

Art.M. (1) Osoby, uprawnione do zaopairze
niapleniężnego \z ustawy z dnia 18' marca 1921 'r. " 
(Dz.U.R.P . . ~ 31, poz. 195) w brzmieniu ostatn\o 
obowiązUjącym; o · ile ' odpOwiadają ;warunkom do 
z~opatrzenia nazasadzi-e ninleł~z~ustawy, będą 
otrzymywały to zaopatrzeni'e bezobowiązkuzgła-

' szania , ponownie roszczeń do 'zaopatrzenia, z 'wY. ' 
'ąłk!emzgłoszenla do dodatku kwalUikacyjnego. 

- (2) Prawo do pobierania tegododajku . roz- ) 
pocznie się, o ile chodzi o dodatek, przeWidziany 
w punktach 1) l 2) ust. (2); oraz w punktach 1) 
t 2) ust. (3) art. 11, od . pierwszego d.nia ~les,ląca , 
po do..słarczeniu . właściwe} władzy dowodów 
uprawnienia. 

, 
Art. 65. Zgłoszenia dokonane przy rejestracji., 

zarządzónej nażasadzie 'r9zpor.ządzenia rrezyden
. ta ' Ministrów i Ministra Snraw Zagranicz~ych · w po-

(6) Minister Pracy I Opieki Społecznej w po- rozumieniu : z Ministrem Spraw Wojskowych, Mini
rozomierilu z Ministrem PrzemySłu l właściwyml ml-' strem Spraw Wewnętrznyc~ I .Prezesem Głównego ' 
nlstrami wyznaczy w drodze rozporządzenia wa- Urzędu Likwidacyjnego z dnia 25 listopada 19~r. 
runkl I stosunek; Jakim w poszczegmnych katego- . w 'prżedmiocie rejestracji należności przypadają-
r1achzakładów pracy ,powinno odpowiadać za- cych Rz~c~ypospoliteJ od Niemiec z ty~~łu eme~- . . 
trudnienie Inwalidów pracowników , umysło:.vych . tur, ' I zapornóg . dla wOjskowych ofia,r wojny 
t flźycznych o\ róźnych stopniach utraty zdolnoścl z 'b.armlr rosyjskiej oraz osób, które były . przez 
zarobkoweJ (a~t. 7), oraz sposób w jaki zakładypra- tych . wojskowych ułr,zymywane (Monitor Polski 
cYJ zatrudniające zarówno mężczyzn ja'k-t kobiety, Nr. 271 z 1920 r.), nie byłyzgło$zenlami, wyma
mają wykonać swój obowlązekc zatrudnienia osób, ganymi ~do uzyskania żaopatl'Zenia pieniężńego, ant 
wskazanych przez ustawę niniejszą. W roz~orzą~ , . na podstawie przepisÓw obowiązujących przed. 
tłzenlu tym .wskazane zostaną władze powołane do wejściem w życie nlnlej!zej ustawy, ani na zasadzie 
nadzorowania naletytego wykonania \postanowień1tlnil~jszej ustawy. . ' 
artykułu niniejszego. . 

. Arł. 62. ,Pracodawca może wypowiedzieć umo
wę O pracę, zawartą z inwalidą lub wdowąJart. 61) 
tylko z . ważnych przyczyn, ' a w szczególności: . 

. a) co do pracowników umysłowych tylko z wa
ż~ych ,przyczyn w ' r~zumlenlu art. 32, 33" 36 .1 37 
rozporządzenia Prezydenta · Rzeczypospolite, z dnia 
16 marca 192& ~. ° lln1owie' o pracę pracownikÓw 
umySłowych ' (Óz.u'RP.. Nr 35, poz. 323), . 

. b). co d~ , robotników tylko; ważnych pówo- . 
, dów lub'~ winy wrozumłtmłu art. 13-;-16, 16 i 19 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 marca 191& r. o umowie o pracę robotników 
(Dz.U.R.P.' Ńr 35, poz, _ .324t . 

- Art. 63. ,Pracodawcy, winni przekrocz~nla prze. 
i J)'lsów, z8'W8ftych w art. ' 61 J 61 lub rQzpQrządzeń, 
, .M ' lch podstaW:le wydanych, karam będą w ·dro- . 
. ~ admłnlstracytnefaresztem do 6-ciu tygQdnl 
albo grzywną ód 100 do 2.000 zł. 

\ . 

Art .• .66. Wdowy sieroty po' Inwalidach, wy
mienionych wart. 1 lit. c}, które pobierały fużze 
SkaI;bu' Państwa Polskiego zaopatrzenie w dniu 
1 maja 1921 r., na podstawie Innych ptżepisow 
.prawnych, qotychczas obowiązujących, które nie 
posiadają warunku, dotyczącego trwanl'a związku 
małżeńskiego co na,mnleJ Jedenrók . (art. 2t 
ust. (1», . będą nadal korzystały .z zaopatrzenia, 
lednako,!oż- według postanovlleń nlni~~sżef . ustawy . . 

Att. 67. (1) Osoby, ktÓre przed wejściem 
W życie. niniejszeJ ustawy . nie: zgłosiły roszczeń do 
zaopatrzenia w terminach, zakreślonych /w ~rt'24 
ustawy z dnia 18 marca 1911 r. (Dz.U.R.P. Nr 32, 

. ". ' j ". ' . 

po~. 195) iw art. 1 ustawy z dnia 7 marca 1929 r. 
(Dz.U.R.P. Nr 23, poz. 129), oraz pozostali po 0$0-
bach zaglnionychw związku ze służbą WOjskową, 
pełnioną prźed dhleni 19 ·marca1921 r.(arł. , o), 
którzy nie wnieśli do. dnia 31 grudnia 193Q r. do wła
dzy; powołanej do orzekania o 'zagiRięclubez wla
snęj winy na t~r.enle l w cz~sie .dzlałań wojennych, 
podania o , uzhanfe ' daneJ' o.soby za zaglnłonąnle 
małą prawa do zaopatrzenia ani według ustawy 

, .. . 
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a ,dDt8 ta marca. 19111'.. ani .edługnl~eJs~J "wy .. , 
, (~)Dla oceny 5kutec~~oścl;oszczeń, %głoszo- '. 

' nych puez Gsoby po%ostałe, . obGjętne Jest" czy łOllerĆ ' 

'- ~ . . _, .- .. ~ .. 

.lit. '7f.Minlstl'owf Skt-rbti 'przY5łu~je prawo,: 
. . ' ..... ~ . .- .,~>.;: ;;' 

Poległego lub zmarłegó wykazana została f()rmęlmi , ~, ' 
)n~klł śml~cI, ciy tetorzec%eolem SłłdO\Tlyńlo ~ 
zaszłeJśp1:ięrcl ' (o uznaniu za zmarłego); Jak, rów
nldu.y ,uzyskanle ,przez pozostęłJch któregbkol-

, 'wiek %' ty'ch dókÓmcnł6w nas!4plł'; pned ~pływein" 
esy td PO ' upływie tennlnów, ".;Jsmegółnlony.ćh 

1) zaokrąglenia kwoty ',-zaopatrzenIa, ,'przy.lu
" gujlłce"o % ninieJs~eJ ustawy. w' ten spo!'ób. 
" aby ' kWota, , przypadająca ' do. ' 'wypłaty' w jed

. nostkadiarGśzy;'~ ,kOńczyła śięna cy~ry nIe 
nIższe , od5-d"grosży; , .' ' . " 

, ;'2) z"rządzenieprzekazywania zaopatrzeń, nie 
przekraczających , dla Jednego uprawnione~ 
go mleślęcznle k~Gty 10. zł " z8mlast mie
sięcznie -:. kwartalnie'. , w, ustępie 'poprz~dnlm. 

(3) Do 'llstalenla terminu, od którego przy- Art 71. Osoby, ktÓre igłoszą roszcze~ia do. za-
!luBUJe zaopatrzenie pl,enlężne na zasadzie przepi--: opąłrzenla na ' zasadzie art. 31 nhllejszel ustawy, 

,- sów., ustawy . z dnlą 18 marca 1921 I " (Dz.U,RY. , " mają prawo do zaopatrzenia w wym~arze,' ustalo- , 
', Nr .51, pOJ. 195L 'o Ile to ustalenie . (pr'awomo,cne,nY,m nlnIejs~ 'ustawą. 
,: względnie oś'tateczrie) nie nastąpiło do chwili wej

' śct!l w życie niniejszej ustawy, maj,ą ' zastosowanie 
postanowienia art.' 31 óinieJszej ustawy. ' , 
, ~ " . 

,Aft. 68. In~alid:Zi" któl',}!ll1 ' prawo do zaopa
, trzenia 'pl:eniężnegq przysłiIgiwało J'rlż w, chw,ili 
wejscia w , życie , nlniej~zej ·ustawy" z powodu- uti:a- ' 
ty 'co :naj~niej 15% zdol\1ościzilrobkowej w zwią?,-, 
ku że słu'żb,ą , woJskową, ' b~dą 'otrzymywali -żaopa
trzenie ,na zasadach ' niniejszej ustawy. chociaż nie 

' ódpowiadają warunko~. ' określonym wart. 12 
pkt 1)13}. Inwalidom. ktÓrzy uzyskali ~kapitalizo
wanie renty przed wejściem VI życie niniejsz~J uita
wy i 'wskutek tego nie ~ająprawa do zaopatrze-

, nia 'pleni,ężnego ,z" niniejszej .ustawy. jeżeli Ich utr~
-tazdolnąści , zarobk~wej wynosi, co najmniej 45%, .." 
MiniMer, Skarbu w wfpadkach,z8sfugujących na ' 

' uwzględnienie. może ' przyzna'ćdodatęk ciężko' po-
'szkodowanych' lpi!!lę.gn'acyjny. " , " ' 

, , ... 
Art. 69. Upoważnia się Mfnistr,a Skarbu ' do 

umorzenia należnośii , Skarbu Państwa: , 

, lf z , tytułu nadpłaconych kwot , zaopatrzeń 
, ( , pieniężnych , z ustawy zeJnia 18 ,matCII ' 

1911 r ..... (Dz.U.R.P. Nr 31,poz;. 195) w ~kre- ', 
sie , do dnia , W,ejścia w ~ycie . nlnlejś-żeJ' 
ustaW}', ,,', 

l)z tytułu. nadpJaconych kWot w ZWiązku 
, z 'zastoS9wanlem art.1l' u5tawy z dnia 11 
grudnia ~19~5 r. o środkach zapewnienia 
równowagi budżetowej, uchylon'egQ rozpo- , 
rządzeniem ' Prezydenta ' RzeczypospGlIteJ 

, z elidĄ 1 ' czerwca 1917, ": , (Dz:U.R.P. Nr 50,. 
~poz. 447)_ Jt;dnocześnie Q.chyla się § 1 
' 11 rGzporządzenla Prezydenta ' Rzeczypos: 
~olltefz dnia 11 grudnra 1024 ,r" (Dz.U.R.P. 
Nr 115, poz. '1030h-o Ile odnoszą !tę " do 
śwladc.żeńpienlęż~ych z ustaWy z dnia 1& 
marca 1911 r. (Dz,U.R.P.Nr 31, poz. 1~5). 
z dnlemogłoszerila ninłeJszetusłaW'Y ,Ulega
Ją' umorzenhl wszelkie preł~nsJe, oparte na ' 
zastosoWaniu dQ tYch świadczeń J)ł'zyiOc:zo-

", ' I.'jeh -, przeplsówrozpGrządzenla. 
" " 

. .. 
Art. 72. UpOWażnia się ", Ministra Skarbu do 

przyznawania zaopatrzeń pieniężnych w wymia- ' 
rze, przewidzianym dla ' inwalidy wojskowego; ' in
walidom. którzy: doznali, uszkodzehia zdrowia z po
wodu choroby lub l<alec;twa, po~odującego utratę 

"co najmnieJ. 45% zdólności zarobkówej, ~a skutek 
udziału w oddziałacly, ukrai6sk'ich w ' walkach 
z WOjskiem Polskim W czasie od 1, listopada 19161'. 
do 15 lipca 1919 ,r .• , o ile są p'ozbin~ieniinnych 
środków utrzymani,a, pos-iadają pbywatelstwo ' pol~ 

- skie ' i ' wykazują , się swoją iojalnoŚcią państ~ową. \ 
Termin 'zgłoszehiaokreśli rozporządzenie Minist{a 
'Pracy I Opieki Społecznej ,I Ministra SkarJ;>u., Rozpo
rządzenie , to , określi równIeż sposób zgłoszenia 
I władzę" powołaną , do przyjmowa~ia zgłoszeń , ' 

• ' I ~ 

, Art. 73, ' Prawo do zaopatrzenia z' niniejszej 
ustawy przysługuje również osobom; które w dniu , 
16 marca, 1915 r. odpowiadały warunk0!ll określo- , 
nym wart. ,l ustawy· z dnia 3 marca 1915 r, 

, (Dz;U.ą .P. Nr 30, poz. 109). , 

, Art. 74. Ustawa niniejstaz dnia 1 października, 
1-931 f. , ma , analogiczne zastosowanie w wypadkaeh, . 
w· których: ustawa a-dńia 18 marca .1921- r, (Dz;U. 

, R.P. Nr 31, poz. 195)-byław)upehlości lub, cz!:ścio
wo stosowana analogIcznie do ' osób. uprawnionych 
do..zaopatrźen-ia' na źasadzie Innych ,ustaw, ' 

. . ! ~ 

Art.' 7~. Orzecznictwo' o zwrocie i pGtrącenlu 
rent l dodatków ' pobrlmych nieprawnIe, należy ' tyl
ko do władz. powołanych do wymiaru zaopatrze
nia pienięinego,łakże , VI tych wypadkach, gdy lo· 
'wallda ułraóiłprawodo- renty. - . 

, .. 
" , 

Instancją odwoławczą , w tych sprawach )est 
Minister Skarbu. 

, 'Art. 76. Czasokres do wnpszenfa odwołań od 
orzecz~ W sprawach, l wynikających , Ż , tej ustawy, 
wyn~si 60 dni. ' 

, Art. 77. Z chWilą wejścia wżyc;ie , niniejszeJ 
" ustawy tracą moc obGwilłZującą: u!Stawa z dnia 1-& 
niarca/,19~l'r. (Dz.U.R.P. Nr 32, poz. 1951.usŁawa 
z dnia. 4 sierpnia 1911r. (Dź.U.R.P; Nr 67, 'pGz.60&). ' 

• 

/ 
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~stawa z dnia 12 lutego '-1924. t. _ (Dz.U.R.P. Ni 21, I 
'i>o~: 223). ustawa~ dnia ~ rriarca 19:25 r~ (Dz.lI.R.P. 
Nr .30, poz. 209), rozporządzenia Prezyde'nia Rze
czypospolitej: Ż dnhi,-10 czerwca 1.927 r: (Dz.U.R.P. 
Nr ~4 ... poz. 475) ," , ~ dnia " r paździarnika1927 i. 

7 

wi Skarbu VI potozumleniiJ' z Ministrem Sprawie- ' 
dliwDści, Ministrem : O~rońy 'Narodowej, Ministrem 
Adminl'str-acjl Publicznej, MJnlstrem Spraw Zagra- , 
nlcznych l MinIstrem Rolnictwa J Reform Rolnycll' 

. we właś~iw~m każdemu z · l'll'ch zaktesle -rlzlałanla. 
" . 0' , " . \. , 

. (Ih.U.R.P. Nr. 89, ' poz,. 798) l z · dnia l ' czerwca 
192?r. (Dz.U.R.P. Nr, 50, poz, 446), u~t"walz.dnia 
7 marca 1929 ,r. (Dz.U.R.P. Nr 23, poz. 219) l roz~ . 
porządzenie ' Prezydenta RzeczYPClspolitejz ' dnia 
-3. gru~nia 1930 t , (Dz.URt, Nr ~6, po~. 665) : 

l , ~ Art: 79. ·Uś~wa niniejsza ' wchodzi. wżycie 
! .,.z dniem ogłoszeni~. ,... I 

, . Osobom, kt6re Pfze~ dnię,in 31 ma'rca ·1931 r. 
.. zgłosiły rosźczenia do zaopatrzenia, przysługiJjąza~ 

, 

.. Art .. 18: Wyk~nariie nin[ejsz:ej ' .ust-;';w; · porucza ' I, 
. 'się l'1inistr'owi Pracy i Opieki Społecznej i Ministro- l 

opatrienia pieniężne z nlnjejsżej ustawy Od dnia 
1 pażdziernil$c( 1.932 r. z wyjątkiem pr~widilanym 
w' art..6( . . ' 

. " 

.-, '-

/ 

> 

Tłoczono z pole-'leni; Ministr Sprawiedli~Q.Ści w Żilkład:ich Graficznych ' "Czytelnik" w' Łodzi, .2~ir1S: 2~ . 
. .. , . . 

Zgłoszenia IUl preiwm e ralę przyjmuje się w Admini&tracji Dziennika , Ustaw R. P.w Łodzi, nI. eiotrkow.,ska 49. 
/ "- ' . , - . 

. Prenu[Ile~atę ~aleiy ' wplacać z góry.,. Wysyłkę', dokoriuje się po uprzedniin \vpł~cenju zaijczki kwarfalnej 
dla władz, . urzędów, zakładów i instytucyj państwowych r saniorz-ąduwych w .kwocie zł 60, 

: dla .iJlnych prcr.~meratoró\v w· kwocie zł 150: 
• J '. ' J -

. Pojedyl'tc:t.e nil/nery są ido nahycia: . 
w Biurze. sprżedaży :- Warszawa, ul. . 'fa~g:owa 59, w Admin;str.l.icji' Dzie~nika Usllnv' R. P. w 'L?dzi, Piotl'ko~ska 49; . 

. oraz w Kąsie Sądu Okręgow.ego ·' w Lłlbljnie, ul. Krokowskie Pr~cdmieście 76. 
~~~ ______________ • ____ ~ __ -,-_______________ ~ ________ ~ ______ • _________ ~, ~~· ______ ~4. ______ __ 

Cena 16zł. 
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T R E ŚĆ: 

ROZPORZĄDZENIE .PREZESA RADY MINISTRÓW 

Poz •• 132 - z ania 21 czerwca 1945 r. ~ sprllwi'e ' ustalenia cen detalicznych i hurtowyc~ na artykuły 
. , . I t ' , ~ zywnosclOwe reg amen owane . ' ,' . " . . • ' . 185 

\ ROZPORZĄDZENIA. 

133 - Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1945 r. o' normach szacunku 'i cenach: wykupu krajowego ' , 
surowca tytoniowego ' • \ . . . . ' . " . ' . ; . . .; 187 

'134 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 26czerw~a 1945 r. ,o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odra-
czaniU' zapłaty zaległycll w postępowaniu cywilnym, a należnych Skarbowi Państwa ' kosztów 
sądowych , ' 193 

135 - Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu o nadzwyczajnym --
podatku .od ,wzbogacenia wojennego ' . ',' 19ł 

136 - Ministra Prac,y i Opieki Społecznej z dnia 3 IlRca .1945 r. o zmianie rozporządzel,lia Kiti·
rownika Resortu Pracy, OpiekLSpołecznej i Zdrowia z dnia 1 października 1944 r. w sprawie 
wykonania dekretu' Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia' 7 września 1944 r. , 
o tymc7.osó'wych organach samorządu w ub~zpieczalniach ~połec:z:nych ,' 208 

132 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

_, Z dnia 21 ~zerw,ca 1945 r. 

w sprawie ustalenia.. cen detalicznych i hurtowych na artykuły żywnosclowe reglamentowane. 
Na podstawie art. 3 pkt bl dekretu Polskie- Polskiego Komitetu, Wyżwolenia Narodowego 

, go. Komitetu Wyzwolenia NarQdowegoz dnia z dnia 25 października ' 1944 r. o zwalczaniu 
25 października 1944 r. o zwalczaniu spekulacji , ' spekulacji i lichwy wojennej' (Dz. U.'R. P. -Nr 9, 
i lichwy wojennej (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 49) - poz. 49), zmienionego dekretem Polskie,go Ko-

. zmienionego dekretem Polskiego Komitetu Wy- mitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 lisŁo
zwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. pada 1944 r~ (Dz. U.R. P. Nr 12, poz. 63). 
(Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 03) zarządza się" ,co § 3. Ceny ustalone w załączniku nie sto-
nast€ipuje: ' sują się do artykułów dopuszczonych do sprze-

, §, 'l. UsŁala się ' ceny detaliczne .j hurtowe daży na .wolnym rynłffi. 
na artykuły reglamentowane, wydawane' luclności§ 4. Rozporządzenie nfniejsze wchodzi 
na karty żywnośCiowe lub w trybie urzęd ~lwych w życie z dniem qgło'szenia. 

, przydziałów. Wykaz artyku~ów i ich_ ce~r pO- , w/z Prezes Rady' Min,isŁrów': 
daje się w :całączniku. , ' . 

§ '2. , Pobieranie cen wyższych, niż ustalone,. , Stan~~ław lanusz 
będzie , karane z mocy art. 11 pkt b) dekretu ' II \!iceptemier 

, , 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa ,Rady 
Ministrów z dnia 21 czerwca ~945 r. (poz. 132). 

Cennik na artykuły reglamentowane powszechnego użytku: 

Nazwa artykułu' 

I. Przetwory ' zbożowe. 
i1. Ch'leb razowy. . . 
2. Mąka ~ytnia razowa 96 % 
3. Mąka żytnia pytlowa 70% 
4. Mąka pszenna razowa 96°/0 
5. Mąka pszenna 70%. 
6. Kasza manna. . ". . 
7. Kasźa jęczmienna (pęcak) 73% 
8. Kasza jęczmienna łamana 68% 
9. Otręby żytnie 70% przemiału 

10. Otręby pszenne 

, .' 

Cena hurtowa 
za 100 kg 

Zł 

120.-
80.-

, 120.-
112.-
128.-
200.-
80.

r 92,
, 30.-:-
4Q.-

'Cena ' detaliczna 
za 1 kg 

Zł 

1,30 
0,90 
1,30 
1,20 , 
1,40 
2,20 

, -0,90 
1.-
0,35 
0,45 
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Nazwa artykułu 

II. Strączkowe. 

U.Fasola biała i· żółta. • 
12. Fasola psUI , - .' . . . ' 
13. Groch -żółty i zielony I gat. 
14. Groch żółty_ i zielony II gat. 
15. Soczewica. 
.16. Bób. . . 
17. Groch mie'szany 

. 18. Groch pastewny (b.obik, ~yk; jar; iozi~a, ~elus~k~>': 
19. Łubin gorzki • ' 
20. Łubin słodki -

III. Nabiał. 

21. Mleko pełne 
22. Mleko chude 

~ 23. Masło 
24.- Ser pełnotłusty. 
25. Ser chudy. " . 
26. Twaróg • . • 
27. $mi~tana. . • 
28. Jaja (w kil<Ygrama'i:h) 

IV. Mięso i tłuszcze zwierz~.ce. 

29. Mi~so wołowe pełnowart. 
30. Mięso wołowe półwart. 

31. Łój surowy pełnowart. ,. -.' 
,32. Łój surowy półwart. 
33. . Mięso cielęce pełnowart .. 
34. Mięso cielęce półwart. 
35'. .Mięso wieprzowe pełnowart. .-

36. Mięso wieprzo~e półwart. 
37. Słonina pełnowartościowa 

~8. Słonina półwartościowa .. . .. 
V. Podroby. 

39. Wlltroba i oz()ry 
40. Serca i mózgi . . . . 
41. Płuca, śledziona, flaki, głowiz!la i nogi. 

VI. Ryby słodkowodne. 

42. Szlache,tne : łosoś, sandacz, pstrąg, węgorz, sieja. 
43. Wybór 1.: karp ,ponad 500 gr i inne pg. rynkowych zwyczajów. 
44. Wy bór II. 
45. Średnica . 
46. Drobnica 

VII. Inne. -

47. Cukier . ' . . . 
48. Marmelada Ig~t. 50% . 
49. Marmelada II. gat. 30%. . 
5Q. Olej rzepakowy nierafinowllhy 
51. Olej 'lniany nierafinowany . 
52. - -Olej makowy nierafinowany . 
,53. Olej gorczyczny nierafinowany' 

. 54. Olej konoPIlY nierafinówany 
55. '- Kawa zbożowa . - . ' . . 
56. Kawa zbożowa mieszana. 
57. Budyń 1-. 

58. Ocet -. . . 
59-. Zupy w kostkach 
60. Herbata . 
61:. Bulion w płynie 
62. 'Bulion w kostkach 

',63. CiIk,ier waniliowy 
64. Cykoria . . 
65. Miód naturalny. 
66. Musztarda. . . 
67. Proszki do pieczenia 
68. Landryny. ' . 
69. Gtikierki. . 
70. 'Pulpa owocowa~ . \. 
7L Pulpa jarzynowa 
72. Pulpa rabarbąrowa 

. . 

'. 

, ' . 

. . .. v# 

.. ,. j . . ' 
.' 

~- ""i --...,......... \ 

Cena hurtowa 
?!a lOO kg 

.96 • .,-
80.-

112.-
76.- ' 
64.-
64.-
64.-
52."": 
40.-

. 72.---' , 

Zł . 

86:- za 100 Itr 
-40.- w '" I 

1450.-
1450.-
600.-
400.-
330.- z!,-100 Itr 

2800.- -

405.-
203.-

. 450.-
225.-
405.-
203,-
405.-
203,,-
500.-,-
250.-

400.-
200.-
100.-

3600.-
1000.-
750.-
480.-
320.-

500.-
1000.-
800.-
600.- za 100 kg 
540.- .. ,,- " 720.- " " 670.-

" " " 630.-
" 900.-

1200.- -
1000.-
360.~ za 1'00 Itr 
100.- za 100 sztuk 
540.- ia 1 kg 

9000.-
, 25.- za 100 sztuk 
1QO.- za 100 kopert 
900.-

1000.-
1200.- - ./ 

100.- za 100 kopert 
1200.-
2400.-
1000.-
300.-
400.:-

Poz. 132 

Cena .detaliczna 
za 1 .kg 

1;15 
1,-
1,30 
0,90 
0,80 
Q,80 
0,80 
0,60 
0,50 
0,90 

Zł 

1,20 za 1 Itr 
0,50 

" " " 16.- ' 
16.-
6,70 
4,80 , 
,4.- 'za 1 łtr 

- - 30.-

4,90 
2,40 
5,40 
2,70 
4,90 
2,40 
4,90 
2,40 
6.-
3.-

4,80 
2,40 
1,20 

- - L 
46,80 
13.-:-
9,80 
6,20 
4,20 

6.-
15.-
12.- \ / 
7,50 za ł kg 
6,90 . ?t ' 

" " t: " - 8,70 
" .. .. 

8,20 
" ,,~ " 

7,80 
" 

f " ,,, 
12.-
15.-
14.-
5.- za 1 Itr 
1,30 za 1 sztukę 

600.- źa 1 kg 
140.-

0,30 za 1 sztukę 

, ~9: ... 
1,50 za 1 

12.- ' 
kopertę 

14.- . °l 

16.-
1,50 za 1 kopertę 

15.-
, 30.-

' ~ 

", 
" : 

'. --

-; 
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133 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

. - / 

Z dnia 21 czerwca 1945 T.-" ,/ 

o nOl'mach. szacunku i cenach wykupu kl'ajowego SUl'owca tytoniowegó. 
' N'apodsł:awie a'rt., 9 ustawy z dnia 18 \ plantatorzy ' praWo do zakupu jednej 

marca' 1932 r. o utworzeniu państwowego przed~ jednostki premiowej; 
siębiorstwa .. Polski Monopol Ty toniowy" (Dz.U. b) jednostka premiowa składa się z nastę-

, R. P. Nr 26, poz. 240) zaiządz~m, Co na- pujących towarów: 
stępuje: 1 m materiału włókienniczego 

§ 1. Ustanawia się dołączoną ,do niniej- 0,5 kg cukru 
szego rozporządzenia taryfę wykupu krajowego 2 kg nafty 
tytoniu, ' która określa zasady klasyfikowania 2 kg soli , ' 
i ustalania cen liści tytoniowych, odstępg,wanych 2 kg żelaza (wyrobów żelaznych) , 
przez plantatorów przedsięb,iorstwu "Polski 100 sztuk papierosów ustnikowych albo , 
Monop~l Tytónio~y" w myn obowiązujących~ 50 sztuk papierosów , bezustnikowych 
przeplsow. " ) albo 50 gr tytoniu ' 

, § 2; 1) W zależności od ilości uży- ' 10 p,udełek zapałek; , 
tecznych liści tyton~owych odstą-pionych prz;eź 
plantato~ów przedsiębiorstwu ' "Polski Monopol 
Tytoniowy" z jednostki powierzchni uprawnej, 
ustala się trzy kategorie-c cen dla wszystkich 
odmian i klas' tytoniu, a mianowicie: 

za odstąpione z 1 " ha ' powierzchni 
uprawnej użyteczne liście tytoniowe 
otrzymuje plantator: ' " _ 

a) w odmianach: Trapezund, Tyk - Kułak, 
Perustica - za pierwsze ' 300 kg należ
nosć według ceny kategorii pierwsz.ej" za 
,następne 300"kg należność według ceny 
kategor~i drugiej, - za daJszą odstawioną 
ilość nalezność ' , według ceny ~atego~ii 

. trzeciej; 
b) wodmianie Hercegowina- za 'pierwsze 

, ~50 kg należność , wedłuR' ceny kategorii 
pierwszej, za następne 350 kg należność 
według ceny kategqrii drugiej, za dal
szą odstawioną ilość należność według 
ceny kat~gbrii trzeciej; , 

c) w odmianach: Virginia, Brasil, Havana, 
Geudetheimer, Puławski szerokolistny
za pierwsze 400 kg należno~ć ' według 

' ceny kategorii pierwszej, za następne 
400 kg należność według ceny kategorii 
drugiej, ' za dalszą odstawioną ilość na
lezność według ceny kategorii trzeciej; 

d) w odmianach: Kentucky, Ma-chorka -
" za pierwsze 500 kg należność według 
ceny kategorii ,pie'qvszej, za następne 
500 kg należność według ceny kate
gorii drugiej, , za ' dalszą , odstawioną' 

I ilość należność wedłu~ ceny kategorii 
trzeciej.' 

2) Plantątorzy ' tytoniu; którzy odstąpią 
Polskiemu Monopolowi Tytoniowemu ' cały wy
produkowany surowiec, otrzymują primie w po
staci , prawa , zakupu po cenach urzędowych 
towaró\V przemysłowych i inr,tych według nastę-
pujących zasad: ' -" ' 

a) za każde pełne 200 zł otrzymane za 
, odstąpiony surowiec tytoniowy d?;yskują 

c) zastrzega się prawo zmiany w składzie 
towarów jednostki premiowei~ i zastępo-;;' 
wania jeclnegotowaru innym równo-

~wartościowym. ' 

/ § 3. 1) Taryfa ~ykupowa obejmuje tylko 
te liście tytoniowe, które nadają się do.. produkcji 
,wyrobów tytoniowych. , 

2) Liście i części liści tytoniqwych, zanie
czyszczone obcymi domieszkami, niedojrzałe, ' 

- niedosuszoGe, zniszczone przez choroby, zmar';' 
znięte, rażone pleśnią lub w inny sposób zepsute 
-kl;lsyfikuje się jako materiał nieużyteczny(nie- ' 
użytek tytoniowy). / , ' 

' ~) Wiązki liści tytóni~wych, w który~h 
obok - fiści użytecznych znajduje się nieużytek, 
klasyfikuje siC( jako nieużytek fytoniowy. . , ' 

§ A. LiśCie t ytoniowe mechanicznie uszko-
dzope klasyfikuje się w sposób następujący: 

al liście, ,w 'których blaszka listna zo~t~ła 
więcej niż w' połowie mechaniczni~ 
uszkodzonA, odbiera się w najniższej 
klasie odpowiedniej odmiany tytoniu, 

b) liścje tytoni cygarowych, odpowiadające 
wymogom klasy pierwszej _ i drugiej, ' 
które z powodu ilszkodzeń mechanicz
nych nie nadają się na pokrywy i za
wijacze, odbiera się w klasie trzeciej, 
o ile uszkodzenie nie przekracza połowy 

. blaszki listnej ., ' ' , ' -

§ 5. . Liście tytoniowe uszkodzone przez 
c,hor.o'by klasyfikuje się w sposób następujący: 

a) liści,.e,w których blaszka listna została 
więcej n,iż w połowie uszkodzona prze~ 
choroby, uznaje ~ się za nieużytek tyto-
niowy, " 

b)~liście, w których blaszka listna została 
więcej niż w l/S a mniej niż w połowie 
uszkodzona przez choroby, odbiera się ' 
w najniższej klasie odpowiedniej od~ 
miany tytoniu, / 

. \ 

, \ 

" 
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c) 'liście tytoni ~yga.row:yc~, odp~w:iadające 
""wymogom. pIerwsze] I drugie] klasy, 

w których blaszka listna została mniej 
\ .. ' niż w l/S uszkodzona prżez choroby, 

odbiera się w klasie trzeciej. 
§ 6. . Liście częściowo ~epsute przy susze

niu klasyfikuje , srę , tak, jak Iiśt'ie uszkodzone 
p'rzez , choroby. 

§ 7. Zawartość wilgoci , wpływa następu-
jąco na klasyfikację . Iiści tytoniowych: ' 

a) liście zawierające do 19% wilg,oci
klasyfikuje się jako liście normalnie wy
suszone, 

, b) liście zawierające od 19 - 25% wilg<?ci 
- klasyfikuje się normalnie z potrące
niem nadmiaru wilgoci od ogólnej wp.gi 
liści, 

c) liście zawierające od 25 - 30% wilgoci 
- odbiera się w najniższej klasie odpo- ' 
wiedniej odmiany tytoniu z potrąceniem 
nadmiaru wilgcciod ogólnej wagi liści, 

" d) liśc{e zawierające p~nad 30% wilgoci 
- uznaje się za nieużytek tytoniowy • . 

, § 8. Dostarczone do ":."ykupu tytoniowe 
liście winny odpowiadać następują-cym wymogom: 

) ą) powinny być pósortowane :Według jedna
kowych odmian ' tytoniu oraz poszcze
gólnych wymogów klasyfikacyjnych, 

b) powinny być. powiązane w wiązki w po
łowie ogonków lub u nasady blaszki 
listnej . (u odmian skrytoogonkowych) 
sznurkiem lnianym, konopriym, ' papie
rowym lub łykiem kukurydzianym. - Li-ście " 
tytoniu Virginia i Kentucky mogą być 
powiązańe liśtmi tych odmian pod 'wa
runkielJl użycia ' do wiązania liści zdro
wych i tego samego koloru, -

c) wiązki liści tytoniU. Virginia, cygarowych 
i Kentucky powinny zawierać najwyżej 
] 2 I~ci, pozostałych odinian najwyżej 
20 liści. . ; 

, , § 9, Pomi~ięcie ,wymogów przewidzianych 
w § 8 wpływa następująco na klasyfikację liści 

. h -tytomowyc: , . I ' 

, . a) wiązki, zawierające liście różnych klas 
tej samej bdmiany, klasyfikuje się we
dług liści najniżSzej klasy, znajdujących 
się w wiązce" . 

b) wiązki, zawierające liście różnych od
mian tytdniu, odbiera się w cenie liści 
machorki klasy drugiej, . ' 

c) liście tytoniowe powiązane drutem uznaje 
się za nieużytek tytoniowy, . 

d) liscie nieprostowane tytoniu Trapezund, 
Tyk - Kułak, ' Perustica, Virginia, Puław
ski-szerokolistny i Machorka klasyfikuje 
się normalnie z potrąceniem 5% od ceny . 
t'aryfowej. 

§ 1.0. 1) Za uwędzenie liści tytoniu Ken
. hicky klasy I i II drzewem twardym otr,zy-

-muje plantator 10% dod~tku do taryfowej ceny 
wykupowej. 

2) , Liście tytoniu Kentucky wędzone węglem 
.uznaje się za nieużytek tytoniowy. ' 

'. § 11. 1) Liście odrostowe' może planta
tor wyprodukować tylko za osobnym zezwo-
leniem. ' .. 

2) Liście odrostowe dojrzałe i wysuszone 
odbiera się w najniższef klasie odpowiedniej 
opmióny tytoniu. ' , , 

3) Liście odrostowe, nieodpowiadające wy- , 
żej podanym-wymogom lub wyprodukowane beż 
zezwolenia, uznaje się za nieużytEk tytoniowy,. 

§ 12. Liście tytoni9we,_dostarczone do 
wykupu z częściami łodyg, odbiera się w naj
niższej klasi/ł danej odmiany tytoniu z potrące
niemwagi łodyg. 

§ l3. 1) Nasiona ' tytoniowe ~ojrzałe, 
czyste i zdrowe, wyprodukowane na podstawie 
specjalnego zezwolenia, o energii kiełkowania ' 
nie mniejszej niż 40% o sile kiełkowania nie 
mniejszej niż 900J0, odbiera się według nastę
jących - cen za 1 kg: 

a) Trapezund, Tyk ~ Kułak, Perustica, Her
cegowina, Puławski - szerokolistny - 75 zł, 

b) Virginia - , 120 zł 
, c) Kentucky, Brasil, Havana, Geudetheimer 

- ,90 zł 

d) Machorka - 60 zł. 
2) Cenę za nasiona tytoniowe dojrzałe, 

zdrowe, czyste, o energii kiełkowania nie 
mniejszej niż 40% oraz o sile kiełkowania od 
7.0 '-90% oblicza się w stosunku do wartości 
ilasion podanych w, pkt 1). 

. 3) Nasiona tytoniowe o energii kiełkowania 
mniejszej niż 40% lub o sile . kie.łkowania 
mniejszej niż 70% klasyfikuje się jako nieużytek. 
, 4) Przez energię , kiełkowania względnie 
siłę kiełkowania należy rozumieć tę ilość pro
centową nasi<;>n, która w jednakowych waru nkach. 
będzie kiełkować w ciągu 120 ,godzin (5 dni) 
względvie 336 godzin (14 dni) . 

5) Za ' każde pełl1e200 zł otrzymane za 
nasiona tytoniowe uzyskuje - plantator . prawo 
do zakupu jednej jednostki premiowej według 
zasad ustaronych w § 2 ,pkt 2). 

§ 14. Rozporżądzenie DlnIeJsze stanowi 
podstawę do wydawania orzeczeń szacunkowych 
i obliczania należności wraz z premiami, przy
padającej ' plantatorqm od przedsiębiorstwa "Pol
ski Monopol Tytoniowy" za tytoń wyprodu,ko
wany w okresie kampanii uprawy tytoniu w ro- . ' 
ku 1945. ' '\. , . 

§ 15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Minis.Łer Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski ' 
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Załącznik do' § 1 rozp. Min. Skarbu 
z dnia 21 czerwca 1945 r. (poz. 133); 

TARYFA WYKUPU TYTONIU, KRAJOWEGO. 
" \ 

I 

Trapezund Tyk-Kułak 
\ 

W Y ~ ' . 0 G I Dostawa z 1 ha użytecznych liści 
tytoniowych 

Klasa 1-300 

I 
301 - 600 'powyżej 600 " 

K l 
, 

kg kg , ' , kg I o o r TJ;eściwość Manipulacja 

cena za 1 kg w złotych 

I Liście żółte, pomarańczowo - żółte, 
cytrynowo - żółte 35 53 70 

Tr~ściwe . 
II , Liście żółto - brunatne, brunatne, 

zielol}awo - żółte Prpstowane 25 38 50 

Liście żółto - zielone; ciemn~ - bru, Treściwe i wiązane 
/ natne, zielo'nawo - br.unatne i mało j 

treściwe 
III w wiązki 

, " , 
Liście żółte; pomarańczowo - żółte, Mało 

. 
.cytrynowo - żółte, żółto - brunatne, 

treściwe 
\ zielonawo - brunatne , I 16 24 32 

- , , 
• Spodaki bez względu na treściwość i kolor I 

I 

l 

Liście, który~h ze ,względu na stan uszkodzeń i dojrzałości' 

IV nie można zaliczyć do klas wyż~z'ych i które ni,e , odpo-
wiadają wymogom 'ustalonynCara klas I do III . 

Liście nie wiązane i części liści bez ' obcych domieszek l 

przydatne do wyrobów 2 3 4 

Perusłica. 
-- ___ . ...-:at 

, 

W Y M O G I DO(itawa z 1 ha użytecz~ych liści ' 

, •• _ I 
tytoniowyc~ 

-
Klasa 1-300 

, 
301-600 I powyżej 600 

- K o l o 'r Treściwość Manipulacja kg 1 kg kg 
; 

\ 
1 ,kg w ~łotych cena za 

Liście żółte, żółto-brunatne, r~sno- ....... , 
I brunatne 35 53 70 . 

Treściwe. 
Liście czerwono - brunatne, brąnatne \ " 

, 
, II 

i zielona wo - żółte Prostowane 25 38 50 
\ . ' " 

Treściwe 
i wiązane 

Liście ciemno -brunatne, żółto - zielo- i mało 
. ne, zielonawo-brunatne treściwe w wiązki 
III 

---
\ 

Liście żółte, żółto - bru~atne, czer-' , ' 
Mało 

wono'- brunatne, zieJonawo - żółte treściwe :16 24 32 

Spodaki bez wZlJIędu na kolor i treścfwość \ 
I I 

r - , \ . 

Liście, których ze wzgll;du na stan uszkodzeń i dojrzałości 

IV nie można zaliczyć do klas wyższych 'i które nie odpowia-
dają wymogom ustalonym dla klas I do III 

" Liście nie wiązane i części liścCbez obcych domieszek 
2 3 4 przydatne do wyrobów ... . 

/ 

\ 
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Hercegowina. ' 
I 

, ~ 

\ ~ Dostawa z 1 ha użytecznych liści W y M O G I , tytoniowych - , , , 
Klasa 

~ 

I 
. 1-350 351-700 I powyżej 700 

\ K o I o r Treściwość Manipulacja kg kg , kg 

cena za 1 kg w złotych ' 
/' 

I 
I I Liście żółte, cytryno~o -jólte Treściwe 

, 
24 36 48 

Liście zielonawo - żółte i żółto -
Treściwe 

Prostowane 
, - i mało brunatne 

-

, treściwe , 
II \ 

i wiązane 

" Mało 
15 '" Liście żółte, cytrynowo - żółte treściwe 23 30 

w wiązki 

zielonaw<r--hll!Da'tn~ 
- Treściwe 

III Liście brunatne, i mało 10 15 20 
, 

\ treśCiwe 
--- , . 

Spodaki bez względu na kolor i treściwość 
- , 

, -
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń .... i dojrzałości I - .-

nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpo- I 

IV wiadają wymogom ustalonym dla klas I do III 
''''---

'. ł 

I 

Liście nie wiązane i części liści , bez obcycli domieszek 
, 

/-"', 

przydatne do wyrobów , 2 3 
" 

- ·4 
,j , 

\ .,. 

\ 
V i r ginia. 

< . 
1 ha użyte~znych W y M O G I Dostawa z liści 

, , ,~ tytoniowych 

Klasa ;,.'dw," I M,u,;pul.,j. 
1-400 

I 
401-&00 I powyżej 800 

K o I o r .- kg kg kg , 
~ -

1 kg ,złotych 
-cena za W 

żółte, pomarańczowo - żółte,. -
. • 

I 
Liście 

cytrynowo - żółte 20, 30 40 

Treściwe 

II Liście jasno - bfunatne, częrwono - . 
, Prost\owane 23 brunatne, zielono - żółte 15 30 

Liście brunatne. ciemno - brunatne, 
Treściwe i wiązane - / 

. żółto - zielone, zielonawo - brunatne i mało - -. / treści~e 
I " W wiązki '~ 

III Liście żółte, pomarańczowo - żółte, . 
cytrynowo - żółte , jasno i brunatne, Mało 

, I 

czerwono - brunatne, zielonawo- treściwe / 
żółte 10 - 15 20 

.' --- I 

Spodaki bez względu na kolor i treściwość -- ' 
) 

Liście, którycir- ze względu na stan uszkodz'eń i dojrzałości , 
nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie od po-

/ 

IV ~. wiadają wymogom ustalonym dla klas l do IIl'-

- . 
Liście nie wiązane ci części liści bez obcych domieszek 

przydatne do wyrobów 2 3 ~ 

-
'", 

• f 

L 
,,' 



'" 
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- Brasil, Havana, Geudetheimer . . --
W Y M O G I Dostawa ·z 1 ha użytecznych liści 

, , tytoniowych 

, Klasa 
-/ 1-400 l 401-800 I powyżej 800 

K . o l o r ,. Manipulacja, kg kg kg 

- ,-
cena za Ucg w złotych 

Liście brunatne, delikatne, elastyczne, 'dobrze Posortowanewedług 
. , 

się żarzące, jednolicie zabarwione, nieuszko- rqżnic w zabarwie~ 
I dzone, średnio treściwe, o szeroko,Ści nie niu, niegładzone, 

, wiązane w. wiązki w mniej niż ,18 cm 15 
' .\.. 

. ' kSztałcie wachlarza 23 30 
.' , 

o 
, 

Liście brunatne, delikatne, dobrze się za'rzące f 

II oraz liście niejednoliciezabarwione. nieuszko- Niegładzone i wią-

dzone, mało i średnio treściwe o śźerokości zane w wiązki w ~-_ . 

nie mniej niż 18 cm kształde wachlarza 12 18 24 
" 

Liście brunatne, nie odpowiadając~ wymogom I 

III .klas l i II, liście zółte, ciemno - brunatne Niegładzone i wią- , -
. i zielonawo -brunatne , .' zane w wiązki 8 12 16 . --- , " 

Sppdaki Dez względu na kolor i treściwość' 
. . . -

o 

Liście, których ze względu na .~tan uszkodzeń i dojrzałości ' , 
nie mozna zaliczyć do klas wyższych' i które nie odpo-

IV wiadają wymogom ustalonym dla klas I do 1Il 
o '. 

Liście ' nie wiązane i części liści - bez obcych domieszek 
-." 

-
przydatne do wyróbów 2 3 4 

Puławski szerokolistny. 
I 

, - W Y M O G t Dostawa z 1 ha ufytecznych liści 
.', 

,~ 
r: tytoniowych 

Klasa 1 ~400 

I 
401-800 I powyżej 800 

- K o I o r Manipu'lacja kg kg .' k~ 
-.. 

\ cena za 1 kg w złotych 
\ . i Sortowo.n wndfu.1 

. 
-... -

. 

I Liście żółte, źółtó - brunatne i brunatne różnic _ zabar~ie~ia, 12 18 24 prostowane I Wlą-

I 
,. 

zane w wiązki ! 
/ 

I 
. - .. I" 

, Prostowane i wią-II Liście ciemno - brunatne, zielonawo - brunatn'e 8- o 12 16 zane w wiązki 
, 

" 

-. 

---
~ 

< .. Spodaki bez względu na kolor i treściwość . 

III > 
Liście, których ze -względu na stan dojrzałoś ci i uszkodzeń 
. nie moźnazaliczyć do klas- wyższych i które nie od po-
wiadają wymogom ustalo'nym dla klas I· i II - , 

. ,. 

mście nie wiązane i czsści liści bez obcych domieszek 
, 

,. przydatne do wyrobów . 2 3 4 
' . 

\ 

-' 
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Klasa 

! 

I 

' II 

---

m 

Klasa 

, I 

II 

/ 

Kentucky. 

w y M O .G l 
, 

' , 

_ _ o . 

K l 'r Treściwość Manipula<::ja o o 
- '-~ 

Liście jasno - brunatne, czerwono- I Treściwe brunatne, brunatde , 

,Liście ciemno - brunatne, ~ieIonawo- I Treśc iwe Wiązane 
i mało ' brunatne 
treściwe w wiązki 

- , 
Liście jasno - brurtatne, czerwono,- Mało 

brunatne, brunatne treściwe , , 
, , 

Spodaki bez względu na kolor i treściwość 

Liście, których ze względu na stan uszkodzeń , i dojrzałości 
nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpo-

' . 
wiadają wymogom ustalonym dla klas I i II 

" 
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek 

przydatne do wrrobów ' 

,-

Mach o rk~. _. -
• / / 

, 
W Y M o G 'I 

\ 
"-\ . 

" " 

Liśc ie duże i śr~dnie I Prostowane i wią-
., -

ie drobne o długości Liśc 
do wierzchołka 

Spod aki bez względu , na 

15 cm 

I 
kolor i 

I 
za~e w wiązki 

od nasady blaszki listnej , 
, -

,-
treściwość 

i 
'- ") 

Liśc ie, których ze "względu na stan uszkodzell i dojrzałości 
\. ni e " można zaliczyć do klasy I 

ie nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, 
zydatne do wyrobów 

/ ' 

Poz. 133 

Dostawa z 1 ha użytecznych liści 
tytoniowych 

1-500 1501 -1000 Ipowyzej 1000 
kg kg kg 

cena 2;a 1 kg w złotych 

10 15 I 20 
" 

( 

. ! , 

6 ,9 12 / 

, 

-

. 
\ 

2 3 ' , 

I 
4 

.. 

Dostawa z 1 ha użytecznych liści 
tytoniowych 

,1501 - 1000 ' l pOWYŻ~ j 1000 1 - 500 
kg , kg ' kg 

cena za '1 kg w złotych 

6 9 12 
I 

I 

-
. / 

-

-

-
/' 

, 

2 3 4 

.I 
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ROZPORZJ\DZENł'E MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

,; z dnia 26 czerwca 1945 r. 

o u~arzani~, rozkładaniu na rtity i odraczal\iu zapłaty zaległych w postępowaniu cywilnym, 
a należnych' Skarbowi Państwa kosztów sądowych. 

' Na podstawie art. 117 ust. 3 i 127 ust. 1 . wobec st.wierdzenia, że suma uzyskana z 
'przepisów o ~osztach sądowych (Dz. U. R., P. , fualnej egzekucji nie pokryłaby nawet 

, z 1945 r. Nr 15, poz, 89) zarządzam, co na- zaległych. kosztów sądowych. 

ewen
części 

st«puje: 

§ 1. Za :z;aległe w rozumieniu rozporządze
nia niniejszego uważa si~ prawomocnie ustalone 
koszty sądowe w postępowaniu cywilnym" któ
rych dłużnik nie uiścił. 

Koszty sądowe, od których uiszczenia uza
leżnione jest dokonanie czynności lub przyjęcie 
wniosku, nie podlegają przepisóm rozporządzenia 
niniejszego. 

§ 2. Jeżeli natychmiastowe sClągnięcie za
ległych kosztów , sądowYl(h groziłoby dłużnikowi 
zbyt...ciężkimi skutkami, zapłata kosztów może 

' być rozłożona na raty llib odroczqna, w obu 
przypadkach na okres uie dłuższy niż dwa .lata. 

Okres spłaty ,ratami może być przedłużony 
do czterech lat, ' jeżeli kosźty sądowe będą za
bezpieczon'e na nieruchomoś,ci i będzie należycie 

" wykazane, że spłata nie może nastąpić w bkrc-
, sie krótszym , ' 

Zapł2ta silmy mniejszej iliż 10 zł nie może 
by~ rozłożona na raty. 

Niezapłacenie którejkolwiekr~ty VI t ermi
nie powoduje natychmiastową wymagalność po- , 

: zostałej częś~i należności. ' 

Odroczenie lub rozłożenie na raty może 
być cofnięte w razie stwierdżenia, że uiszczenie 

'zaległych kosztów sądowych może nastąpić 
w terminie' krótszym. ' I 

, I 0: , - '.; 
§ 3. Zaległe koszty sądowe Illogą być umo'

rzone w części lub w całości, jeżeli ,dłużnik 
' na podstawie zaświadcze:nia władzy publicznej 
o jego stanie rodzinnym, majątku i dochodach 
wykaże, ze nie jest w stanie uiścić- kosztów są
([owych, a egzekucja z posiadanego majątku 

. i dochodu pozbawiłaby go środków, niezbęd
nych do najskrornniejszego utrzymania je~o i jego 
rodziny. '. 

§ 4. Zaległe koszty sądowe mogą być umo
rzone także z urzędu, jeżeli od dnia ich wyma
galności upłynęło więcej niż dwa lata~ a egz!e
kucja ,była bezskuteczna lub jer ~szczęcie oka
zało siec niemożliwe lub · zupełnie bezcelowe 

I Koszty sądowe, nie . przewyższające 2 zł, 
mogą być umorzone nawet przed upływem dwóch: 
lat od ~nia, ich wymagalności, jeieli ściągnięcie 
ich byłoby połączon.e z niewspółmiernymi . trud-
nościami. " 

§ -5. O rozłożeniu na raty i odroczeniu 
. zapłaty rozstrzyga ostatecznie według swego 

uznania kierownik sądu pierwszej instancji, a je
żeli dłużnik otrzymał wezwa~ie do zapłaty kosz", 
tów od ,innego sądu ~ kierownik tjgO sądu. 

§ 6. O umorzeniu kosztów sądowych roz
strzygają ostatecznie według swego , uznania,: 
jeżeli zaleg-łość nie przewyższa 5.000 zł - pre
zes sądu .. apelacyjnego, jeżeli zaległo~~ prze
wyższa 5.00ą zł . - Minister ~prawiedli*ości. 

Podania o umorzenie ' zaległych kosztów 
należy wnosić do kierownika sądu pierwszej in-

, stancji, a jeżeli dłużnik . otrzymał wezwanie ' do 
zapłaty kosztów :od innego sądu - do kierownika 
tego ' sądu; kierownik sądu przedstawi poda'nie 
wraz Ze swą opinią w drodze słuibowej władzy, 
powołanej do wydania decyzji. 

'w ten sam sposob po,winny być przedsta
wiane wnioski o umorzenie 'z urzędu zaległych 
kosztów sądowych. 

" § 7. Rozporządzenie nInIeJsze nie uchybia ' 
p'rzepisom ~czegó~ym, przewidującym inne 
przypadki umorzenia ~kosztów sądowych oraz . 
normującym tryb postępowąnia w tych sprawach. 

, § 8. , Rozporządzenie niniejsze wchodzi ' 
w życie z dniem ogłC?szenia. 

- I 
Jednocześnie traci moc obowiązującą roz

porządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
4 lutego :1.936 r. w sprawie umarzania zaległych 

. w postępowaniu cywilnym, a należnych Skar
bowi Państwa kosztów sądowych (Dz. U. R. P.' 
Nr 9, poz. 95). 

/ 
Minister Sprąwiedliwości: 

Henryk . Świątkowski 

: 
/ 

.... '. 
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ROZPORZĄDZENIE KI~I,ST~A SKARBU 
z dnia 27 czerwca 1945 r. 

, /' 

w sprawie wykonania. dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogaceni~ wojennego . 

.. Na p6dstawieart. 4 ust. (3) i 6 ust. (3) de- dawcę lub darczyńcę. Podlegają jednakpodat
kre.Łuz dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczaj-kowi spadkobiercy i osoby obdarowane, o ile 
nym po.datku od wzbogacenia wojennego (Dz. U. otrzymany przez ni~h majątek stanowił ,wzbo
R. P. Nr 13, poz. 72) z.arządzam, co następuje: gacenie wojenne spadkodawcy lub darczyńcy, 

§ , 1. (1) Pc;>wołane ,wrozporządzenili ni
niejszym: 

a) artykuły bez bliższego oheślenia - . 
oznaczają artykuły dekretu z dnia 13 
kwietnia 1945r. o nadzwyczajnym po
datku od w;zbogacenia wojenQego (Dz. 
U. Ri P. Nr 13, poz. 72). 

b) ' paragrafy bez bliższego określenia
'oznaczają paragrafy ~roz-porządzenia Dl-
niejszego. 

'(2) Ilekroć ~ rozporządzeniu DlnIeJszym 
jest mowa o dekrecie, rozumieć należy , dekret 
z dnia 13 , kwietn,.' 1945 r. o nadzwyczajnym 
podatku od wzbogacenia wojennegc;> ( '.J z. U. R. P. 
Nr 13,poz. 72). _ - - -

Do art. 1. 
, § 2. Nadzwyczajnemu podatkowi od wzbo
gacenia wojeąnego podlega wzbogacenie wo
jenne osób fizycznych, prawnych i spadków 
wakujących, bez względu na ich -miejsce za
mieszkania lub siedzib((. 

§, 3. Do wzbogacenia wojen;ego płatnika 
dolicza się wzbogacenie uzyskane na imię: , 

a) małżonka lub osoby pozostającej z płat
, nikiem w ciągu roku W fakty~znej wspól
ności małżeńskiej, 

b) krewnych zstęp~ychi jeśli płatniko~i 
służy prawo zarządzania lubuży~kowa
nia ich majątku, z k(órego wynika wzbo-
gacenie wojenne, 

c) innych osób, gdy z;!jdzie uzasadnione 
'domniemanie" że osoby, na imię których 

, został nabyty majątek, nie rozporządzały 
vi chwili kupna środkami na .nabycie 
posiadanego przez nich majątku i na

' były go za fundusze płatnika. 

§ 4. W przyp~dk u. ' dolicze~ia do wzbpga
cenią wojennego ' płat'nika . wzbogacenia wojen
ne-go osób podstawionych (§ 3) te ostatnie nie -' 
podlegają w tym zakresie opodatk')waniu od 
wzbogacenia _ wojennego, lecż odpowiadają za 
podatek ilabytym mają'tk iem. 

, D 'o ari, ~ 'pkt 1). 
. § 5. (1) Do wzbogacenia wojennego nie 

wlicza się spadkó,w; legatów, ' darowizn i posa
gów pochodzących z majątku . posiadanego 
w dniu 31 sierpnia 1939 r. przez spądko-

a '-darczyńca lub spadkodawca nie zo'stał ',opo- , 
datkow~ny. 

(2) Akty darowizny, dotyczące całości lub y 

cżęści majątku, podl~gającego nadzwyczajnęmu 
podatkowi od wzbogacenia wojennego, doko
nane po wejściu w życie dekretu, nie zwalniają 
darczyńcy od z'apłacenia podatku; ,poza tym ma 
tu zastosowanie przepis ~art. 9 ust. (1). ,) ' 

Do , a~t. 2 pkt 5). ' 
§ 6. Przedmioty majątkowe, posiadane 

przez ,płatnika przed' 1 września 193~ r., . sżacuje 
, s i'ę według ich 'wartości obiegowej . na dzień 

30 czerwCa 1945. r. 

:00 art. 2 pkt 6). 
§ 7. (1) Opodatkowaniu podlega rozDlca 

wartosci majątku ruchomego, jak ' ruchomości 
domowych i innych przedmiotów, służących do 
osobistego uiytku płatnika, ustalońa drogą porów-

. nania stanu przedwojennego ze stanem na dzień 
30 czerw'ca 1945 r., według wartości: obiegowej 

' majątku rUchomego na dzień 30 czerwca 1945 r. 
(2) Jeżeli w toku akcji wymiarowej organy 

wymiarowe powezmą wiadomość o posiadaniu 
przez osoby, wymienione 11! '§ 2, majątku stano
wiącego mienje opuszqone lub porzucone w ro- '-
zumieniu ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o ma
jątkachopuszczonych i porzuconych (Dz. U. R. P.' 
Nr 17, poz. 97), powinny wezwać te osoby do 
przedłożenia decyzji Tymczasowego Zarządu 
Państwoweg0 ó przydzieleniu ' mienia na użył- ' 
kowanie lub na własność.. W braku takiej de
cyzji niteży z<~wiadomić właściwy miejscowo , 
wojewódzki od dział ' Tymczasowego Zarządu 
Państwowego.-Z--chwilą przydzielenia tego roie- . 
nia przez T. Z. P. na własność stanowi ono 
wzbogacenie wojenne, jeżeli wartość jego prze
kracza normy, o których mowa wart. 2 pkt 6. 

_ Do art. 4. ./ 
, § 8. Nadwyżkę wartości majątku ,wynikłą 

dla osób fi~ycznych i spadków wakujących 
'iN okresie od dnia 31 sierpnia 1t,/39 r. do dnia ' 
30 czerwca 1S45 r. okresla - się drogą ustalenia 
prieciętnej wartości obiegowej na ' dzień , 30 
czerwca 1945 r.: 

a) przedmiotów , majątkowych; nabytych 
przez płatnika w okresie od 31. VIII. 1939 r . 

, do 30. VI. 1945 r. (przykład l i 2), 

b) p~zedmiotów 'majątkowych, nabytych 
W' okresie od 31. VIlk1939 r. do 30. VI. , 

,/ 
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\ ' 1945 r. ,p:o potrąceniu wartości obiegowej 
przedmiotó~ sprżedanych w tymże ohe
sie, o ile wpływy ze sprzedaży zostały 
istotnie zużyte na to nabycie (przy
kład 3). 

c) przedmiotów majątkowych . posiadanych 
przez I?łatnika w ~dniu 31. VIII. 1939 r. 

' oraz posiadt,lnych i w dniu 30. VI. 1945 r.
o· ile wzbogacenie polega na powiększe
niu lub ulepszeniu tyehżeprzedmiotów . 
majątkowych (przykład 4 i 5). 

Przykład 1. 

fłatnik posiadał: 

w dniu 31. VIII. 1939 r. Vi dn. 30. VI. 1945 r. 

a) dom I a) do,m i willę , 
h) przedsiębibrstwo b) przedsiębiorstwo 

c) plac 

P d · (d k' . o stawę OpO at owanIa stanowI p'rze-
eiętna wartoś'ć obiegowa willi i placu na dzień 
30 czerwca 1945 r. . 

Przykład. 2 .. 
Płatnik posiadał: 

w dniu 31. VIII. 1939 r. 
a) dom 
b) majątek ziemski 

. e) przedsiębiorstwo / 
handlowe " 

/ 

w dn. 3ą. VI. 194.5 r.· 
. . 

a) plac (dom uległ 
spaleniu) . 

b) majątek ziemski ob
jęty reformą' rolną 

c) przedsiębiorstwo 
. . handlowe \ ,. 
d) fabrykę 

" podstawę opodatkowaflia' .stanowi przeciętna 
wartość obiegowa fabryki nadzie.ń 30 czerwca 
1945 r., przy czym od wartości fabryki płatnik 
nie może potrądć strat poniesionych na skutek 
spa~enia ' się domu, jako posiadanego przed 
dniem 1 września 1939 r. ' 

Przykład 3. 

Płatnik posiadał: 

w dniu 31. VIlI: 1939 r. 

a) dom 
b) majątek ziemski . ' 

_ e) przedsiębio,rstwo 
handlowe 

w dn. 30. VI. 1945 r. 

a) - (sprzedał) 
b) - (objęty reformą ' 

rolną) 
c) przedsit,biorstwo 

handlowe 
d) fabrykę 

. Podstawę opodatkowania stanowi przecic;tna 
wart0'Ść obiego'wa fabryki na dzień 30 czerwca 
1945' r., ,przy czym od wartości obie2"owei fa
bryki. można odliczyć wartość obiegową domu, 
jeżeli został sprzedany na kupno fabryki . Obo' 
wiązek udowodnienia tego związku między kup
ne'hl fabryki a sprzedażą domu ciąży na płatniku·. 
Jeżeli wartośćfabrykij .domu bilansują się, na
stępuje zupełne zwolni~nie od opodatkowania. 

Przykład 4. 
Płatnik ' posiadał: . 

• w ' dniu..31. VIII. 1939 r. W dn. 30. ' VI. 1945 r. 

a) ptzedsi~biorstwo 
handlu detalicznego 

bf warsztat rzemieślniczy 

a)fP,rzedsiębiorstwo . 
handlu -burtowego 

h) fabrykę, powstałą 
' z rozbudowanego 

warsztatu. 

Płatnik zostanie opodatkowany ' od wzbo
gacenia wojennego, ujawniającego się w posia- . 
daniu powiększonego przedsiębiorstwa handlo-. 
we go i fabrycznego., 

Wzr.ost wartości majątku ną dzień 30. VI. 
1945 r. ustalić należy przezo-cljęćie od~wartÓści 
przedsiębiorstw posiadanych W dniu 30. VI. 1945 r. 
wartości -tychże na dzień 31. VlIl. 1939' r. według 
oceny na dzień 30. VI. 1945 r. Tę ostatnią można 
ustalić ·procentowo w stosunku do wartości przed
siębiorstw posiadanych w dniu 30. VI. 19 .. 5 r" np. 
przedsiębiorstwo handlu dęŁalicznego odpowiada/ 
30% wartości hurtowni, 70% zatem ·. stanowi 
wzbogacenie wojenne. 

Przykład 5. 

Płatnik 'posiadał: 

w dniu 31. Vlll. 1939 r. 
przedsiębiorstwo han
dlu detalicznego 

w dn. 30. VI. 1945 r. 

przedsiębiorstwo han
dlu detalicznego 

. k \ o .. zWICi Szonym rema- , 
nencie towarów, ulep
szonym urz~dzeniu itp. 

Płatnik z?stanie opodatkowany o'd wzbo
gacenia woj,ennego, ujawniającego się w posia-
daniu ulepszonego przedsiębiorstw'a. . . 

. ' Wartość tego wzbogacenia ustala się w ana-
logiczny sposób jak w przykładzie , 4. ' 

I 

§ 9.' Za majątek o~ópfizyczny,ch uważa si1 
a) majątek nierucho!llY, gruilta, · budynki, 

.place niezahudowane, 

b) przedsiębiorstwa handlowe, przemysłowe 
. i inne, ' ;: . 

c) kapitały -i ,należności, nic: wyłączając 
zagranicznych (pien i ądze, ~ewizy zagra
niczne, akcje, obligacje i inne papiery 
wartościowe), 

d) towary, surowae, narzędzia produkcji itp., . 

e) ruchomości domowe i, inne przedmioty, 
służące do osob istego użytku, . ora·ż 
przedmioty z platyny, złota, srebra,. dro-' 
gie kamienie, samochody,' powoZy i t. p., " 

f) wszelkie ' inne, nie wym ienione wyżej, 
przedmioty majątkowe - p-o potrąceniu ' 

. wszelkiego rodzaju długów i obciążeń. 

, § 10. (1) Za wzbbgaceńi~ osiągnięte .przez 
osoby wymIenione w § 2 uważa się'~ spłatę zo-

, 
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bówiązań przedwojennych, zarówno zabezpie' właścicieli domGw i t. p.W tym celu urząd skar
czony.ch hipetecznie, jak i wszelkiego , innego bo,wy (rewizyjny) wezwie powyższe instytucje 
rodzaju zobowiązań, chyba że płatnik udowodnij i organizacje d~ przedstawienia w terminIe 2 ty~ 
iż fundusze ' na spłatę czerpał z majątku POSifl- godni kandydatów nabiegłych. / " 
danego przed l września 1~39 r. § 17. Biegły za swe czynności może żądać ' 

(2) Nie uważa siec za; ~zbogaceńie'spłat zwrctu wydatków na -"koszty podróży oraz diet 
ratalnych, dokonanych w myśl z góry ,ustalcnych i wynagrodżenia za wykcnaną pracę według za
planów amortyzacyjnych z tytułu kredytu długo- sad, pc-danychw art. 66 Ordynaćji ~cdatkowej 
terminowego. ;' _' (Dz. U.R. P. Nr 14, poz. 134 z 1936 r.)i §§ 53~60 

o§ 11. Jako wzoogaceni~, ' wynikające ze rozporz~dzenia Ministra Skarbu z dnia 25 marca 
spłaty zobowiązań, przyjmuje siec lO-krotną sumec 1937 r.o wykonaniu ordynacji podatkowej (Dz. U. 
spłaconego zobow~ązania przedwcjennego. R. P. Nr 35, poz. 270). ' 

§ 12. Wzbogacenie wojenne osób prawnych Do art. 6. 
ustala siec w trybie § 8 i 11 rczpcrządzeniani- , § 18. Właściwość miejscową dla wymiaru 

' niejszego, bez wzgłecduna wysckcść wykazanych _ nadzwyczajnego. pcd'atku cd wzbogacenia wo
~siccgami handlcwymi zysków łub strat w okresie jenJ1ego określa siec według miejsca, w którym 
od 31 sierpnia 1~39 r., do. 30 czerwca 1945 r: płatnik w dniu 30 czerwca 1945 r. miał siedzibec, 

§ 13.' '(1) Wartcść 'długów i cbciążeń przed- miejsce zamieszkania albo. w braku tychże -
wqjennych, zmniejszających majątek, ckreśla siec miejsce pcbytu. Jeżeli płatnik nie ma w kraju 
w sposób przewidziany ,w § n. ' siedziby, miejsca zamieszkania ' lub pc bytu, wy-, 

(2) Wartość długU, i cbciążeń, zmniejsza- o mierza siec pcdatekw tym ckrecgu, w którym, 
jących majątek, a pdwsta.łych ' w ckresie od znajdują siec podlegające pod~tkcwi przec;łmicty , 
31 sierpnia, 1939 r. do 30 czerwca 1945 r., bbli- majątkowe. ' Pcza tym mają tu zastoscwani,e 
cza się według ich. wartcści ncminalnej zarówno pr~er>}sy ,al:t. l~ . Ordy~acji Pcdat~owej co. , do , 
u wierzyciela jak i dłużnika. właśclwcScl mleJsccweJ dla wymiaru pcdatku 

(3) Różnic k~urscwych, wynikają<,:ych ze dcchcdowegc. 
spadku wartości dctego w ckresie ckupacji, nie § 19. (1) Nadzwyczajny podatek cd wzbo- , 
bierze siec pod uwagec w przypadku spłaty dłu- gacenia wcjennegc w stcsunku ' do. csób fizycz
gów i zwclnienia od cbciążeń. ' nych i spadków wakujących wymierzajĄ kcnjSje 

(4) Długów i cbciążeń, ' zmniejszających cbywatelskie. , ,- . 
majątek, a zadągni((tych pc wejściu w życie ' (2) W każdym ckręgu władzy pcdatkowej , 
dekretu

l 
nie pctnica się cd pod~tawy opcdatkc- I ihstancji tworzy się jedną kcmisję złożcną z 12 

wania. ' ' członkó)v i tyluż zastępców, pcwołanych z grcna J 

§ 14. Przeciectną wartcść cbiegową ' na płatników podatków bezpośrednich. 
dzień 30 czerwca 1945 r -przedmiotów majątkc- (3) - Przewodniczy komisji obywatelskiej 
wych, wyszczególnionych w § 9, nałeżyustalić naczel nik urzędu skarbowego.. 

,!la pcdstawie cszaccwania dokcnanego przez ' (4) Dyrektor izby skarbowej mianuje ' na 
biegłych. , " , ' wniosek naczelnika urzecdu. skarbowego 6 człon~ 

§ 15. (l) Biegli szacują wartbść przedmio- ków i tyluż zastępców z grona płatników pc
' tów majątkcwych według przeci~tnych cen wal datków bezpośrednich 'Oraz powcłuje 6 człon
negc tynktichyba, że / rczpcrządzenie niniejsze ków i tyluż zastępców spo~ród kandydatow, 
inaczej stancwi. ' przedstawicnych z grona p!~tników podatków 

(2), O ile na wclnym rynku nie dokcnywa bezpcśrednich w podwójnej ilości przez: . 
się transakcyj przedmio~ami , majątkcwymi, np. 1) PQwiatcwe rady narcdcwe (miejsk,ie 
gruntami, nieruchcmcściami -budynkcwymi, pla- radynarodcwe), 
cami niezabudcwanymi,plizedsiębicrstwami prze- 2) rady związków -zawcdcwych (ckrę-
mysłcwymi, handlcwymil i t. ,d. za pq:eciectnągcwe i miejskie), 
cenę należy przyjąć wartcść jaką przedmict pc, 3) Związek Samopcmocy Chłopskiej, 
siadał w kcńcu okresu, w którym ,transakcje 4) izby rclnicze, 
takie jeszcze były dokoQYwane. 5) izby przemysłcwó-handlcwe, 

, . § 16. (1) Biegłymi mogą być tylko. csoby 6) izby rzemieślnicze, ' -
własncwclne, zasługujące na pełne zaufanie i po· 7) crgariizacje właścicieli nieruchcmcści 
si~dające potrźebne wiadomcści zawodcwe oraz budynkcwych. ' 
znajomcść stosunków miejsccwych. ,/ I (5) Jeżeli wspomniane organa, wezwane do. 

(2)Celem sporządzenia' listy biegły~h wi- przedstawienid''list kandydatów, nie uczynią teg,c 
nien urząd skarbowy (rewizyjny), c ileby nie w 14-dniowym , terminie, wówczas brakujących 
miał dostatecznych wiadomości oosobacb,' na~ członków i ich zastecpców zamianuje dyrektcr 
dających siec ' do sprawowania pcwyższej funkcji, izby sk~rbowej ' na wnicsek naczelnika urzędu 
zaąięgnąć opinii organizacji samorządu gcspc- skarbcwegc spcśród płatników podatków b.ez~ 
darczego (izb przemysłcwo-handlo~ch, rclni- pośrednich~ " 
"zych, rżemieślniczych), Związku Samcpomccy § 20. Gd orzeczenia ' komisji obywatel
CM9pskiej, instytucyj kredytowych, or~aniz!.cyj , skiej służy zarówno płatnikowi jaki priewaclni-

/ , 

- I 
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czącemu komiśji-~ obywatelskiej prawo odwo
łania do k~misji odwoław~zej · pr~y izbie 
skarbowej. ,< , 

§ 21. (1) Komisja odwoławcza składa się 
z przewodniczącego oraz 24 członków i tyluż 
zastępców. . . 

(2) Sposób powoływania oraz tryb postę- . 
. powania komisji odwoławczej regulują odpo
wiedąie przepisy Ordynacji podatkowei z tym, 
że 12 członków i ich zastępców mianuje Mini
ster Skafbu na wniosek dyrektora izby z grona 
płatników podatków bezpośrednich oraz powo
łuje 12 członków i ich ' zastępców spośród 
kandydatów, przedstawionych za pośrednictwem 
izby 'Ikarbowej z grona płatników podatków 
bezpośrednich w podwófnej ilości przez: 1) wo
iewt5dzkie rady narodowe (rady narodowe miast 

, Warszawy i Łodzi}, 2) rady ~ zwią,zków zawodo
wych (okręgowe i mieiskie), 3) Związek Samo- . 
pomo~y Chłopskiei! 4) izby rolnicze, 5) izby 
orzemysłowo-handlowe, 6) izby rzemieślnicze, 
7) organizacje wlaścicieH nieruchomości budyn
kowych,8) organizacje samorządu wolnych 
zawodów (rady aiwokackie, izby lekarskie). 

§ 22. (l) Przewodniczący komisji obywa
telskiej ' zwołuje komisję, kieruje jej czynnościami, 
wykonuje jej uchwały. 

. ' (2) Komisja obywatelska jest zdolna do 
powzięcia uchwał. jeżeli na posiedzeniu komisji 
oorócz przewodniczącel!o lub jego zastępcy jest 
obecna przynajmniej połowa członków. 

'13) UGhwalv komisji . zapadająwlększością 
głosów obecnych. członków. 'w razie równości 
g-łosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

§23.Z obrądi uchwał komisji spisuje się 
. protokół, który podpisuje przewodniczący i przy

najmniej 2 spośród obecnych na posiedzeniu 
cz~onków lub ich zastępców. ' 

§ 24 ,' W razie wąfpliwości co do dokład
ności lub prawdziwościzłożonyc~ . w terminie 
zeznań komisia obywatel"ka przedstawia je 
płatni~owi żądając wyi~, śnień; uzupełnień i do
wodów pisemnych lub ustriych, jak również 
przedłożenia kśiąg handlowych i gospodarczych. 
, § 25. Stan majątku nie może być przyjęty 

odmiennie od podanego w zeznanju złożonym 
w terminie, jeżeli przedtem ' nie wezwano 
płatnika do udzielenia wyjaśnIeń władzy, wy
mierzającej podatek. 

§ 26. () ile jednak płatnik nie złoży w wy
znaczonym . -terminie ządanych wyjaśńień lub 
o ile na J<onkretne zarzuty, przedstawione przez 

; komisję przeciw danym wykazanym w zeznaniu, 
złoży wyjaśnienia niedostateczne, wówczas ko
misja przy 'ustalaniu i oszaćowaniu majątku kie
ruje się danymi, jakimi rozporządza. 

§ 27. Na podsta;wie zebranego materiału 
i ' przeprowadzonych obrad ustala komisja dla 
każdego płatnika różnicę w stanie majątku 
w "okresie od 31 sierpnia 1939 r. do 30 .czerwca 

-1945 r. ora2; Je) wartość i wymierza kwot~ . po
datku, przypadającego według skali . art. 5. 

Do art. 7. 
§ 28. Każdy jest zobowiązany na wezwa

nie władz lub komisji obywatelskiej · udzielić jej ' 
w . oznaczonym ' terminie ~ wszelkich /wyjaś'nień 
i informacji -w przedmiode opodatkowania siebie 
i innych osób" przedłożyć wszelkie posiadane - . 
księgi handlowe i gospodarcze bądź doku
menty i zapiski oraz zeznawać jako świadek na 
ściśle określone okoliczności. . 

§ 29, (lf Do składania zeznań do wymiaru . 
nadzwyczajnego podatku oq wzbogacenia wo
jennego obowiązane są wszystkie osoby fizyczne, 
prawne i spadki wakujące, które w okresie od 
dnia' '31 si.erpnia 1939 · r. do dnia 30 czerwca 
1945 r.: 

1) nabyły własność: 
a) gruntu, 

. b) budynk\l, 
c) placu niezabudowanego, _ ' 
d) przedsiębiorstwa handlowego, prze-', .:

mysłowego lub innego, 
e) towarów, surowców, narzędzi pro

dukcji i t. p., 
f) kapitałów i należności, 

, . g) ruchomośc~ domow:yćh i innych 
przedmiotów, służących do _ oso
bistego użytku, 

h) wszelkich innych nie wymienio
~ych wyżej przedmiotów maj"tko
wych, 

2) spłaciły zobowiązania .przedwojenne. 
(2) Osoby, które nabyły wyłącznie własność 

prze'dmiotów, wymienionych w ust. (1) pkt l) lit g), 
zobowiązane są do składania zeznań w tych tylko 
przypadk'ach, w których wartość obieQ'owa tych 
przedmiotów na dzień 30 czerwca 1945 r. prze
kracz.a kwotę 100,000 z-łotych. 

(3) Do złożenia zeznania zobowiązane są 
również te osoby, które w okresie od dnia 31 
'sierpnia 1939 r. do dnia 30 czerwca 1945 r . ' 
powiększyły . lub ulepszyły posiadane . przed 
l września 1939 r. ' przedmioty majątkowe . . 

(4) Poza tym dj) złożenia zeznania obo
wiązane są wszystkie ,."inne osoby. je'żeli zostały 
do tegą' wezwane przez organa wymiarowe. 

§ 30. Zeznania składają ' osoby fizyczne, 
spadki wakujące i osoby prawne ria formularzu 
(wzór Nr 1) .:.....- w te rminie do dnia 15 si~rpnia 
1945 r. 

Do art. 9. 
§ 31. Przepis art. 9 ust. (1) stosuje się do 

aktów zbycia, zawartych po wejścfu VI życie 
dehetu. To samo odnosi się do postanowień 

-art. 9 ust. (2). 
, Do art. 10 ust'. (1). 
. ,§ 32, Nadzwyczajny podatek od wzboga

cenia 'wojennego płatny jest jednora2;owow ter
minie dni 30, lic~ąc od dnia następnego po do
ręczeniu nak'!lzu (wzor Nr 2). 

Minister Skarbu: Konstanty Dąbrowski 
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Zał.ącZiiik Nr 1 do ~30 rożporzą~zenia Ministra 
Sk~rbu , z dnia 27 czerw~a 1945 r. (poz. 135). 

Ze~nanie do wymiaru nadzwyczajnego' podatku od wzbogacenia wojennego 
>, ' 

dla osób fi;l:ycznych, prawnyc~ oraz sp~dków wakującyc,h. 
i 

Nazwisko (Nazwa osoby prawnej) ___ . __ ._~_. ______ .. ____ . __________________________ _ 

Imię / ...... -..... -.. -.. ----:-----.. ~-------- · : --:---.- .·· · ..... -'.-.. -.... -... _._ ...... _ .............. , .... : ......... _ .... _ .... , .. _ ..... ~ ... L ......... _~.:' .. __ ..... .. 

Adres lub siedziba zar~ądu 
'w dniu 30. VI. 1945 r. 

Datownik Urzędu 

Skarbowego 

Zawód lub zajęcie 
(Rodzaj przedsiębiórstwa przy dsobach praWnyc~ 

G~y są prowadzone księgi .. 
,prawidłowe - gqspoąarcie 

Źródła dochoc,iQ 
objęte . ~sięgami: 

A. Części składowe majątku 

wg stanu .na -3lo VIII. 1939 r. Wir stanu na 30. VI. 1945 

-
.' Ogólny obszar .. grun· O gólny obszar 

r., 

grun ~ 
Miejsce położenia Miejsc. położe,nia 

(dokładny adres. ' 
Łów, placów, wielkość 

(dokładny adres. 
Łów; placow, wielkość DaŁa n,abyoia 

ewenŁ. numer i OZDS-
domu; rodza1 przeds., 

ewenŁ. numer i ozna-
dom,u, rodz4łj p:r~edl., po dniu 31. VIIl. - kapitałów, rucho- kapitałów , rucbo .. r 1939 r . ezen,i. hipotec-zne) 

mości 
czeoie hipoteczne) 

mości / .. 
~ 

--
.. 

" 

1) grunta. " '- .. 

2} budynki ; 
.' . 

3) plac'e nie zabudowane -- ... -,/ 

4) przedsiębiorstwa handlowe, 
przemysło",e i inne 

5) towary, surowce, narzędzia pro- .. , 
dukcji i t. p. • ' . • • • , 

.. 

6) kapitały . i należn~ści 

7) r,ucho~ości domowe i inne przea -

" mioty, służące do osobistego 
użytku. i 

8) wszelkie inne przedmioty mająt- I , I .... . 
kowe nie wymienione wyżej. I I, ~ .. \ 

B. Wysokość długów i ciężarów, które majątek obCiążają 

C. Sp~acone zobowiązania przedwojenne 
, /' 

a) 'rodzaj długu .. 
b) data spłaty 
c) nazwisko i adres wierzyciela 
d) suma ' 

-

/ . ~ 

/ 

~------~----~--~--------~--,---~--~------------------------------~--------~------ , 

Do pkt 1) 

" 
" 

2) 
'3) 

D. Bliższe opisanie przedmiotów '-majątkowych .. (A) 

nal~ży · p~daC rodzaj gruntów, ich obszar, wielkość.. posiadanego inwentarza 
żrwego i martw~go, rodzaj budynków i t. p., 

w1~lk~ść iród~aj budynków, 

wielkość placów, ich położenie (np. n~rożny), 
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Do pkt 4) opis przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych i innych, rodzaj i Hość ma
szyn, towarów, surowców, urządzenia, środków pr.zewozowych i t. p. 

" 

• 

• 

• 

5) rodzaj i ilość surowców, towarów, narzędzi produkcji, będących w posiadaniu 
osób, :nie prowadzących przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych, . 

6) - ilość i rodzaj, kapitałów i należności, nie wyłączając zagranicznych (pieniądze, 
dewizy 'zagraniczne, akcje, obligacje i inne papi~rywartościowe), . 

7) - , rodzaj i ilość ruchomości domowych (me.ble, odzież,. dywany, porcelana, obrazy 
i t. p.) oraz rodzaj i ilość innych przedmiotÓw służących do osobistego ' użytk~ _ 

. płatnika (przedmioty, ~ platyny, złota, srebra i drogh;h kamieni, konie wyjaz-
dowe i wierzphowe i t. d.), \ 
rodzaj ilość wszelkich innych pr~dmiotów majątkowych, me wymienionych . 8) 
wyżej. . ' 

E. Przedmioty majątkowe, wykazane wyżej, ohejm~ją również majątek . małżonka, krew
nych zstępnych oraz innychosóE' ~,a imię których , został nabyty majątek, . a mianowicie: 

,', 

Uwagi płatnika: - .f ~ "-,-

~eznanie sporzą~ziłem ~edlug swoJeJ na1lepszej. wiedzy ,i sumienia. 
Treść poniższych objaśnień or~~ wyciągów z dekretu jest mi znana. 

________ ' _______________ -,dnia , ______________________________________________ ~_ p-odpis-------------------:-------------~:-------------_____________ : __ ~ _____ , __ 

Objaśnienia. \ 

I 

, 1) Do złożenfii' zeznarua obowiązane są osoby, które w okresie od dnia 31 sierpnia 1939 r. do dnia 30 czerwca 
1945 r. nabyły , części składowe majątku, powiększyły lub ulepszyły posiadany już przed 1 września 1939 r • . 
~ajątek, spłaciły zobowiąza~ia p;zedwojenne:- . / " . , 

2) W punkcie D. zeznania należy bliżej ' opisać posiadane części składowe majątku, przy czym jednak należy 
szczegółowo opisać obj~kty, które . , płatnik nabył (uzyskał) w okresie od dnia 31 sierpilia 1939 r. do dnia 
30 czerwc~ 1945 r. Majątek, kt6ry płatnik . posiadał . p~.zed 1 września 1939 r. i obecnie posiada można opisać 

• ogólnie' -z wyjątkiem tych c.zęści, które płatnik powiększył lub ulepszył w okr~sie ' od dnia 31 sierpnia 1939 r. 
do . dl1ia 30 czerwca 1945 r., ,które to części należy opisać szcze1rółowo. ' . . 

Art. 11 dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia: wojennego. 

I 

" (1) Kto nie stosuje się do wezwań władz skarb~w}ch, komisji obywatelskie j lub komisji odwoławczej, 
nie skł;da ;eznania do wymiaru nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego, odma~da zło
żenia wyjaśnień lub w inny sposób u_~iłuje uttudiiić lub udaremnić czynności władz skarbowych, komisji 
obywatelskiej lub komisji odwoławczej,'poprzedzające wymiar nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia 
wojennego, ulegnie -karze grzywny do 200.000/ złotych. " 

(2) W razie niemożności ściągnięcia grzywny ' ulega ona zamjanie na pracę przymusową lub areszt do 
lat 3-ch. 

(3) W przypadku świadomego zatajenia' lub usiłowania zatajenia swego wzpogacenia wojeilnego pO,9adtó 
całe wzbogacenis wojenne może ~lec pJ:zepadkowi". 

, I 

/ ' -

, I 

,Załącznik Nr 2 di> § 32 rozporządzenia Ministra, 
Skarbu z dnia 27 '"czerwca 1945 r. (poz. 135): 

Pieczęć 

Urzędu 

Nakaz-płatniczy na nadzwyczajny podatek 

od wzbO'gacenia wojennego 

Nr""""" .. """".".::. (Rej./ wym.) 

Nr.""""""~:"""_,,, ,,. (Ks. bierczej) 
(konto) 

- Nazwisko, jmi.ę {firma), 

M.iejsce zamieszkania 
IIb sie&iba ' 

Ogólna suma ustalonego wzbogacenia wojennego 
(nadwyżka wartości ' majątku). 

I ' 

,r 

• zł _____ , ---- Podatek zL".""""".""".:."""""."._ 

dnia-....---.----_____ """ .. _ .. _ ... """. __ .,, .. _ 

PieczęĆ władzy wymiarowej 

\ 

• 



. 0 

\ 

I 

Oz.iennikUstaw Nr 23 - 200 Poz. 135 i 136 

. Objaśnienie. 

1) Podatek wymierzono na zasadzie art. 5 ust. (2) dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. <> nadzwyczajnym podatku 
od ,,:zbogacenia wojenne'go (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 72). 

2) . Przypadająca n~leżność ' pła:tna jest jednorazowo ~ terminie dni 30 licząc od dnia następnego po doręczeniu 
nakazu (art. 10 ust. (1) dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzłrogacenia wojennego). 

'3) Niezapłacenie podatku wymierzonegO' ~ ostatecznym toku instancji pociąga za sobą .przepadek opodatko
wanego mienia na rzecz Skarbu Państwa (art. 10 ·ust. (2) dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia 
wojennego). . . 

, 4) I W postępowaniu wymiarowym s:tosowano prze~isy d~kret~ o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wo-' 
jennego, rozporządzeI!ia Ministra Skarbu ~ dnia 27 czerwca 1945 r: w ( prawia. wykonania tegoż dekretu 
ordynacji podatkowej oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 ' marca 1937 r. · o' wyk~>Daniu ordynac~ 
podatkowej. / , \ 

~, 

i 

5) Od ' wymiaru podatku przysługuje prawo odwołania do instancji odwoławczej (od orzeczenia komisji obywa
telskiej - do komisji odwoławczei .. od wymiarQw zaś dokonanych przez. urzędy I'ewizyi~e '.,- do izby skar- \ 
bowej) la pośrednictwem władzy wymiarowej w terminie dni 30 od dnia następnego po do r ęczeniu nakazu. 
Odwołanie nie wstrzymuje obowiązku zapła~enia j>'odatku w przepisanym terminie ani też prawa włrdzy do 
przymusowego ściągnięcia tegoż. 

Pieczęć 

Urzędu 

. Dowód doręczenia 
'nakazu płatniczego na nadzwyczajny 
PQd~tek od wzbogacenia wojennego 

Nr ............. ......... :.,:. (Rej. wym.) 

Nr.~ ......... ................ (Ks. bierczej) . 
(konto) 

-----------------~-----------------

NazwiskQ, . imię (firma) 

Miejsce zamieszkania 
lub siedziba 

'. 

Doręczono: 

/ (podpis) 
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Nakaz płatniczy otrzymałem: 

(podpis) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l OPIEKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 3 lipca 1945 r. 

• 

o zmianie rozpo.rządzenia Kierownika Resortu Pracy, O~ieki Społecznej i Zdr-owia z dnia 
1 paźdZiernika 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego KomiJetu Wyzwolenia Naro
dowego z dnia' 7 września 1944 r. o tymczasowych/ organach samorządJ.( ,w ubezpieczalniach 

społe~znych. 

Na pod&tawie art. 9 i art.4 ust. (5) dekretu Narodowego z dnia 7 wrzesma 1944 i. o tymi ' . 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naronowego czasowych organach samorządii w ubezpieczał
z dnia 7 września 1944 r. o tymczasowych orga- ni ach, społecznych (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 34) 
nach samorządu w ubezpiec~alniach społecz'nych zamiast słów ' "w dzienniku "Rzeczpospolita" 
(Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 24) zarządzam, co wstawia się słowa "w Monitorze Polskim".' 
następuje: § 2. R6zporządzenie / niniejsze wchodzi 

§ 1. W § § 1 i 3 rozpor ządzenia Kierow
nika Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia 
z dnia 1 października 1944 r. w . sprawie wyko'; 
nani'a dekretu ' Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

w ' żyCIe z dniem ogłoszenia z mocą obowiązu
jącą od dnia 1 maja 1945 r . . 

w /z Minister Pracy i Opi~ki ~połecznej: 
Feliks Mantel 

Tłoczono z polecenia Ministra ' _Sprawiedliwoś~L w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi, ul. Kilińskiell'o 93 

I . Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje sil": w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi.t ul;Piotrkowska8fj. ' . 
. Pr~nuÓleratę należy wpłacać z góry. Wysyłkę wyKonuje się ' po uprzednim wpłaceniu zaliczki kwartalnej 
. 'dla władz, urzędów, zakfadów i instytucy'j państwowych i samorządowych w kWOCie ;zł 60, . ' 

dla inQych prenumeratorów w kwocie zł 150. 
Pojedyncze numery są do nabycia: 

w Biurze Sprzedaży .-:. Warszawa, ul. Targ~wa 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, Piotrkow;ka 49 . 
oraz w Kasach . Sądów Okręsrowych w Lublinie, ul. Krak.-Przedmieście 76, Krakowie, Katowicach i Poznaniu . 

. CeDa 16 żl~ 



DZIENNIK USTAW 
RZECZ.Y'POSPOLITEJ ,' ·POLS.KIEJ ' / 

Warszawa, dn,ia 27 lipca 1945 r. Nr 24 
T R E S c: 

DEKRETY: 
" Poz, 131 - z dnia 24 maja. 1945 r. o zmianie ' dekretu Polskiego . Komitetu Wyzwolenia Naro

dowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń pracow~ 
ni~ów państwowych . . . . . . I • • • • • • • 'I 

Poz. 138 - z dnia 18 lipca 1945 r. O UI'Ą'orzeniu przeds iębiorstwa państwowego Polskie Linie ' 
Lotnicze "Lot" 

ROZPORZĄDZENIA: , 

Poz. 139 - Ministra Oświaty z dnia 25 czerwca 1945 r. w sprawie postępowania hab}lit,acyjne-
go w .państwowych szkołach akademickich. . , . . . . ' , . 

POI, 140 ' - 'Ministra Oświaty z dnia 26 czerwca 1945 r, w sprawie .zaliczenia okresu wojennego do 
wymiaru uposażenia nauczycieli . . . . ' I ' • • • ' . ' . , 

Ministra Administracji Publicznej z dnia I:J lipca 1945 r. o zniesieniu gmin Zambrzy
ce i Spytkowice w powiecie wadowickim i utworzeniu gmin , Budzewa i Ryczowa 

POI. 141 

w tymże powiecie w województwie krakowskim, I " • • • • • • . ' 

POI, 142 - Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 lipca 1945 r. w sprawie zmiany' rozpo-
rządzenia Ministra Spraw ' Wewnętrznyoh z dnia 10 grudnia '1932 r. o rejestracji sto-

POz. tU 
warzyszeń , . . . . . ' . ' . . I , . • • : , • • • • ' 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia' 17 lipca 1945 r~ w sprawie ustalenia stopy 
opłaty na częsciowe pokrycie koszlów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecz-
nych za 1945 r. . . . ... .~ . , .' I ' • , - • • • . • 

OBWIESZCZENIA: . -
pOI. 144 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1945:t: o sprostowaniu błędów: w usta- o 

wie o majątkach opuszczonych i porzuconych, w dekrecie o pomiarach kraju t 'orga. 
nizacji mtEmttt:twa oraz w załąc~niku do obwi&slCzenia Ministra Sprawiedl~wości 

pOI. 145 
o ogłoszeniu· jednolitego tekstu przepisów o kąsztach s.ądowych ., . . 

- Mi~istra Administracji Public~nsj z dn.ia 11 lipca 1945. r. W sprao/ie ogłosz~nia jed
nohtego _tekstu Dekretu Polsk~ego KomItetu Wyzwolema Narodowego z ' dma 1 paś
dziernika 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego . ' . 

137 
DEKRET 

z dnIa 24 mała 1945r. 

, 200 

201 

208 

2M 

206. 

206 

!06 

o tmlanle deklełu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego"z dnia 17 grudnła 1.944 r. o tymczaso-
wym uregulowanłu up'osaźeii ,p;acownlk6w .paiishv.owy~h. ' 

Na ' podstawie ustawy z dnIa 3 styc~nia t 945 r.l) po tabeli: "C.Dodatek wojenny do dodątku 
o trybie . wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. ' funkcyJnego I służbowego" dodaje sIę ta~elę: 
U. R. P. Ni'. t, poz. t) - Rada MinIstrów postana- ' "D.- Dqdatek specjalny do dodatku lokalnego. 
wla, a PrezydIum Krajowej Rady Narodowej zatwler- " . " . ' Wys·,_" 'OŚć d-Iłatku'-
dza, co Eastępule:, . ' Wysokość dOldatku U'l\. lJU 

loka:tn~o 
,Art. 1. \ W dekrecie Polskiego Komitetu Wy- do 15z1 

zwolenia Narodowego z dnIa 27 grudnIa 1944 r, pOllad t5' zł do 2() zł 
. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń pracowni- II' 20 zł " 25 zł 
ków państwowych (Dz. U. R. _P. Nr 16, poz. 8-5) ,,25 zł , ,, 30 zł 
wprowadza się zmiany następujące: 30 zł ' " 40 zł 

t) Zdanie wstępne art. 2 otrzymuje brzmienie: :: 40 zł " 50 zł 
"Ustanawla się dodatek wojenny do uposażeń, ,,50 zł " 65 zł 

dodatków funkcyjnych i służbowych ,osób wYroie- "i55 ił ,,100 zł 
nlonych w ert. t oraz. dodatek specjalny do dodatku "tOO zł ,,150 zł " 
lokalnego ' tychże osób pełniących służbę w m. st. ,, 't 50 zł ;, 225 zł 
Warszawie. DodatkI te będą wyplacane do czasu ,,225 zł ' ".- 300 zł 
unormowania stosunków gospodarczych według " ' 300 zł 

"'pecjalnego 

300 zł 
320 zł 
340 zł 
3pO zł 
400 zł 
440z1 
500 zł 
540 zł 
5.70 zł 

. 600 zł 

650 zł 

700 zł" ; 
. następujących t~bel:"; 3) art. 3 'ustęp drugI otrzymuje brzmienie: 

" 



," \. 

\ -

DJ.lennłk\łsław Nr 14 - 201 

',,.za członka wdziny uważa slę _pozostajijce na 
utr;ymanlu' osóbyg>ob1erałącej' do'datek iż&l'lę I dzl-e
ci" (ślubne. nieślubne. adoptowa'ne I pasierbowie) 
w wieku do lat 14. o ile zaś uczęszczają do .:Izkoły 

' ~wizechnej. średniej lub wyższej. \'lo 'czasu ukoń
Czenia sZ:k6ł". ' 

.
Prezydent Krajowej Rady Naródo,węf: 

tBelealaw ;JJ~r.ut . ' 

"Prezes'Ra(ły 'Ministrów: 
:lidumrd ,~·M o UlWS'k i , 

I'finister Ubróny Narodowej: 
" Michał Żymierski 

'Mlnister S~arbu ~ 
,ffwntmfty .Dąbr~i 

. Młmster .Spraw .L&gtaniczny,ch: 
lWinnnło/ rRzymMlJski 

,Minister .Administracji PuDJ.ionej: 
,~flrJ OtŃMlb 

. Mi.ni'$ter , Bezpieczeństwa Publicznego 
SłsllUlaw iRadłhauicz , 

. Minister Pracy i Opieki Społettfnej: 
Wiktor Trojanowski, . ' 

w,ł.z Minister l RołIridwa i Reform RolpyCh : 
'Mi~łmł Sz,ygao 

Art. ' 2; Wykonanie niniejszego dekretu .poru
cza się , ' Preze&Qwl Redy Minisków oraz Wlaystklm ' 
Interesowanym Ministrom. ' 

. Art. ). DekTet nLnlejszy wchodzi w życie z 
:tłnlem 'ugłosz'ellła z mocą obowiązującą od dnia 
·1 .m&re6 ·1-945 ,r . 

wiz Minister Ap,rawizacH I Handłu, 
KaiinWrz &tT.Usewicz 

Minister Poczt ' I Telegrafów, 
~ T:udeuu ,'Kapelifw1ki 

Minister Kultury ' i ~thikl: 
1łdmund Zalewski 

:Mlńlster .oświaty: 
, Stani.łt:IW Skr..zeuect!fti ' 

'łłllilster 'Zdrowia: 
,Fr(Jlfci.ullkLitUlin 

·wtz ~Mb\łśter ' Komu~a'ctl: 
. .Jijztłl .OE.wińŚki 

Minister . Pr.%emysłu: 
. 'Hilary .Minc . 

Minister Spraw.edltwóśd: , 
Henryk $wiątkowski 

• 

' Mlnilter :Jńformacji' l l?r~agan(Jy: 
,5teL!n ~~ot~zelD$ki ' 

-D E K R E T 

z 'dnia lIUiiJCa 19.45 r. 

o utworzeniu przedsiębi~rstw.a .-JiłtWiOWep Polskie Linie Lotnicze ·JJLO~·. · 

.Na ::p()dsławie .ustawy .z dnIa 3 .stytznia' 1-945 r. 
o trybie wydawania dekretów z m~ą uStawy '{Dz. 

" U. R. P. Nr 1,poz. 1) Ra\Ia "Mlntstrów "p'Ośtanlłwla. 
a iR~y.dłum lu.ł.ow4j',Raqy ~at&dowcj ..załwie(

· dza • .4X),.JIaltępuje:. • 

łłbt. ,t. :fWQF"Y .s{ę .1»~OJ\lh.m 'ł'luistwiłwe, 
, pod nazwą Polskie Lini# Lotni~ze "LOT". zwane 
~ w (\alszych artYkułach w skróceniu .:tOT'. 

"Art. l . ..siedzibą "LOTU" .jest miasto stołeczne 
Warszawa. 

Ąd. J. tP.rzedmioteJp dział8hmści "kO'KU" Jest: 
1) ..nt'g8nizacja i eksploatacte linii ·lotniczych, 

lfW .uczególności , przewóz rWób, rbągażu, to
·.wetu i poczty, . 

2) ·, ot'l.f8łlizowanie turystyki powietr.znej, 
3) I d<*onywanie na zasadaCi:h .wyłąc:uloici zdjęć 

·.t8eT.ofotogrametrycznyCh dla wuclkkh ce
' łów w poróz~mieniu z .. Ministellst~m - Bez
:.pleczcństwa Publicznego. ' 

4) iWjrk.onywanie ~szelkich ' innych ' @ynności, 
1;Qłe . 'WYD'łłeD·łon)rch~ej. · et! o1IIVch'8d'ZQcych 

w zakres komunikacjL powietrznej. 

" Ad. 4. .• ~T" ~pod~a wpisaniu do rejestru 
handlowego I przez zarejestrowanie nabywa ' oso

.' bOWÓŚć-pl"6'Wrt'tł. 

lt\T.t. •• ,łłJnisrer ,Komunikftcji ,prZlekQe .. L0T.e>
WI" ·1mtItfłtek · ,rl!choltl'Y, lłak l l . ni:erucłuJmy.~tJbzeboy 
dla celó'w komunikacji powietriRei. ,,~ <fil HCz~ól- . 
DOki mąjątekspwki z ogranic%onft odpowiedział
noścl.ą 'PólSkle ' Llnie 'Ldjnlcze ,;rot.", Jaki pr.zypa
dnie "'Skarbowi I Państwa z 'tikwlda'ćJi tej spółKI. 

.Galo/ ma)liłek ,,KOTlr:. :tak :przekazany przez 
' Skarb, jak i 1l8były • .przez ~OT':, 'wy~i8 !'itę ~ 
~z [~ńłnego· ;mejątku . SrkaThu , Państwa ,'z .~. iłe ma
jątek I;lleruchómy stanowi .własność Skarbu Pań
stwa ,po~d zarzą(łem iw Użytkowaniu ;'LOTU". 

:z.a idłmW1Irpauła ·.ih01tll". rnieuiłetnle ::cJtł~tl- . 
.:JJowiedzl~i Jł;O'nr'cQl~m 'telłO ·m8jąłldmn.\\8i- . 
qmwtad6 SIlcal:b 3Sast1ftl ftło ""'}I~i ' wartołci mat
ijąłku!llI~. ]Slar~81lltBO I~~ 
przez .. LOT". 

/. . ? 



Art. 6. "LOT" jest prowadzony wedłQg zasad l 
gospodarki handlowet . ' z uwzględnieniem' 'poirzen. 
Państwa, Interesów życia społecznego I gospodar- . 
czego. "LOT" pokrywa wydatki ,z własnych dodlO
dów ' l funduszó.w oraz ' dopłat ze 'Skarbu Państwa. 
"LOT" prowadzi ' swoją gospodarkę- na podśtawie 
rocznych budżetów ' i pl<łn6wHnlmsowo-gospodar-

, czycłt; podl~jących zahvierdzeniu przez R'ad~ Mi
nłśłtów na~ wniosek Mlnlstr8~ Kómunłkacff w poro
zumieniu ' z.' M,tnisłrem' Skarbu. 

Arł.t 7. , ,~LOr:' jest, 'zwolniony', o.d. wuelkich 
~, sielnpJowych· ZAc cZYIlIROśc:L ~wł~ani.z tego 
ukonstytUowaniem ' się jako osoby. ~a.wrieł. Poza 
tym. o~łaca on , WSZYlitkie p.odatki . p,aństwowe, oraz 

. samorządówe, kWre obowiąZUją. p.rzed.slębiórstwa ' 
pryWatne. " . 

... 

Art.. &. Zwierzchni , nadzór, na(h działalnością:· 
,,LOTU?, sprawuje Minister"KomuDil~a€łt a~ kontrolę-; 
w zakresie gosllo:dal'ki ' finansoweł \ ró..wnież .. Minister 
5IGMim •. 

BUans, rachunek strat i zysków ' oraz podział' 
czystego zysku zatwierdza Minis,ter' Kumunikaejl 
w porozumieniu z'. Ministrem Skarbu. 

. . Ari. ,9. Na. czele· "WTU" stoj. dYł'ek.tolT, któtl'go 
p.0w(!)ł1!1}ce I zwalnia Minister, Komunikia~łi : Dyrektor. 
nie· jest urzędnikiem , państwow.ymJ Sposób powo
ływenL&- i zw.alnia·nia: innych wladz, 'Oraz: p,r.acowni
ków·, "LOTU~' tudzież zakł'es · dzialarua, władz' okrc
śłl statut organiza~yjny\ z~~łerdzb,ny~, w:hwałą., Ra" 

dy Ministrów na wniosek Ministra Komunikacji 
w. ~QtOZumieniu, z. Ministrem Skarbu. 

Dyrektor sprawuje kierownictwo administracyj
ne i techniczne " LOTU" i reprezentuje "LOT" 
w sądzie i poza' sądem; W 'szcz'ege-Inyeh i»zypadkach 
dyrektor może powierzać~astępstwo praw i intere
sów ' "LOTU" ~':PQstępowanil!ł liądowym- i sądowo
administra'cyjnym Prokuraforii ' G.en·eralnef na ZMa
cizie- oei>Lnie obowi~ując.ych- przepisów. o dzialal-
n~d Bro.kIuratorii.' . ' " , 

Art: to. Wykonanie' niniejszego dekretu POTU

cza się Ministrom Komunikacji, Bezpieczeństwa' 
Publiczn'ego' I. Skarbu, każdemu w zakresl'e- jegO'· 
działania." . / 

Art. 11. Dękreł niniejszy, wchodzi w życie.~ 

z dniem og(oszenia. ' 

Prezydeoł Krajowej Rady, N~!Olilowej I. 
. BOlesław Bierut-

Ptezes Rady- . M~nj.strów. : 

Edward- Osóbka-Maraw.skii 

Minister Komunikacji: 

Jan Rab.anowski 
M.fnister Skarbu~ 

Konstanty · Dąbrowski 
, Minister Bezpieczeństwa Publicznego; 

Stanisław Radkiewicz 

139, . 

ROzp'(JK~DZENIE MINłS.'I'R:A OśWIATY ' 
z dnia 25 czerwca 1945 r. 

W ' sprawie postępowania hatiilitacyJn'ego ' w państwowych. szkolach altademfdtłć:1b ' 

Na, ppdstawie art. 30 ustawY z dhla '15 marta § 2. Rada wydziałowa może zw?lnić od '/000" 
1933 r. , ~ szkołach akadęmickich (p-z. U: R: p; wiązkq złożenia odbitek prac ' naukowycli w pUY'" 
z.. 1.93&' r. Ki 1, poz.. 6). Zilrz@zam. c04- następ,uje: p,adku, ,gdy wskutek 'działań wojennych stałb się to-

S 1. W rozporządze'niu Milrisk&, W.ymail Rełi-. niewykonall'!e. 
~p . 1. QŚwle<;e.ni&. P.ubUczne@ &;~ dnl&.l 21 , kwie-

./ łD1a. ~ r •. o 5p.O$obiet ppstępp.wama habilitacyj; Rada wydziaMWft· może przyj~ jakO' ,rozpcawę 
~ _ p'aństwa.Wł'dl · sakoł6cll akademickich , (Oz. h&biHtaiyj'llą pra€«rnapisaoą' w Jężyl(u - oheyin;Je!ełł 

.- lL.R~.R: Nr. 3a~ p~t. .. lOO.) §:, 1,. ótrzY,n.uj.e, na.stęlWj~,e, zostanie ona złożona przeddńi'em ~- 31 grudnia 
bczn.Ue.aie..!'~ - " . 1948' r : 

,,§1. . Rada, WJ'd%ialOw6' ID0Że ' przef}Fow;alika,ć 
łtebiłlłacjt tyłłOO w: zakre!ie-i gałłzi: : nauki, repllezcn~ 
towanel przez tedną z katedr danego wydziMtnlub 

• wi· razte.:t~: brak:u . ~i~ katedrę' palffewrtą. ~ 
wYJątek 'w tet mierze- jest dopuszczałny. za , zgo

dą-- MfnłMra 05\\.;'Sły jeoynie .. wtedy" gdy rlana' galą.ź . 
nauki me jest rep,rezentowana przez' ·żadną-z · kated1i 
ssleółlalA6demi~eb , w Poł,ce:, aru p.l'zez,ioatedrę po-
krewną". . 

/ 

, 

.Do dnia 31 grudnia 1948 r. rozprawa hablłit~ .. 
q-jna móże być. złożona w rdcopisie . 

§ 3. Rozporządzenie' ni,nietsze' wchodzi w ży~ 

de ' z ' dniem ' ogloszenisl 

Minister Oświaty: 

Stanisl aw , Sk'r~eszewski 

. ' 

\ , 

, ' . 
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ROZPORZĄDZENI~.HINISTRA: OŚ:W1ATY . 

z dnia 16 czerwca 1945 r. 

w sprawie zaliczenia okresu wojennego do wymiaru " uposażeńla nauczyde~. . . . 

Na podstawie § l rozporządzenia Rady Mini
strów z dnJa 14 maja 1945 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19" grudnia " 
1933 r. o za-sadach zaszeregowania funkcjonariu
szów państwo;"Ych do grup uposażenfa I automa-

. tycznego przeclio'dzenią nauczycieli '01 do wy!sżych 
grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyj
nych I służbowych oraz o umundurowaniq niższych 
ł,unkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr lt . 
poz. "116) zarządzam, co następuje: 

§ i. Przepisy rozporządzenia niniejszego sto
suje ' się także do urzędników 'administraCji' 57.1<01-
nej, o których mowa w -§ 32 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r: o zasadach za
szeregowania " fu nkCjonariuszów państwowych do ' 
grup uposażenia I automatycznego przechodzenia 
nauczycieli do wyższych grup uposażenia , o' dodat-

~kacb "lokalnych, funkcyjnych i służbowych " oraz 
o umundurowaniu niższyr.h funkCjonariuszów pań

stwowych; w brzmieniu ustalonymrozporządze

nle~ ' Rady Ministrów z dnia 14 maja 1945 r. (D#.' U. 
R. P. Nr 11 , poz. 1l~) . 

.. § l . . " (1) 'Zaliczenia czasu pracy nauczy"ciel
skiej w jawnym szkolnictwie polskim na terenach 
okupowanych dokonuje kuratoriu~ okręg'u szkol
nego, na obszarze którego " nauczyciel (urzędnik " 
administraCji szkolnej) pracuje w chwili zgłoszenia 
roszcżenia o zaliczenie . . W !\tosunku " do kuratorów 
okręgów szkolnych I urzędników zarządu central
nego Ministerstwa Oświaty zaliczenia dokonuj"e 
Ministerstwo Oświaty. 

"' "(l) Zalkzenia czas4 ,pracy > nautzyclehkief 
w polskim szkolnictwie zagranicą dokonuje Mini
sterstw9 Oświaty. 

§ ? (1) Zaliczenie obejm'uje okres pracy nau
"czycielskiej w jawnym szkolnictwie " polskim na te-
• renach okupowanych do dnia ich wyzwolenia spod 

okupaCji. . _ / 

(l) Okres pracy w polskich szkołach zagranicą 
zalicza się do końca roku szkolnego; który nas"tą
pił po dniu 8 maja 1945 r. 

~' 4 . (1) Z okresu wojennego zalicza się na u-
1:zy~jelowi : 

". a) czas pracy w zorganizowanym taJnym nau
czaniu na terenach okupowanych'~ w wy
miarze podwójnym; 

h) okres. przebyw~aIiia w więzieniu lub obozie 
koncentracyjnym, . jeżeli w czasie trwania 
okupacji był czynny w "zorganizowanym 
tajnym nauczaniu. - w wymiarze podwój
nym, 

c) okres ukrywania $j.t: w ucieczce przed . za
rządz<;myt:nl w stosunku do niego w zwląz. 
ku z jego 'pracą 'w zorganizowa,ńym tajnym 
nauczaniu represjami 'okupanta, - w wy
miarze pOjedyńczym; w przypadkach' szcze
gólnych wymiar tęn podwy~.szony być może 
o połowę. 

(l) Prace organizacyjne traktowane sąnarównl 
"z pracą nauczycielSką. 

(3) Nauczyci~lom, po~ostającym w dniu l ' wrze
~nia 193.9 r . w czynnej służbie, a zwolnionym ly-b 
niezatrudnionym przez ol<~panta, zalicza ' się cżas 
przymusowej bezczynności w połowie. 

(4) Przepisy ust. (3) ,stosuje się odpowiednIO 
do nauczycieli zatrudnionych w dniu 1 września 
1939 r , w publicznym lub państwowym śzkolnictwie 
na podstawie umowy, o ile uzyskali następne mia-
nowanie. " 
~§ 5. Czas pracy _ w niezorganizowanym tajnym 

nauczaniu zaliczony 'być może w zależności ' od 
okoliczności I niebj!zpieczeństwa, na które nauczy- . 

. ciel narażał się , - w połowie lub w wymiarie wyż
szym. Zaliczenie 'w wymiarze wyższym niż pOjedyń
czy wymaga zgody. Ministra Oświaty. 

§ 6. Jako końcowy' termin okresu tajnego na
uczania I ukrywania się przyjmuje " się dżień wy
zwolenia danego obszaru spod okupaCji.' Jako koń
cowy "termin przebywania w "' więzieniu lub ," obozie 
koncentracyjnym przyjmuj~ się dzień wyzwolenia 
bąd,ż oswobodzenia. ' 

-§ 7. (1)" Roszczenie o zaliczenie czasu w jawo' 
nym szkolnictwie polski~ na'", terenach okupowa
nych, w szkolnictwie polskim zagranicą oraz okre
su wojennego wlnnó być zgłoszone przez nauczy
ciela, pozostającego w czynnej służbie w~ szkolnP' 
ctwle państwowym lub publicznym, drogą służbową 
w ciągu 6 mieSięcy od dnia wejścia w życie ninleJ
s~go rozporządzenia. 

(l) Dla osÓb w.Ywlezlonych prze_z okupanł&1)o
za granlc"e Rzeczypospolitej lub powracających 

z zagranicy oraz dla osób, które pierwsze mlano'wft
nie, na stanowisko nauczycielskie w szkolnictwie 
państwowym lub publicznym uzyskały dOpiero po 
wojnie, - bieg terminu 6-cio miesięcznego zaczy
ńa się Od dnia powrotu do kraju bądt dnia mla~ 
nowanla. 

(3) W przypadkach, zasługUjących na szczegól
ne uwzględnJenle. Minister Ośwla,ty może zezwolić 
na rozpatrzenie roszczenia zgł:oszonego po upływie 
powyższego terminu. 

§ 8. Okresy wakacyjne zalicza się na równi 
z okresami pracy. 



, . 

- ,-
" 

, 

, Dtiennlk Ustaw Nr 24 Poz. 140 1141 

§ 9. W przypadku zbiegu różnych tytułów do f1kacyjną, że zarzufy są uza~adillone, 'okresy o któ-' ' 
zaliczenia _dokonuje się ' zaliczenia najkorzystnlej- rych , mowa w §§ l, 4, 5 I & nie podjegają zalicze-
szego. ' 'nlu. 

§ 10. Prawo do zalicz~nhi nie służy nauczycłe- ' § 13. , (1) Przewodniczących" icn zastępców 
10m czynnym w dniu 1 września 1939 r.-w szkołach I członków komisyj powołuje MiIilster Oświaty. Po-
państwowych I · publicznych, vQzostającym w dniu wołanie przewodniczących I członków powlatowy~h 
wejścia w ż)'cie niniejszego rozporządzenia w kra- I okręgowych komisyj ' następuje na wniosek kura- "-
ju, a nie zatrudnionYm obecnie 'wszkólniCłwle , ' torów okręgów szkolnych. Członkowie powoływa
państwowym lub pubHcz,oym, którzy do dnia 31 ni są z pośród nauczycieli, pozostających w czynnej 
sierpnia 1945 r. nie zgłoszą się pisemnie do kura- / służbie, którzy w okresie okupacji brali udział 
torium okręgu -szkolnego, na obsza1"ze którego za~ , w tajnym nauczaniu; połowę członków Komisji po-
mieszkUją, do objęcia słu1by lub nie obejmą 'IN ter- wołuje się z listy nauczych!li. przedstawionej przez 
minie wskazanym wyznaczonego im stanowiska obraną przez Ministra Oświaty organizację nauczy-
~łuibowego. cielską. \ 

§ 1 L (1) Powołuje się powiatowe komisje ' we- i) Komisja weryfikacyjna orzeka w składzie: 
ryf!kacyjne, działające przy Inspektoratach , szkol- przewodniczącego (zastępcy) I dwóch czło'nków. 
nych, okręgowe komisje weryfikacyjne, działające W ramach komisji mogą być tworzone komplety. 
przy kuratoriach okręgów szkolnych i ministerialną , Uchwały komisji zapad~ją większością głosów. 
komisję weryfikacyjną , dzi ałającą przy Ministerstwie 
Oświaty. . 

(l) Powiatowe komisje weryfikacyjne włąściwe 
są ' do orzekania o zaliczeniu do uposażenia oKre
sów, o ,których mowa w §§ 4 i 5, w sprawach na
uczycieli szkół p9wszechnych oraz urzędników In
spe!:toratów szkolnych, okręgowe kOmisje weryfi
kaCYJne w ś-prawach naUczycieli szkół. bezpośred
nio podlegających ' kuratorom okręgów szkolnych, 
Inspektorów szkolnych oraz urzędników kuratoriów ' 
szkolnych, ministerialne zaś komisie weryfikacyjne 
w sprawach nauczycieli szkół, podlegających bez
pośredn,io Ministrowi Oświaty" kuratorów oraz 
urzędników ' zarządu centralnego Ministerstwa 
Oświaty. ' ' 

§ 1l. (1) O ile zachodzą wątpliwości co do nie
na-gannego .zachowania się nauczyciela w cza<;le 
okupaCji pod względem obywatelskim, władza ' po- ' 
wołana do zaliczania okresów, o których mowa 
w §l, bądż władza, przekaZUjąca zgłoszenie rosz-

, czenia nauczyciela o zalicźenle okresu wojennego, 
przekazuje zbadanie zarzutów komisji weryfika
cyjnej. 

l) W razie stwierdzenia przez kómlsję wery-

(3) Przewodniczący komisji czuwa nad jednoli
tością I prawidłowością postępowania I orzecznic-
twa poszczeg{>lnych kompletów. ' , 

(4) Przewodni czący i członkowie komisji otrzy
mują za swoje czynności, dokonywane poza godzi
nami urzędowymi, wynagrodzeI11e, którego wyso
kość ustala zarządzenie Ministra Oświaty. 

§ 14. Od orzeczenia komisji weryfikacyjnej s}u~ ', 
~Y odwołanie" 'Sprawa ,przechodzi wówczas do ko
misji ' wyższego ' i"zępu. która orzeka ostatecznie. 
W przyp,adku odwołania 'pd" orzeczenia minlsterlal
nEij komiSji weryfikacyjnej orzeka ostatecznie ko
miSja ta w Innym ' składzie. 

§ ,15. Przewodniczący komisji weryfikacyj.nej ' 
moi,e zawiesić uchwałę komisji, ,od której nie od
wołała się stroI)a; w sprawie orzeka wówczas ko- ' 
misja wyzszego rzędu ; w przypadku 'zawieszenia 
uchwały ministerialnej komisji weryfikacyjnej orze
ka komiSja ' ta VI innym , składzie. 

, § 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłośzenla. 

Minister Oświaty: 

Stanisław Skrzeszewski 

141 
. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA lWMINISTRACJl 

PUBLICZNEJ 

z dnia '17, !Ipca 1945 r., 

o zniesieniu gmlnZembrzyc:e I ' Spyłkowice w powiede wadowic:kim I utwoueniu gmin Budzowa 
I Ryaowa w tymże powiecie w województwie krakowskim. 

Na podstawie art. 1 I 4 ustawy z dnia II wrze
śnia 19l1 r. w przedmiocie zmiany granic OI"&Z 

rozwiązywania' lłworzenla gmin wiejskich (Dz. U. 
R. P. Nr 66 poz. 770), zarządzam, co , następuje l 

§ 1. Znosi się gminy wiejskie w Zembrzycach 
' I Spyłkowtcach w powle~le wadowicklm w woje
wództwie krakowskim, a" z obszaru tychże gmłn 

tworzy się nowe gminy: Budzów - z siedZib" 
' zarządu gminnego w Budzowie oraz Ryc'zów -
z ilecłzlbą zarządu gminnego w Ryczowie. 

- § l. Rozpoiządźenle -nllfliejs~e w~hbdzi w życie 
z dniem ogłouenia. ' , 

Minister Administracji Publlcznełl 
.Władysław Kie.rnik 
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' 1tOŻPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACn 

PUBLICZNEJ, 

- z' dnia 17 lipce 1945'I'. 

W sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z ~nła 10 grUdnia 193% r. o reje5tra~ 
cji stowar:tyszeń. 

Na podstawie art. 45 prawa o stowarzyszeniach 
(D%. U. R. P. z 1932. r Nr 94. poz. BOB) , zarządzam, 

'-. co następuje: 

§ L W rozporz,ądzeniu Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 10 grudnia--;193l r. Q rejestracji 
st~warzY5%eń (Dz. U: R. P. ' Nr ,116, poz. 963), zmie
nionym rozporządzeniem z dnia 13 lipca 1934 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 69, poz. 631) i rozporządzeniem 
z dnia. 6 gn.idnia1931 r. (Dz. U. R. P. Nr '81, poz. 

, 611),§ ' 10 otrz~muje brzmieni<l następujące: , 

,,§ 10. Wysokość opłaty za ogłoszenie o reje
stracji, przewidziane wart. l1, ustanawia się' na 

zł 150.-, a za. ogłoszenie o zmianie statutu, prze
widziane wart. la - ll.lY zł 100.- ' 
~ ogłoszenie o rejestracji ' statutu ochotnicLej 

straży pożarnej I,lstanawla się opłatę w wysokości 
zl-· 50.-, a za ogłoszenie o zmianie statutu tejże' 

straży - opłatę w wysokości zl' l5.-. Co do w.yso~ 
' kości opłat za odpiSY I wyciągi z rejestru, mają za
stosowanie odpOWiednie przepisy ustawy o opła
tach stemplowych"._ ' " . 

§ l. Rozporządzenie nlnieisze wchodzi '" życie 
po upłYWie 14 dni od dnia ogłoszenia. ' 

Minister Administracii Publicznej l 
Władysław ' Kiernik . 

143 

ROZPORZ.\DZENIE, MINISTRA PRACY I OPIEKI 
SPOŁECZNEJ. 

z dnia ~ 7 lipca 1945- r. 

~ ~ w sprawie 'nsłiieni~ stopy opIaty na częściowe Po krycie kosztów nadzoru nad in~łytucfaml ubezpie

czeń społecznych za t94~ r. 

Na 'podstawie art. l66 ustawy z dnia 28 marca 
1933, r. ó ubezpieczeni.u społecznym (Dz. U. R. P. 
Nr 51" poz. 396) w brzmieniu rozpouądienia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 pażdzlernika 
1934' r. (Dz. U. R. P: Nr 95, poz .. 1155), zarządzam, 
co następuje' : , 

Ubezpieczenia od Wypadków I Chorób Zawodo
wych, Funduszowi Ubezpieczenia Emerytalnego 
Robołnlków, Funduszowi Ubezpieczenia Emerytal
negoPracowników, ~ysłowych I Funduszowi 
Ubezpieczenia na wypadek braku pr8cy pracow-
ników umysłowych. ' ' 

,. ' , ' 

.P , 

§ L Słepę~płaty na częściowe pokrycie kosz- § 2: Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie _, 
, tów nadzoru nad. insłytucjami ubezpieczeń społecz

nych ustala się za rok 1945 w wysokciści 1°/00 (jed'cn 
' pro mille) sumy ,składek należnych na 1945 rok . 
ubezpieczalniom społecznym oraz Funduszowi 

, .. 

r dniem 'ogłoszenia. ;.' 

Minister' Pracy I Opiekł SpołeczneJl 
Jan Stańczyk 

144 
OBWIESZCZENffi MINISTRA SPItA WIEDLIWOśCI 

z dnia %6 cz~rwca 1945- r. 
, , 

O sprostowaniu błędÓw: w ustawie, o majątkach opuszczonych i porzuconych, w dekrecie o pOlilia~ , 
"eli kraju I orgam'zacji miemiclwa oraz w. załączniku. do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości 

• y \ ' 

o oeło~eniu jednolitego tekstu pnepi,6w o koułtu:h .oW}'Ch. 

Na podstaWie art. 5 ust. 1 pkt 5 dekretu Pre~ 
a~ R'łep&-}'ł)OSPołiłeł z. dnia 6 wrześńia 1935 r. 
o wydawariJ:u' D~je.nn.ikt , Ustaw Rzeczypospolitej 

. ' . 
Polskiet (~"U. R. P. NI' 68; pot. 413) prostuje się 
następujące błędy: 

1) .• ustawie. z ' dnla ,- 6 maja l.94S t : o mai4tłtach 
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opus.zcltonych i porzuconych (Dz. U R. P. Nr t 1, 
poz. 97): .,. ' 

' . ~ 

a) . wart. l§ t po wyrazach '"a w chwili weJścła 
w życłe" zamiast "nlnleJsz.ego dekretu" po
winno 'byt "niniejszeJ ustawy"; 

b) w.art. l § 1 po wyrazach "osób, które zbie
gły" zamiast "od nieprzyjaciela" powinno 
byt lIdo nieprzyjaciela"; 

c) vi art. 6 § l Y' zdaniu drugim po wyraZach 
"Głównego -1.Irzędu Tymczasowego" należy 
wstawić wyrazy "Zarządu Państwowego"; 

d) ' w art. 37 zamiast "w art. t4" powinno byt 
"wart. t3"; 

. e). w art. 38 zamiast "wart. 14"powilmo byt 
"w 'art. ·13"; 

• 'i 

Poz. 1.4 I 1"5 • 

f)w art. 42 zamiast ,,dekretu z dnia t" gru .. 
dnia" powinno. być "z dniail grudnia" • . 

2) W dekrecie z dnia 30 marca' t-945 r. o po~ 
miarach kraju i organizacji miernictwa (Dz. U. R. 
P. 'Nr 11, poz. 58) wart. 3 pkt a · żamiast wyrazów 
"z wyjątkiem tych pomiar'ów stosowanych" ·powin-. 
no byt "z wyjątkien~ pomiarów stosowanych"; 

3) w załączniku do obwieszczenia' Ministra 
Sprawiedliwości i dnia 17 kwietnia t 945 r. o ogło
szeniu jednolitego tekstu przepisÓw ' o kosztach są
doWych (Dz. U, R. P. Nr. 15, pozo' 89) wart. 99 
ust. 2 po słowach: "zwolnienie od opłaty stemplo-. 
wej" dodaje się słowo "nie". 

Minister SprawiedliwośCI: 

Henr~k $wiqtkowski 

· 145 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ~MINISTR~CJI PU BLICZNEJ I 

z dnia t 1 lipca 194~ r. 

w sprawie ~głoszenia Jednolitego tekstu dekre~u Polskiego KomiłełuWyzwolenia Ńarodowego z dnia 

7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego • 

Na podstawie art. l , (Iekretu z dnia 7 maja . 
1945 r. o częściowej zmianie d~kretu Polskiego Ko
mitetu Wyzwolenia Narodowego z dnicp 7 paździer
nika 1944 'r. o utworzeniu Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego (Dz. U. R. P. Nr t8, poz. 101) 
ogłaszam w . załączniku do obwlesżczenia niniejsze
go tekst jednolity dekreM Polskiego Komitetu Wy
zwolenia Narodowego z-dnia 7 pażdziernlka 1944 r. 

. o utworzeniu Pa'ństwowego Urzędu Repatriacyjne~ 
go (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 32) z uwzględnieniem 
zl}lian, wynikających z dekretu z dnia ' 7 maja 
1945 r. (Dz. U. R. P. Nr .18, poz. 101). 

Minister Administracji Publicznej 
Władysław Kiernik 

Za,łąCZln ~k 'd{) dbwieszczenia Mi<nJi
stra Adlrrri'l1ilstracH IłuhliiCzJ!1ei ~ d'\'1ia: 
1'7 liJ>Ca 1945 r. (poz. ' 145). 

Dekret 'Polskiego Komitetu Wyzwoieriiii Narodowe 
go o . utworzeniu Pałlstwo'W~o Unędu, R~patriac::ń-

. nego. 

Na pod6ławie usta~y Krajowej Rady Narodo
wej z dnia 15 sierpnia 1944 '1". o tYmczasowym try
bie wydawania dekretów z ~ocą ustawy (Dz. U. 
R. P. Nr 1, poz. 3) - Polski Komite(Wyzwolenla 
Narodowego postanawl." ft Pre~ydium Rady Naro- , 
dO"\\1eJ ~a1w'erd'la, .co nastęlluJe: . " 

Al1. 1. Twol''lY st~ "Państwowy Urząd ' Repatrla
.C1łny". 

--

Art. l. Do zak.resu ~ działania Pańsłwoweg<f 
, Urzędu Repatriacyjnego należy: 

a) organizacja repatriacji , ludności z. obszarów 
innych państw na ' terytorium Państwa Pol
kiego; 

b) . organizacja powrotu wysiedlonych przez 
niemieckiego okupanta. do . poprzednich ' 
miejsc zamieszkania ·oraz organizacja prze
siedlenia na tereny odzyskane ludno~.l . _ 
z inny~h okręgów ' Państwa Polskiego; ~ ;: ··.t~ : 

c) regulowanie planowego napływu repałrlap
tów i przesiedleńców; 

d) opieka 'sanitarno-żywnościowa podczas prze
prowadzania . repatriacji i , przesiedlenia; 

e) planowe rozmieszczanie repatriantów I prze
siedleńców i organi&acJa ich osadnictwa na 
ziemiach polskich; 

f) prowadze9ie akcji ' pomocy repatriantom 
w 'zak"tesle gospodarczej odbudowy wars~ta
tów pracy; 

g) poplercfnle ~r~eszeń I InstytuCJI społecznych 
w kraju i za granicą, o ile iCh celem Jest 

.. niesienie pomocy I opieka nad repatrianta-
mi I przesiedleńcami. . 

. / 

ATt. '3. Państwowy Urzl'ld Rep!lttlacYfny uzga- ' 
dnia swą działalnęść z poszcies?lnyml mtblster~ . 
stwami w zakresie spraw, należących do tych mI
nisters!w. 

.. 

,." . 
. I 

.. • . J: 



,. 

• 
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Art. 4. Na czele , Panstwowego Urzędu Repa~ 
łrlacyjnego stoi dyrektor, którego mianuje I zwal
·nia 'Rada 'Ministrów na wniosek Ministra Admlnf
stracji Publicznej. 

Art. 5. Do zakresu działania dyrektora Pań
- stwowego Urzędu Repatriacyjnego, należy ogólne 

kierownictwo sprawami tego Urzędu. 
Art. 6. Zastępcę dyrektora Państwowego Urzę

du Repatriacyjnego ' mianuje ' I zwalnia MinIster 
AdministracJi Publicznej na wniosek dyrektora" po
zostałych urzędników mianuje ,I zwalnia dyrektor. ' 

• 

' . , 

, I 

4POZ. 1'45 

Art. 7. Państwowy Urząd ReRatriacyjny podle- , 
ga Ministrowi Admlnlstractt PubliczneJ. Budżet tego 
Urzędu objęty jest budżetem ,.Minrsterstwa Admlnl~' 
stracjl Publl,cznej. . ;' 

Art. 8. Wewnętrzną organizację Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego określi Ra~a Ministrów. 

'Art. 9tJ Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
sh;- Ministrowi AdmlnlstracjlPubliczńej. 

Art. 10. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. , 

Tłoczono z polecenia Minislra Sprąwiedliwości w dnJ,karni Nr 4 Sp. Wydawnicze) "C'zytelnik'" w , Łodzi ' 
" " ul. Żwirki 2. 

Zgło-szeilia naprei\Um~ratę przy)In!-1je się w Ad'!Uinislracji Dzie1:lnika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. piotrkowska 49 ' 
• oraz w Bmrze Sprzedazy w .WarszaWIe; ul. Targowa 59., ' , 

Prenumeratą należy wpłacać z góry za pośrednictwem P.K.O. Wysyłkę wykonu}$ się po uprzednim ,wpła
' _ oeniu zaHczki kwar!alnej dla wł~dz, urzędówr zakładów i instyt.ucyj , państwowych i samorządowych 

, w kwocie zł 60, dla mnyqh prenumeratorów w kWOClIl zł 159. - I 

" ' Pojełłyncze ' numery' są do nab~cia: ,' , 

w ...... Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Ł6dzi, ul. Piotrkowska 49, w Biu~ze , Sprzedaży w Warsza. 
wie, ul. Targowa 59 oraz wK-asachSądów Okręgowych w: Krakowie, Katowicach, Lublinie i Poznan,iu 

, ,' . , ' " , 

Cena 3d. 
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DEKRETY: 

'z dnia 24 m~ją 1945 r. o tymczasowych . przepisach uzupełniającycp. prawo o ustroju 
adwokatury.. . " . ' , ~ . ' " . • • , 
z dnia 29 maja 1945 r. o' zniesieniu Polskiego Instytutu' Rozrachunkowego i o zleceniu 
Narodowemu Bankowi Polskiemu czynności związanych z wykonaniem międzynaro
dowych umów rozrachunkowych. • . . ' . . . • . . ' . . . • 

- ' z dnia 6 czerwca 1945 r. o zmianie przepisów kodeksu postępowania karnego . 
z dnia 6 czerwca 1945 r. o uzupełnieniu przępi sów kodeksu posfępoy.rania cywilnego . 
z dnia 6 czerwca 1945 r. o .~o.sztach sądowych w postępowaniu sądowym, p rzewidzia
nym w ustawIe z dnia 6 ' rnaja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wro'" 

. glch elemeńtów '.. . , ' . 
z dnia l; czerwca 1945 r, o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych wydanych 
w okresie okupacji niemieckiej na , terenie RzeczYPoRpoliłej Polskiej. 
z dnia 6 czerwca 1945 r. o dodatku naukowym do uposażenia , . 
z dnia 6 cszerw.ca 1945 r. o izbac~ lekarsko-weterynaryjnyoh .. ' .. 
~ dni'a 6 czerwca 19.45 r. o Państwowym Irtstytucie .Weterynaryjnym w Puławach. 

aOZPORZĄDZENlE PREZESA RADY MINJSTROW 

209 

212 
213 
214 

215 

216 
~. 

218 
. 219 

155 - z dnia. 8 lipca .1945 r. O obowiązku świadczeń rzeczowych siana łąkowego na rok go· 
spodarczy 1945/ 46 ' . ' . 220 

ROZPORZĄDZENIA. 

156 - Mini.tra Skalbu z dnia 16 lipCd 1945 r. wydane w 'porozumieniu s Miniatrem Admini
stracji ' Pu~łi~nej w: ~rawie ' utworzenia Zwil\z ku Komunalnych Kas. Oszczędności he-
cZYPOlpohtet PolslueJ . . . . . . . . . . . ' . . . , • 221 

.57 - . MiniatrówAdrninistracji" .Publiczl).ej i SprawiedliwoGci z dnia 25 lipca 1945 r. o zmia-
·nie rozpoul\dzenia w .sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 19S3 r. o biurach pi· 
.;;anill. podań, orali o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudiyoh spraw 2240 
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.D E K R E T 
z dnia 24 majQ 1945 r. 

" o tymczasowych przepisach uzupełniaJąCych prawo o ustroJu adwokatury . 

Na podstawie . ~stawy Ż dnia 3 stycznia 1945 r. 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. 
U.R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postana~ 
wia, a Prezydium KrałQwej Rady Narodowej za· 
twierdza, co następuje: 

. Art. 1. (1) Niniejsze prz~pisy uzupełniają usta
wę z 'dnia 4 maja 193B r. - Prawo o ustroju adwo
katury (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 2B9), cytowaną da

.lej w skrócie "pr. o ustr. adw."~ 

. (2) Artykuły pr.zytoczone w tym dekrecie bez 
bliższego określenia dotyczą niniejszych. tymczaso
wych przepisów uzupełniających. 

Art. z. (1) Minister Sprawiedliwości powoła 
w składzie osobowym l liczebnym według swego 
uznania tymczasowe władze adwokatury ' (Naczelną 
Radę Adwokacką, a w okręgu każdego sądu ape-

. l-acyjnego -'- okt:ęgow.e rady adwokąckię, ~ądy dys
cyplinarne l komisje rewizyjne). Do właściwoścI 
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t~h organów należą odpowiednio sprawy wchO"- warunkom przewidzianym wart. 4 ust. (3), a został 
ditące. w zakres działania samoiz.ądu adwokaekielo, dopuszczQny do sprawowania zawodu adwokackie.;' 
pnewidzfane w J'lr~ o ust,.. adw. . go 'Y okresie okupacji niemieckiej, bądź tłożył w 

tym czasie na terenie Państwa Polskie-- e"zamin (2.) Pierwsze wybory do · organów samorządu .. ~ .. 
adwokackiego . odbędą się w terminacb, kł6re- wy_ adwokacki, może w ciągu 2 .lat od daty wejścia w 
ZNaczy' Minister Sprawiedliwości dla wszystkich ,lub " życie nl'niefsxych przepisów ubiegać się o wpis ga . 
niektórych izb adwokackich. liste adwokatów, jeżeli ~J)Owiada ustawowym wa

runkom przyjęcia do ' adwokatury i o ile komisja 
(3) Do członków tymczasoWYch władz nie sto- weryfikacyjna (art. 6) nie wypowiedziała się prze-

suje się przepisu art. 6 ust. (2) pr. o ustr. adw" ciwko dopuszcil!niu go do adwqkatury. 

Art. 3. (1) Pouplywie miesiąca od dnia wej
leia w źycie niniejszych. puepisów tymczasowe ra
dy adwokackie poszczególn'ych izb założą na nowo 
listy adwokatów. . 

. (2) Adwokat może wykazał posiadanie warun
ków umieszczenia na- ttście {art. " i 5} w miejsce 
oryginalnych dokumentów także pomocniczymi . . 
~rQdkami '(powołanie się na umieszcze.ni'e go w urzę
dowy'm spisie adwokatów lub w spisie kalendarza 
sądowego, 18&wUi4czeme w:ład4y lub instytUCji pra
wa publicznego, zaświadCzenie osób eodnyen zo
ufaqia i t. d.), jeteli złożył radzie adwokackieJ pi
semne oświadczenie, że pOSiada w$:łystkle w:arunki 
wpisu i że w związku: a' wojną; lub. okupaCją, lilie ' 
może przedstawić oryginalnych do~mentów. 

Art. 4. (1) Adwokaci, którzy przed t wrześnIa 
1939 r. hy.li wpisani na li&tę którejkolwiek izhy 
odwokacldej, mającej sied~ibęna ówczesnym obsza
rze Państwa Polskiego, a nie zostali z niej !>kreśJeni 
z przyczyn wymienionych wart. 87 ust. (i} lil d}., 
I) oraz j) pr. o ustr. adw., będą umieszczeni na pod
stawie zQhlsŻWWtgt> wmiosku na liśde aihvakatów 
(art. 3) i'»by adiw0ckac~leł według s.wego Wyb011'tl 
I' są zwolnieni od uiszczenia wpisowego. 

. . ' 

(2) Osobom tym, w r!}zie wpisania na liStę,wH-
eZB st~ do okresu wykonywania zawoouadwokac:

' kiego czas 'sprawowania czynności w adwokaturze. 

(~) Wniesienie podania o wpis przez os~bę, 
dopuszcwną do wykonywanła zawodu adwokackie

·80 P0 dnIu 31 sierpnia 1939 r. I wykon~ufąeą ten 
~awód w dOło wejścia w życie nin.lejszycb przepi
SÓW', upr.awnla do wykonywania zAwodu ad'Woka
alego do czasu rozstrzygnięcia wniosku przez 
okręgową ' radę aqwokacką. . Na wl\iqsek komisji 
weryfikacyjnej .(art. 7) rada-adwokacka zawiesi pe-
tenta . w czYnftości~ch zawodowych. . 

. Art. 6. Do okresu . wykonywa.nia. zawodu adwo
kackiego. przez osoby, wpisane na listę IWl podsta
wie art. 4. ' i ~~li.cu się czas służby ria stanowi
skach prawniczych W urzędach państwowych i sa
m9l"ząQo:W)ich po, wy~oleGiuspQd okupaCji nic
miec;kief. 

Art.. 7. (1) Ustanawia się komisje weryfikacyjne'-' 
dla poszczególnych izb adwokackich w składzie: 1) 
_legał Mmwra SprawieOłłwości. tako puewodni
czący, 2) del~ctt rady a~okackiej, 3) delegat pre
zesa sądu apelacyjnego. W postępowaniu przed ko-: 

(2) Pn;epł~ \:l;St (1<) łłesuj,e lic: OOPQwiedniQ. mIsJą weryfl'kacyjnąbrerze lld.dał rzecżnik wyzna-
n , adwo~&~w, kiW'zy . pJ'zftł t wneśnła 19'» r. ' 'WY'"' c.zo,n.y prz.€%. Iadę adwoka.ck~ i prokurator właści-
konywali zawód adw~kacki na obszarze Wolnego wego sądua,pelacyjnego. 

M1Mła- Gdańska- ił w·y,tątklem. JHn-ak . iJ.dw,akat&w na;.., (2) Adwokaćł i apłtkand adwok'aeey, którzy ste-
rodowości niemieckiej lub narodowóści uprzywile- sownie do przepisów art. 4 będą wpisani na listę, 
jowanej przez okupanta. ~ mogą być w ciągu jednego roku od daty ponówne-

(3) Aplikanci adwokaccy, którzy 1 września I . lO wpisu stawieni pr7;ed komisją weryfikacyjną na 
1939 r. mieli ukończone 4 lata aplikacji bądź adwo- , wniosek własny, rady adwokackiej lubpr9kura
kackiej, bądź też łącznie adwokackiej i sądowej .łoIa. sądu apelacyjneg? 
lub w Prokuratorii Generalnej, są zwolnie'ni od 

, egzaminu adwokackiego i będą wpisani ~a pÓ<łsta
. wie zgłoszonego wniosku na listę adwokatów izby 
adwokackiej według swego wyborn. 

(4) Wniosek o wpis na listę (ust. 1, l i 3) moż
na zgłml'Ć 1'.1'0 dftia> 1 wndnła t!M9 r. 

(5) Do okresu wy,kon;vwania zawodu adwokac
kiego przez adwokatów wpisanych .na listę na pod
stawie niniejsz.ego, &It)tkułu (usl (1<) I (l)} aalicza 
$i~ /tHs. Q4ł 1 wU.eśni.a 1.939 r. dQ dnia ~stani.a prze
s,i;klW, w: wykony,wwu zawodu, 5Powodowanlrch 

, Ji)ł!z.ef; wojnę. lub; okupację. , . 

Art. ~~ f t). ·M:to nie ~. wpisany na itsłę MWf)

kałów przed t wrzeŚnia ~ r: lUb nie ~owi&da 
I . 

/ 

, '. , 

Ari. 8. (1) KomiSja weryfikacyjna bada,· czy 'za
chowanie się weryfikowaneRo; zwłaszcza w okresie 
okupaCji nt.emieckiej, było nieftaganoe pod wzglę
dem obywatelskim, społecznym orąz zawodowym. 
i .po, przeprowadzeniu roz.prawy o.rieka postano
wieniem. czy weryflkGwany jest godny naleienia 
do stanu adwQkackieQO. 

(l), l!l<zrnmte za. nle~n* pociąga. za s~ 
skutki wydalenia z adwokatury. . 

(3) W ~w:an)u weryfik4eyfn~ nie sto.~ 
' SIłje. się pnepisu art., 113 u.tł. (1) pr. G wir. ad ..... 

, .(.) PłIełępow&nie weryfikacyjne łoczysię w ... . 
dług zasad obowią~uJ~h w posłępow..uu dJl&p 

'5--

! 
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plinarnym, chyba że niniejsze przepis~ tymczasowe 
stanowią inaczef. 

(5) Od. postanowień komisji weryfikacyjnej słu
ży . stronom odwołanie do' Naczelnej Komisji Wery
fikacyjnej. 

Ad. 9. (1) Naczelna KomisJa WeryfitGicyjna 
orzeka w· skła dzie : a) Pierwszy Prezes Sądu Naj
wyższego, jako przewodniczący, b) d\vaj delegaci 
Naczelnej Rady Adwokackiej, c) dwaj deiegaci liIi-

. nistra Sprawiedliwości. W postępowaniu przed Na
czelną Komisją Weryfikacyjną bierze udział rzecz
nik wyznaczony przez Naczelną Radę Aawokacką 

. i Prokurator Sądu Nąjwyższego. 

. (2) 'Postanowienia Naczelnej Komisji Weryfi
.kacyjnej są ostateczne. 

. ' . Al'ł! 10. Przepisy. art. 3-6 stosuje się odpowied~ " 
nio do aplikantów adwokackich. 

Art. t t. Do dnia 31 grudnia 1947 r., jeżeli ni
niejsze przepisY tymczasowe inaczej . nie stano'wią: 
a) nic stos'uje się przepisu art. 73 ust. (1) i (2) pr. 
? ustr. adw., b) przeniesienie Siedziby w okręgu izby 
może nastąpić po zawiadomieniu okręgowej rady 
adwokackiej o zamierzonym przeniesieniu, c) prze
niesienie siedziby do okręgu innej izby może na
stąpić po upływie miesiąca pd zawiadomienia za
równo okręgowej rady dotychczasowej, jak i przy-

. szłej siedziby. 
~;O:": ' . 

. Art 12. Do dnia 31 grudnia 1947 r. obranie sie
dziby na terenie ' byłego Wolnego' Miasta Gdańską 
wy~aga upn;ednlej zgody Ministra Sprawiedliwo
ści. 

Art. 13. (.1) Prezesi sądów apelacyjnych · mogą 
występować do Ministra Sprawiedliwości o kiero- . 

. wanie adwokatów do siedzib sądow, w których 
ludność jest pozbawiona , należytej pomocy adwo-
kackiej. . . 

(2) Minister Sprawiedliwości, po wysłuchaniu ' 
opinii właściwych rad adwokackich, poleci k~lOdy
datowi spośród adwokaMw przeniesienie siedziby 
do miejscowości, wskazanej we wniosku prezesa 
sądu apelacyjnego. ' 

'. ./ 
(3) Minister O!6prawiedliwości wyznaczy kandJloi 

datów , do zmiany siedziby z uwzględnieniem ich 
stosunków osobistych ' i rodZinnych. 

(4) Adwokat winien pod rygorem odpowie
dzialności dyscyplinarnej podporządkować sl'ę ' po. 
leceniu i nie zmieniać ' wyznaczonej mu siedziby 
w ciągu l lat. 

(5) Uprawnienia ' Ministra' Sprawiedliwości, wy. 
nlkające z niriiejszego artykułu. wygasają z dniem 
;l1 grudnia 1947 r. 

Art. 14. (1) Aplikanci, którzy 1 września 1939 r. 
mieli zaliczone conajmniet' 3 lata aplikaCji bądż ' 
ad~ókackiej: bądż sądowej, bądż też łącznie adwo
kackiej i sądowej lub w Prokuratorii Generalnej, 
a nie ukończyli jej na skutek przeszkód, związa
nych z wojną lub okupaCją, będą dopuszczeni do 
.egzaminu adwokackiego. 

(2) Rada adwokacka może uznać za równo
znaczny z egzaminem adwokackim (art. 57 ust. (1) 
lit. f) pr. o ustr. adw.~ egzamin adwokacki złożony ' 
przed komiSją w obozie jeńców wojennych lub 
przed komisją konspiracyjną w czasie okupaCji nie-

' mieckiej. , . 

(3) Aplikanci adwokaccy, którzy 1 września 
1939 r. nie mieli zaliczonych 3 lat aplikacji i nie 
ukończyli jej na skutek przeszkód związanych 

7. wojną lub okupaCją , mogą kontynuować aplika
cję adwokacką w ciągu jednego roku, po czym zo
staną dopuszczeni do egzaminu . adwokackiego, 

(4). Wnioski- o wpis bądź o dopuszczenie do 
i egzaminu należy zgłosić w ciągu 2 lat od dnia wej

ścia w życie niniejszych przepisów tymczasowych. 

Art. H. (1) W okresie czasu do dnia 31 grudnia 
1947 r. rady adwokackie będą wyznaczać patronów 
aplikantorn adwokackim, którzy nie przedstawią 
żaświadczenia; przewidZianego wart. 92 ust. (1) 
pkt b) pr. o ustr.adw .. 

(2) W tym przypadku, nie stosuje się'przepisów 
art. 93 ust. (3) i 98 ust. (3) pr. o ustr. adw. 

Art. 16. Do dn'ia 1 września 1949' r. wolno łączyć 
z zawodem adwoka.ta stanowisko stałego funkCjo
nariusza w służbie państwowej lub . samorządowej, 

, bez ' prawa wykonywania w tym czasie praktyki 
adwokackiej przed . sądami i urzędami. ' 

Arł.17. Do dnia 1 września 1949 r. Minister Spra
wiedliwości może powierzyć adwokatowi pełnienie 
obowiązków notariusza w siedzibie sądó grodzkie
go, o ile prezes właściwego sądu okręgowego 
stwierdzi, że nie praktykUje tam stale adwokat i że ", ' 
osiedlenie się adwokata jest wskazane z uwagi na 
potrzeby ludnoścI. 

Art. 18. Wykonanie niniejszego dekretu poru-o 
c·za się Ministrowi Sprawiedliwości. 

I 
Arł. 19. Dekret niniejszy wchodzi' , w życie 

z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodcwej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osólika-Morawski, 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk Swiątkowski 

• 
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DEKRET 

% dnia 19 maja 1945 r. 

• mfe·sienIa Polskiego Insłyłułu Rozrachunkowego i o zleceniu Narodowemu Bankowi Polskiemu 
- / 

c:zynno~d związanych z wykonaniem międzynarodowych umów rozrachunkowych. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. 
() trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. 
lł:1ł. P. Nr 1, poz. 1')- Rada Ministrów posłana
wia, a PJezydium Krajowej Rady Narodowej 2:a
twierdza, co następuje: 

- Ari. 1 •. Uchyla się dekret Prezydenta Rzec:z:ypo
$poli!ej z dnia 3 listopada 1936- r. o Polskim Insty
tucie Rozrachunkowym ~Dz. tJ . R. P.Nr 84, poz. 
582) oraz wydane na podstawie tego dekretu roz~ 
porządzenia: . 

a) Ministrów Przemysłu i Handlu . oraz Skapoo 
z dnia 8 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu 
z Ministrami Rolnictwa i Iłeforin Rolnych oraz 
Spraw Zagranicznych o Statucie Polskiego Instytutu 
Rozrachunkowego (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 34); 

bO) Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 stycz" 
nia 1937 r. w sprawie 'czynności ' związan~ z wy .. 
konaniem układu rozrachunkowego ' niemiecko..; 

. polskjego ·(Dz. U. 'R. P. Nr 4: poz. ' 35)"; 
\ .' 

ć) Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lutego 
1937 r. w sprawie czynności rozrachunkowych zwią .. 
za.nych z obrotem towarowym polsko-rumuńskim: 
(Dz. u: R. P. Nr 11, poz. 78); 

d) ' Ministra Przemysłu 'i Handlu' z dnia. 3 kwieł .. 
nia 1937. r. o czynnościach rozrachunkowych . iwią} 
zanych z obrotem towarowym i turysty.cznym pol
sko .- ju~o5łowi flli~kjm (D z . 'li. R. P. Nr 27, poz. l04)if 

e) Ministra i-' l'ze
1
mY5tu i Handlu z dni~ 5 czerw". 

. ta 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych zwią.o 
~ zanych z · obrołem towarowym polsko-włoskim (Dz. 

U. R. P._ Nr 42, poz. 336) ; 

f) Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 czerw: 
. ca 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych zwląz8". 
nych z obrotem towat:owym i ' turystycznym polsko.o 
węgierskim (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 380) ; 

g) Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19- łbto
palM 1937 r. o cżynnościąc!:t rozrachun'kowych zwią'" 
zaoych z obrotem towarowym polsko-bułgarskim 
. (Dz. U. R; P. Nr 30, poz. 580); 

. h) Ministra Przemysfu i Handfu z dnia 11 stycz~ 
llła 193&- r. o-uynnośclac:h rozrachunkowych zWią..; 
zanych z obrotem t.owarowym- pohko-tureckim(Dz. 
U. R. P. Nr 4; pos. 28). 

I .. Art. l. (1) Powierza się Narodowemu -Bankowi 
Polskiemu likwidację agend oraż przejęcie majątku 
Polskiego Instytutu Rozrachunkowego. 

- . , 

-'(l) Sumy, wpłacone tło Polskiego Instytutu RQ2'; 
rach~nkówego lub. na jego r~chunki w . kraju łza. 
granicą,przechodzą na N!'Irodowy Bank Polski. 

'(;;) Na Narodowy ,Bank Polski przechodzą rów~ 
nież gwarancje i zab ezpieczenia, ustanowione na 
rżecz Polskiego Instytutu Rozrachunkowego z ty .. 
tułu rozra'chunku z zagranicą . 

- Art. 3. M,inisterSkarbu w dr.odze zarządzeń zleci 
. Narodowemu Bankowi Polskiemu: 

(ł-)czynności związane. z wykonaniem umow 
rozrachunkowych zawartych przez Państwo 
lub uprawnione instytucje z państwami. lub 
instytucjami zagranicznymi; 

:(2:) zawieranie umów wykonawczych dotyczą
cych techniki rozrachunkowej z instytucja
mi zagranicznymi oraz _ wykonanie tych (! 
umów; 

:(3-) czynności wynil<ające z przeprowadzenia 
obroh1 kompensacyjnego ·i rozrachunkowego 
z zagranicą. 

\ 

Art. 4. Wykonanie niniejszego · d ekretu porucza 
się Ministrowi Skarbu, a w zakresie arf. 2 - Mini
sh'owt-Skarbu w porozumieniu z Ministrami Prze
mysłu oraz ' Aprowizacji i Handlu . 

, , 

Art. ~; Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Kra~wej Rady ~rodbwej: 
Boi esl aw . Bierrd 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward .Osóbka-Mbrauiski 

Mfnister Aprowizacji i Handlu: 
. J..erzy Szladuriski 

Hłnbłer Skarbu: 
. \ Konstanty Dą6rOtnłi 

" .mter Pw~! 
Hilary 1iI_ 
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DEKIllIT -

z dnia 6 ezet'WCa 1945 ~. 

o _llIDiaak"pneph6w kodeksu postępowaałakamege .. 

Ka podstawł~ust8WY z dnia 5 słycznia t945 r. 
o ,trybie wydawania dekretów z mocą wtawy (Oz. , 
u. R. P. Nr 1, po.z.1) - Rada Ministrów post/:lna
wia, a Prezydium J5,rajowej, Rady Narodowej za-
tWierdta, co następuje: ' 

Art. t. W kodeksie postępowania karnego księ
ga Xl, Rozdział ' 'VI otnymuje brzmienie nastę
-pul'lCe: 

.. Rozdział VI. 

" PostęPowanie w przypadku zagmięcla 
lub zni'szczenia akt. 

Art. 659. § 1. Postępowanie w przypadku ~i
ńh~cia lub znłszczenia akt sprawy, będącej w toku, 
przeprowadza sąd, w którym sPrawa ostatnio się 
łeczyła. ' , 

, -

§ 2. Jeżeliby w myśl § 1 właściwym 
był Sąd Najwyższy, Sąd ten przekazuje sprawę do 
sądu. d~giej iństancji, chyba że chodzi ,o odtwo
runie tylko .akt Sądu Najwyfszego. 

/ 
§ 3. Postępowanie w przypadku zagi-

nięcia lub zniszczenia ' akt sprawy prawomocnie '8-
kończonej przeprowadza sąd , w którym . sprawa 
toczyła się w pierwszej instancji.' 

'1u:t. 660. Jeżeli akta sprawy albo 'część akt. ma
. jąca istotne znaczenie dla sprawy, zaginęły lub 
Uległy zniszczeniu, to a,f<ła przcJ.\.adłc za~ęp,uje się 

, urzęd0wnie z8śwladczony1ni oopisamł. 

Art. 661 . Prezes sądu . wzywa osoby, posiadające 
odpisy akt ' przepadłych, do złożenia ich sądowi. 
8 ,w razie potrzeby zarządza ich odebranie. Prze
pisy art. t41-157 stOsuje się odpowiednio. 

Art. 662. Jeżeli zaświadczone urzędownie adpi
sy 7.ostanązłożone, prezes sądu zarządza dołącze
nie ich do akt. Odpis zarządzenia ,doręcza się stro
nom. 

Arł. 663. § t. Jeżeli odtworzenie akt w trybie, 
pt'7.ewidzia..nym w artykułach pOJ)rzedzających, nie 
da się przeprowadzić, prezes sądu wzywa słrony do 
złożenia w terminie oznaczonym wniosków co do 
treści przepadłych 'akt oraz co do sposobu ich od
tworzenia. . , 

§ 2. Wraz z wnioskami, wskazanymi 
w '§ 1, strony obowiązane są złożyć posiadane na 
poparcie wniosów dowody, jako tO! odpisy pry
watne oraz inne pisma i notatld "- któ~e inOgą!?yć 
pomócne przy odtworzeniu akt. ' . 

Ał"t. '664. Niezależnie od wniosków stron sąd 
przeprowadza ' dochodzenie pOtrzebne do odtwo
rzenia akt i zarządza .takie postępowanie dowodo
we, jakie uzna za wskazane. W szczególności sąd -
bierze pod uwagę wpisy do rejestróvi1tamych, re
pertoriów i innych ksiąg biurowych oraz może prze
słuchać w charakterze świadków sędziów, proku
ratorów, protokólantów, adwokatów I inne osoby, 
które uczestniczyły w postęp-nwaniu lub któ,re . mo
gą się wypowiedzieć co do treścLakt . 

Art. 664'. § 1. Sąd na p05iedzenlu niejawnym 
postanawia, w jaki sposób i w jakim zakresie akta 
przepadłe mają być odtwor,tone lub że odtworz~-
nie akt jest niemożliwe. . 

§ S. Na postanowl-eni"e w tym przed
miocie służy zażalenie. 

Ari. 664!. W przypadku, gdy aIda sprawy bądź 
nie mogą być wogółe odtworzone, bądź zosta., od
twc.rzone w części nie wysta.rczającef do podjęcia 
dalszego postępowania, sprawa może był: WSZ~,łll 
PQnownie~ We wszystkich Innych przypadkach sąd 
podejmie ' postępowanie w takim stanie, w jakim 
okaże' się to możliwe przy uwzględnieniU akt pozo-
stałych i odtworzonych. ' 

; Art. 6643• Jeżeli zaginęły lub uległy . zniszczeniu 
ak'hl sprawy prawomocnie zakończonej, odtworze
niu podlega tylko tli cZJ:Sć akt, która jest niezbędl1~ 
do wykonania orzecźeń w tej sprawie &apadłydt 
lub do wznowienia postępowanla. 

Arł.664'. Jeżeli zalfmięcie lub mlszczenie akt 
nułąpiło w zwią:clcu z działaniami wojeDf.lyml łub 
klęskami elementarnymi, od'twonenle -akt nastę
puje tylko .na wniosek ' prokuratora, jeżeli wymaga 
tego szczególny Interes public7.ny, lub też na wnio~ 
seKoskarżonego, oskarżyCiela prywa-tneg0, albo 
osób wymienionych w .Mt: 63-66 .... 

,Ari. 2. Wykonanie nhłłe;szego detaełu po.rw:za: 
o się Ministrowi Spr&wiedliw0!ci. , 

,Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie zdqiem 
ogłoszenia. 

P,r~ydenł Krajowej Rady Naroaowe,: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward O.6bka';M orawsfił 

'C 

Minister Sprawiedliwości l . 

\. Henryk Swiątkowaki 
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DE KR E T-

z dnia 6 czerwca 1945- r • 

• o uzupełnieniu przepisów kodeksuposłępowa.ńta cywilnego. 

Na PQdstawie ustawy z dnia:; stycznia 1945 r. 
Q trybie wydawania dekretów 'z mQcą ustawy (Dz. 

, U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów pQstana
wia, a Prezydium Krajo.wej Rady NarodQwej za
twi'erdza; co hastępuje: 

, Art. t. ,W kQdeksie PQstępQwaniacywilnego 
w części pierwszej, księdze drugiej dodaje się po 
tytule V nQwy tytuł ' VI , ~ brzmieniu następującym: 

.. ' 

"Tytuł v'I. 
PQstępQwanie w przyp,adku zaginięcia 

lub z,niszc-zenia akt. 

Art. 4781• § 1. Postępowanie w przypadku za
ginięcia ' lub zniszczenia akt sprawy, będącej w tQ
ku, przeprQwadza sąd, w którym .rawa QstatniQ 
się tQczyła. 

§ 2. Jeżeli w myśl § 1 właściwym był 
Sąd Najwyższy, Sąd ten przekaże sprawęd~ sądu 
drugiej instancji, chyba że chodzi o QdtwQrzenie 
tylko. akt Sądu Najwyższego.. 

§ 3. PQstępQwanie w przypadku zagi
nięcia lub zniszczenia akt sprawy, prawomocnie 

, zakQńczQnej, przeprQwadza sąd, wkfórym sprawa 
tQczyła się w pierwszej instancji. 

Art. .4182
• Jeżeli akta sprawy albo. część akt, ma

' jąca istotne znaczenie dla ~prawy, 'za'ginęły lllb 
uległy zniszczeniu, to. akta przepadłe zastępuje się 
urzędQwnie zaświadczQnymi Qdpisami. 

" Art. 4783
• § l.PrzewQdniczący wzywa OSQby, 

posiadające odpisy akt przepadłych, dózłQżenia 
ich , sądowi; wyz-naczając QdpQwiedni termin. 

§ l. W razie nieuczyh.ienia zadQść we
zwaniu sąd stosuje rygory, przewidziane wart. 302 
na przypadek QdmQwy zeznań przez świadka. ' 

Art. 4784
; Jeżeli zaświadczQne urzędownie Qdpi-

SY zQstaną złożone, przewodniczący zarządza dQłą" ~ 
czenie ich do. akt. Odpis zarządzenia doręcza się 
stronom. 

Art. 4785
• § 1. Jeżeli odtworzenie a,kt w trybie, 

przewidzianym , w arty~ułach; pQprzedzających, nie 
da się przeprQwadzić, przewQdniczącywzywa stro
ny do' złQżenia w terminie QznaczQnym wnio;ków 
co. do treści , przepadłych akt Qraz co do sPQSQbu 
ich QdtwQrzenia. 

§~. Wraz z wni~skami, wskazanymi 
w § 1, strQny QbQwiązane są złQżyć pQsiadane na 

poparCie wniQsków do.WQdy, jako. to: Qdpisy pry
watne Qraz inne pisma i nQtatki, które mQgą być 
PQmQcne przy Qdtworzeniu akt. ' 

----
Art. 4786" Niezależrlie od wniQsków strQn sąd 

przeprQwadza dQchQdzenie PQtrzebne do. o.dtwQ
rzenia akt i zarządza takie postępowanie <lQwodo.
we, jakie uzna za wskazane. ,W szczególnQści sąd 
bierze PQd uwagę ' wpisy do. repertQriów i innych 
ksiąg biuro\yych Qraz mQże przesłuchać w charak
terze świadków sędziów, prQkurato.rów, prQtQkó
laniów, pełnomQcników stron i inne o.SQby; które 
uczestniczyły w PQstępQwaniu lub które mQgą wy
PQwiedzieć się co. do. treści akt, jak również zarzą
dzić , przesłuchanie strQn. 

Art. 4787
• Sąd po _ przepro.wadzeniu rQzprawy 

orzeka postanQwieniem,w jaki sPQsób i w jakim 
'zakresie akta przepadłe mają być QdtwQrzone luq 
że Qdtworzenie a~t jest niemożliwe. 

Art. 4788
• Od PQstanQwienia sądu drugiej instan

cji w przedmiQcie odtwQrzenia akt nie ma śrQdka' 
odwQławczegQ. 

"Art. 478~. W przypadku, gdy akta sprl;lwy bądź 
nie mQgą być wQgóle QdtwQrzQne, bądź zostały od
tworzQne w części, nie wystarczającej do. PQdjęcia 
dalszego. postępQwania, sprawa mQże być wszczęta 
PQnQwnie. We wszystkich innych przypadkach sąd 
pQdejmie postępowanie w 'takim stanie, w jakirn 
Qkaże się ' to. . mQżliwe przy uwzględnieniu akt PQ-
zQstałych i odtworzonych. ' 

Art. 4781°. Bieg przedawnlenta luą terminu pre
kluzyjnego, przerwa~y przez pierwotne wszczęcie 
sprawy, rozPQczyna się na nQWO od daty uprawo
mQcńienia się postanQwienia, stwierdzającego nie
mo.żliwość odtworzenia akt lub QdmawiającegQ pod
jęcia dalszego. PQstępQwania. 

Att. 47811• § 1. Jeżeli zaginęły lub uległy znisz
czeniu .akta sprawy, prawQmQcnie zakQńczQnej, Po.
stępQwanie o odtw~rzenie akt wszczyna się tylko. 
na wniQ$ek stron. 

§ 2. Odtwo.rzeniu pQdlega wówczas 
tylko ta część akt, która jest niezbędna do wyko
nania Qrzeczeń w tej sprawie zapadłych lub do 
wznowienia PQstępowania. 

Art. 47812• § 1. Jeżeli zaginięcie lub zniszczenie
akt nastąpiło ' w związku z działaniami wQjennymi 
lub klęskami elementarnymi, odtwQrzenie akr na
stępuje tylko na wniosek strQnl!(. 

.. l " 
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, , 
§ l. Sąd może wszcząć postępowanie o odtwo

rzenie akt z urzędu, jeżeli sprawa, której akta zagi
l1ęły lub uległy zniszczeniu, była wszczęta z urzędu". . ' . 

Art.%. 'W przepisach wprowadzających kodekl 
postępowania cywilnego wprowadza..)iię zmiany na-
stępuJllCe: ' 

l) art. X~V pkt 2 otrzYm~jebrzmienie: 

... 2) z normy jurysdykcyj~ej · z dnia l sierpnia 
_ 180S r. (Dz. u. p. aUltr. Nr 111) przepisy § 7 ust. 3, 

§ -11 ,. 44, 47 ust: 2, 3 i 4 (bez uchybienia przepisom 
ustawy z dnia lS listopada 1925 r. Dz. U. R: P. 
Nr 126, poz. 897 o Trybunale KompetenCYjnym); 
5 4.&, 105 ~ 108, 109 (bez uchybienia przepiso~ 
rozp. ces. z 28 czerwca' 1916 r. D%:. U.p.- auatr. 
Nr 207 o ubezwłasnow'olnieniu), & 109a, 110-
:122 co do sprawłnnych nit sporne. Do spraw łych 
Jednak m8t~ odpowJednle tl\5to50wanie przepisy 
kodek.-. postępow3nia cywlłne.go . o glosowaniu I 

. naradzie ~ziów, o wył~czeniu !lędzlego, o otna
tzeniu sądu właściwego przez Sąd Najwyższy, O cza
sie trwania właściwości, sądu, o sporach O właści
wośt s~du, tudz1d o' przeniesienie czynnoścł są
t!oWych na sędzlęgo wyznaczonego lub na sąd we-

• 
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,~any oraz o postępowaniu w' przypadku zaginlę
da lub zniszczenia akt."; 

.l) w art. XXXI § 3 otrzymuje brzmienie: 

.. § 5. Pneplsy kodeks\I postępowania cywilnego 
o głosoWaniu I naradzię sędziów, o wyłączeniu sę
dziego, o oznaczeniu sądu właściwego przez / Sąd 
NatwY1szy, o czasie trwania właściwości sądu, o spo
rach o właściwość sądu, O przeniesieniu czynności 
IądQwych pa tC:dziego wyznaczonego łub na ~ąd 
wezwany oraz o postwow&nlu w przypadku zagi
nięcia łub zniszczenia akt Itoluje sJę odpowiednio , 
do spraw innych Rlż sporne. 

Art. 3 •. Wykonanie niniejszego dekretu pwucaa 
się Ministrowi Spraw1edliwości. ,-

Art. ... Dekret · nini,ełszy wchodzi 'fil ,życie z ciałem 
QlłouenSa. 

Pręzydent Krajowej Rady Narodowej: 
. BoleJaw B~rut 

'Pret'eS Rady 'Ministrów: 
Edward OsóMta-M.,,,awdl , 

Mirłł.słer Sprawiedliwości: ' 
' ? Henryk SwięlkQwski 

\ , 
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DEKRET 

' z dnia , czerwca ... 5 ... \ 
\ 

, • kos .... ctewydl .,; postępowaniu sądowym, pł"zewiUlaD)'IIl 'fil ustawie a dD~ " mała t.4~ f. 4) "'fI 
ląc:zenluZe snołeezeilshra polskfego wrogich elementów. 

Na pod$ławle ;Ulławy z dt'łia 3 stycUlia 1945 r. o try
bie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. 
Nr t, poz. t) - Rada MI~istrów pOShtAawia, a Pre
:zy~lum Krajowej ' Rady Narooowej zatwierdza .... co 
następuJe: 

Art. 1. Od wniosku o rehabilitaCje., przewidzia
nego w 8rł~ 11 ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wy
łłfCUl\lu ze spÓteczeństwa, oolsklelło w1"01!ich ele- . 
mentów (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 96), pobiera się · 

'wPis s.tały w wysokości 500 7.ł. 

Art. 2. Sąd groożki, \'ydaJlłC postanowienie, 
'W którym zwalnia majątek wnlo5kodawcy spod za
Jęcia, dozoru I zarządu (art . 16 mławy z dnia 6 ma
ja 1945 r.) nakłada na wni0skodewce. opłatę słosun
kową w wysokOŚćiod 100 (lo 5.00-0 zł wedłu~ swego 
uznania, , biorąc pod uwa!'lę \vęrtosć' zwo.lnionego 
majątku. 

Art. 3. Do opłat" sądowych, przewidZianych 
wart. 1 i 2, słosuje się odpowiednio p-rzepisy roz
ciziału I przepisów o koszt,,~h sądowych (Dz. U.R.P. 
z r. 1945 Nr t5, po~. 89). 

• 

Art. .... Poza tym pobiera Ilę w p<)stępowa,niu slł~ 
dowym,przewldzlanyrn w ustawie ! dnlll 6 ma .. 
ja 19~ r. o wyłączeniu ze społeczeńshya polskłeg~ 
wrogich elementów (Dz . . U. R . P. Nr t 1,po%. 96) 
koszty lądowe według przepisów, . obOWiązuJących 
w postę'powanlu karnym, Jeżeli przepiSY nlnleJs%ego 
dekretu nie stanowią Inaczeł. 

Ad. S. Wykonanie dekretu niniejszego porucza 
się Ministrowi Sprawledłlwoścl. 

Art. 6. Dekret niniejszy wchodzi 'w życie z dniem. 
ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodoweh 

Boleslaw Bierut 

Prezes Rady Mińistrów: 

Edw(J1'(! o-sóbka~'M orauJski 

Minister. ~Sprawiedliwości : 

, Henryk $wiątkowski 

" 
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D .EKRET , 

z dnia 6 czerw~<;\-- 1945 r. 

o moc)' obowiązującej orzeczeń_ sądowych; wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczy • 

. po.poDłe' Polskiej. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 sty~znia 1945 r. 
o trybie wydawania dekretów z mocą . ustawy (Oz: 
U. R. P. Nr 1, poz. i) - Rada Ministrów postana
wl,a, a Prezydium Krajowej Rady ,Ńarodowej za
twlerdi a, co 'następuje: 

Art. t. Wyroki i Inge ,orzeczenia, wydane pod
czas okupaCji ' przez sądy niemieckie, są niewainc 
l pozbawione skutków prawnych. 

się roszczeń, mogą byc przez stronę odwołane bez 
potrzeby przytaczania okohcżności i powodów, dla 
jakich nastąpiły. 

, Art.S. -Przepisy powyższe (a·rt. 1-'4) stosuje. się 
odpowiednio do spraw niesjlornych, egzekucyjnych, 
zabezpieezalących i upadłościoWych. 

Art. 6. W sprawach niespornych sąd może z 
urzędu albo na wniosek prokuratora lub osób; nia-

, Art. l. (1) Pozew, wniesiony do sądu niemiec- - jących w tym interes prawny; podjąć i dalej pro-
kIego, uważa się za wniesiony do sądu, jednakże wa<lzić spra\1(ę, wszczętą w postępowaniu prżell są-
strona powodowa, chociażby W sprawie zapadło 

. orzeczenie jakiejbądź instancji, może pozew zawsze 
cofnąć bez zgody pozwanego i bez zrzeczenia się 

ros~czeni.a, .co skutkUje umorzenie postępowania. 

(2) za równoznaczne z wycofaniem sprawy, 
wszcżętej przed sądem niemieckim, ' uważa się wy
toczenie w tym samym prz~dmiocie sprawy przed : 
sądem polskim ; nie daje to podstawy do podnie
sienia zarzutu sprawy, toczącej się już w sądzie, p~

stępowanie' Z8~ w sprawie, wszczętej przed sądem 
nie,mlecklm, ulega . umorzeniu z mocy samego 
prawa, 

dem niemieckim. -

Art. 7. Wydając' orzeczenia w-po!tępowaniunie
spornym oraz. w · sprawach o rozłączenie, rozwód 
albo unieważnienie 'małżeństwa sąd może Olidać 
Im' moc wsteczną, jeżeli tego wymaga konieczność 
utrzymania stapu rzeczy, powstałego wskutek za
padnięcia on!eczenia sądu niemieckiego. . 

Ari. 8. (1) Wszelkie wpisy hipoteczńe i rejestro
we na rzecz państwa niemieckiego, jego zrzeszeń 
publiczno-prawnych, obywateli niemieckicH i osób 
n,arodowośd niemieckiej ulegają wykreśleniu ' w 
każdym czasie z- urzędu lub na wńiosek osóbinte-

Art. 3. (1) Każda ze stron może zgłosić wnio
sek o rozpoznanie pnez sąd pierwszej instancji 
sprawy cywilnej" wnieSIonej 'do sądu niemieckiego, 
chOCiażby w sprawie tej zapadł już wyrok . tegoż są: 
du niezależn'e od Instancji, ~ to w 'ciągu qWIl .ra t od 
daty wznowienia działalnośCi , po ustaniu okupacj-I, 
przez sąd polski, właściwy do osądzenia danej spra
wy. Powodowi służy przy tym 'prawo zmiany fak
tycznej i prawnej podstawy pozwu': 

" resowanych. 

, (2) W razie niezgłoszenia ta~i ego wniosku w po
wyższym terminie dwuletnim postępowanie w spra
wie ulega umorzeniu z mocy samego prawa. 

/ Art. 4; (1) Wszelkie czynności dowodowe w 
sprawach 'cywilnych, dokonane w postępowaniu 
prz\ d sądami ńiem ieckimi, uważa się za' dokonane 
je.dynie w trybie zabezpieczenia dowodów; ma t\l' ' 
w · szczególnóści - zastosowanie przepis art. 337 ko-
deksu postępowan i a 'sywilnego. ' 

(2)' W razie dalszego prowadzenia przed śądem 
polskim Sl}rawy, wszczętej przed sądem niemieckim, 
wszelkie złożone w postępowaniu przed. tym ostat
.nim oświadczenia stron I Ich pełnomocników, do
tyczące stanu faktycznego, uznania lub zrzeczenla ... 

(2) Wpisy hipoteczne i re jestrowe, dokonane na 
,rzecz innych osób, mogą być w Ciągu dwu lat od 
daty przejścia Państwa na stopę pokojową wykre
ślone na wniosek osób interesowanych, jeżeli na- . 
stąpHy na skutek speCjalnego ustawo'dawstwa, skie
rowanego przeCiwko obywatelOm polskim, ' pó tej 
zaś ' dacie w tryb te postępowania spor~ego . " 

(3) W ciągu tego dwuletniego okresu nie sfo
suJe się do tych wpisów zasady jawności I I5raw
dziwości wpisu oraz dobrej wiary osób trzecich .. ' 

Art. 9. (1) W ~prawach o przestępstwa , ścigane 
z urzędu lub na wniosek/ rozpoznawanych przez są
dy niemieckie w czasie okupaCji; pokrzywdzony 
I osoby, wymienione wart. 63-:- 66 kodeksu postę-
powania ka,rnego, oraz oskarżony mogą ż "1dać 

wszczęcia postępowania . Wniosek o wszczęcie p o-
stępowania zarówno w sprawach, należących do · 
właściwoŚci sądu okręgowego; jak i sądu grodzkie
go, nah:ży złożyć prokuratorowi właŚCiwego miel
scow.o sądu okręgowego. Prokurator bądż 'nada 
,sprawie bieg zgodnie z przepisami kodeksu post/'
:Powania karnego, badź też umorzy postępowanie 
w sprawie . 

• 
/ 
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(l) ' Prokurator sam wszCzyna postępowanie 
z urzędu, jeżeli wymaga tego Interes publiczny. 

(3) W sprawacb o przestępstwa. ścigane z oskar
żenia prywatnego. rozpoznawanych przez. sądy nie
mieckie w czasie okupacji. pokrzywdzony oraz oso
by. wymienione wart. 63-66 kodeksu postępowa
nia karnego. mogą w terminie sześciu ' miesięcy od 
dnia- wejścia w życie niniejszego dekretu wnieść 

akt oskarżen'ia bezpośrednio do ' właściwego ' sądu. 
co skutkuje jednocześnie umorzenie z ,mocy same
go prawa postępowania .w 'sprawie wszczętej przed 
sądem ·~emiecklm. 

(4) Protokóły sądowe., zawarte w aktach sąo.u 
niemieckiego. podlegają odczytaniu na rozprawie 
w warunkach. przewidzianych wart. 339 kodeksu 
postępowania karnego ; inne dane w aktach tych 
zawarte można traktować na równi z zapiskami do· • 
,chodzenia. 

(5) Odbyta na podstawie orzeczenia sądów nie
mieckich ' kara pozbawienia wolności oraz okres 
aresżtu zapobiegawczego podłega ··zaliczeniu na po
ezet kary wymierzm1ef w dalszym postępowaniu 
o te 'same czyny. 

c Arf. 10J (1) Sprawy cywilne lub karne. wszczę-
, te .w sądzie polskim. a na"stępnie . przeniesione do 
sądu niemieckiego. będl1w dalszym ciągu prowa
dzone przed ' sądem polskim. począwszy od ostat
niej czynności procesowej sądu polskiego. Do ze
branego przez sądy niemieckie materiału dowodo-
wego mają zastosowanie przepisy ' art. . 4 I 9. '. 

(2) Postępowanie przed sądem niemieckim. pro
'- wadzone celem sprawdzenia wyroku sądu polskie-o 

go prz~z sąd niemiecki. uważa się za niebyłe. 

Art. .11. Postępowanie przed sądami polskimi 
w okresie okupacji na terenie b : Generalnego Gu
bernatorstwa I wydane przez te sądy orzeczenia 
są ważne . 

., Art. U. (1) Jeżeli orzeczenie sądu polskiego w 
sorawach cywilnych lub karnych ' oparte zostało na 

. ,przepisach. wydanych, przez okupanta lu~ ~ pomi
nięciem przepisów polskich. albo zapad.ło w szcze
gólnych, wyw()łanythwojną lub okupaCją okolicz
nościach ; które pozbawiały stronę swobody działa
nia w sprawie. rrożna' żądać wznowienia postp,po
wilnla. 

(1) Wniosek bądź skargę o wznowienie postę
p.i>wania można zqłosić nie późniehniż .1lrzed upły
wem . jednego roku od dnia przejścia Państwa na 
stopę pokOjową. 

Art. 13. Wyń1i~nioną w artykułach poprzedza
j~t:ych datę przcj!da Pań~twa na ' stopę pokojową 
oznaczy rozporządzenie Hinistra Sprawi!':!iliwości 

Art. 14. (t) Orzeczenła sądów polskich drugiej 
Instancji, wydane przed okupaCją, co do ' których ' 
nie upłynął termin wniesienia skargi kasacyjnej lub 
zażarenla do Sądu Najwyższego, oraz takież -.Orze
czenia sądów polskich zapadłe w okresie okupacJI 
h,lb po ustanhl okupacji. lecz przed wznowieniem 
diiałalno$cI przez Sąd Najwyższy. mogą być za
skarżone w t.rybie właściWYm .do Sądu NaJwyższe
go w c.lągu · trzech miesięcy od daty, którą I!stall, 

.Minister Sprawiedliwości. 

(l) O terminie tym Minister Sprawiedliwości 
ogłosi" "Monitorze Polskim" oraz zarządzi poda
nie tego do wiadomości sądom ap'elacyjnym.okrę
gowym I grodzkim oraz sądom pracy. 

(3) Dopuszczalne . jest przywrócenie terminu 
z przyczyn. wywołanych okolicznościami wojenny
!'hi. ale wniosek V{ tym przedmiocie musi być zgło
szony , najpóźniej w ciągu roku od daty przejścia 

. Państwa na stopę ' pok~jową. 

Art. H. W przypadku wszczęcia postępowania 

,o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt są
d.lwych .sądu polskiego początek biegu terminów, 
wymIenionych' wart. 1l - 14 I1czyć należy dopiero 
od chwili prawomocnego' zakończt'ni"l nnstellowa
nia. odtwarzającego akta, 

Art. 16:W stosunku do spraw cywilnych I kar-
onych. których. w okresie okupacji n,ie można było 
prowadzić przed sądami polskimi. bądź ze wzglę
du na pOdda,ńle tych spraw 'przez przepisy okup,a" 
cyjne sądownictwu niemieckiemu; bądź ze względu 
na' prześladowanie ludności przez okupanta. okres 

. czasu od dnia rozpoczęcia okupacji do dnia po
nownego uruchomienia sądów polskich. właŚCiwych 
dla wniesienia lub kontynuowania tych spraw. uwa
ża się. pod wzglęąem skutków prawny~h, przewi
dzianych w prawie materlali1Ym I formalnym. za 

. okres. w którym miało mleiscezawleszeniewymla
ru sprawiedliwoścI. 

Art. 17. Wykonanie ninieJszego ' dekretu poru~ 

cza się Hinistrowi SprawiedliwoścI. 

Art~ 18. Dekret niniejszy 'wchodd w, życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady ' NarodoweJ: 

801~sraw Bierut 

Prezes Rady Minisrrów: 

Edward Osóbka- M Drawski 

Mini~er Sprawi'edliwoścl: 

H eriryk $wiqtkowski 

. , 
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DEkRET 
% dnia. caerwca tMS ...... 

o doUłku aaukew)'1Il .. .,...ze.a... 

Ha podstil e uśł&Wy z duła S stycmia 191łS r~ , eOwftików Instytucyf, wymienionych w u~e (1)~ 
~ trybię wydawania dekretÓlJpa mOCłł ustawy (Da."" pItt 5; .SIł prac:owrilkaml naułtowyR\i~ 

'u. R; P. Nr 1, poz. 1) ,- Ra<Ja Ministrów postana
wfa. • a: Preądium Krftł~wet Rady Narodowej za· 

, twhmIza, co następuje: ' " ~ " 

Art. t. (1) Ustamlwłasię z ważnością-od dnia 
t ,kwietnia 19451'. dodatek naukowy do uposażenia: 

l) profesOt-ów zWycUl;,OY..Ch - f nacłzwyczaJnych~ 
docentów I pontocnlc~ch sił , naukowych 
państwowych sdC:ół ~kadem1cklch" 

2) nauczycieli państwowych szkół wyższych nlee 

akademickich, " . /' 

3}' ~łłt6w naukowy~h, pańsłWowydt M- " 
hłl(itek, M'chl'W6w, 111WIe6,., Instytut" bti-
dawaJth f rnn,.ch Z8iła4~w nll\łł'o~. 

(2) Minister Oświaty w pOl'orumłenh! z zainte
resowanymi Ministrami orzeka, którzy sl?,ośród pra-

Ad • .z. DOdatek naukowy wynosl, 150~ upoSGe 
żenia wraz z dodatkiem wÓjennym. 

• 
Art. 3. Wykonanie dekretu niniejszego 'porucza 

sIę Ministrom: Sktlrbu I OśWla1y. 

, Alt. ł. Dekret ninicjaay wchodzi 'II tycie z daiera 
0II0s~. 

' Prezydent Krajowej Rady NłWOdowet, 
Boles/ew Bierut 

Pteftl Rady "hdMmw: 

Edward O.w&ka-MortIfDS'" 

Minister. Skarbu: , " 
Konstanty Dąbrowski 

Minister Oświaty: , .. 
, SUz;'lIW SR:rufuUJMi 
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DIKRET 
z dnia 6 czerwclI t91~ r • 

.. ..... Jełanlo-weterynar)'Jn)'ch. 

Ńa podstawie ustawy & dnia- 3 stycznie 19<ł5 r. 
o trybie wydawaQia dekretów z mocą ustawy (Da; 
U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postana
wia, ~a Prezydium Krajowej , Rady Narodowej za. 
fwierdza, co na;tępUJe: ' 

Art. t. Tworzy się Izbę Lekarsko-Weterynaryjną 
;eko-~. organ s.morądu %8wodo~ego ~ le:kany wete-
rynaryjnych w Polsce, ' 

Art. l. (t) Izba ' Lekarsko~Weterynaryjna dzieli 
, 5ię' na Naczelną IZbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz 
okręgowe izby lekarsko--weterynaryjne. 

(l) Siedzibą Naczelnej IZQY Lekarslw-W etery na
ryjnej jest siedziba ""naczelnych władz RzeczyposI>O" 
litejPQlskiej. 

. ' (3) Siedziby ' oraz okręgi działalności poszcz,~" 
gólnych okręgowych Izb -lekarsko-weterynaryjnych 
Dznacza Minister RolniCtwa i , Reform 'Rolnych po 

%Miągruęciu oplnU Nauelnet Isby LekarJko-Wete" 
rynarYfnef. 

Art. 3. Każda izba lekarsko-weterynaryjna po
siada osobowośt prawną. , 

Art. 4. Do zakresu działania Izb lekarsko-wete" 
rynaryjnych należy: ~ ~ " 

1) współdżiałanie z władzami państwO\yyml i sa
morżądowymi w sprawach zdrpwia publicz

'_ nego w zakresie weterynaryjnym, zwa1czan~ 
zarailiwych chorób ZWierzęcych, lecznictwa 
zy ' erząt oraz higie!",! I hod~wU zwierząt;, _ 

, :1)' stu , ' żenie r krzewt :nie etyki, godności i sU<' 
mićnnc ści zawodc'Iej wśród członków; 

» współdziałanie ;; władzami ' państwowymi w 
sprawie wykonYw~nia iladz9ru nad praktyką 
Iqcarsko-weterynaryjną; 
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4) przedstawicielstwo . zawodu leka.rsko-wet~ry-
naryjnego i obrona jego Interesów; . 

5) współdziałanie z władzami państwowymi VI 
sprawie kształtowania programu studiów w. 
wyższych uczelniach weterynaryjnych oraz 
programu prz.edmiotów weterynar-yjnych w 
innych uczelniach; 

6) piecza nad stanem ' materialnym członków 

iZDY, a w szczególności zakładanie za zgodą 
właściwej włailzy :i wprowadzenie przymu
sowych instytucyj ubezpieczeniowych oraz 
wzajemnej pomocy dla członków izb lekar, 
. sko-weterynaryjnych ich rodzin'; 

7) popieranie instytucji i prac naukowych oraz 
zakładanie, prowadzenie lub poPieranie prac 
i instytucyj społecznych, zWiązanych z zawo
dem . lekarsko-weterynaryjnym ; 

8) sądownictwo dyscyplinarne; 

9) sądownictwo polub.ow~e. 

219 
--------~--~~---

Poz. 15.3 i 154 

Art. ;. -Minister Rolnictwa I 'Reform i~ .~ ;"ych" 
ustali w drodze rozporządzenia ustrój i działl}łn~ść ' 
Naczelnej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i okręgo
wyc,h izb lekarsko - weterynaryjnych, obowiązki . 
i prawa ich członków, ustrójsądownicłwa dyscypli
narnego oraz zasady nądzoru państwowego nad 
izbami lekarsko-weterynaryjnyni i , 

Art. 6. Wykonanie 'dekretu niniejszego porucza 
się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych w poro
zumieniu z właściwymi Ministrami. -

, '. 
l> 

Art. 7. Dekret niniejszy wchpdzi VI życie z dniem 
ogłosżenia . 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: . 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów ; . 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Rolnicłwa i Reforn~ Rolnych.: ' 

Edward Berfold 

J 
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DEKRET 
z dnia 6 c~erwca '1945 r. 

o Państwowym lńsłytuc:ie Weterynaryjnym w Puławach. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 ' stycznia 1945 r : 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. 
U. R. P. Nr i, poz'. 1) - Rada Ministrów postana
wia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej za
twierdza, co następuje: . 

Art. 1;(1) Tworzy się Państwowy Instytut We- .' 
terynaryjny jako centralny zakład badawczo-na-: 
ukowy. 

(l) Instytut posiada prawo zakładania filii ba
dawczo-naukowych i kierowania' ich pracami na 
terenie całego Państwa. . 

(3) Siedzibą Instytutu' są Puławy. 

(4) Państwowy Instytut Weterynaryjny podlega 
1>ezpośrednio Ministrowi R~nictwa i Reform Rol
nych. 

Art. l. (1-) Instytut jest osobą prawną, może po
siadać, nabywaĆ; : obciąż~ć i zbywąć majątek l'ucho~ 
my i nieruchomy oraz przyjnfowąć darowizny .i za.;' 
pisy. Nabycie,zbycie i obcią~enie przez Instytut 
majątku nieruchom ego oraz przyjęcie pod warun': 
kiem obciątającym darowizny lub zapisu wymaga 
~ody Ministra Rolnictwa I Reform Rolnych w po~ 
rozumieniu z Ministrem Skarbu. . , 

(2) . Na potrzeby Instytutu moż~:"'być mu przeka· 
zane użytkowanie przedmiotów majątku ' państwo
wego. Przekazanie to lub odebranie użytkowania 
tego majątku wymaga uchwały . Rady Ministrów. 
Minister Rolnł"ctwa i Reform Rolnych ustala Z81ijl

dygóspodarkl majątkiem pań:;twowym, przekaza
nym do użytkowania Instytutowi, jak ,również za
kres i sposób ' wykonywania nadzoru nad. gospo· 
darką tymi majątkaPll. 

Art. 3. Instytut' ma prawo . , zakładania i prowa
dzenia przedsiębiorstw, produkujących, środki bio-
199.iczne j , -inne leki dla celów lekarsko:weteryna
ryjnych z tym, że dochody stąd płynące pr.zeznacza 
się na potrzeby Jnstytutu. 

\ 

Art. 4. Na stanowiska naukowe w Instytucie mo
gą być 'przyjmowane jedynie osoby, posiadające 
kwalafikacje naukowo-twórćze, stwierdzone w spo-
sób ustalóny ~ statuCie. ' 

Art. ~. Szczegóło~y zakres działania oraz prze
pisy organizacyjl.1e Instytutu określi statut, za\wler
dzonyprzez 'Radę Ministrów na wniosek Minls1ra 
Rolnictwa -i Reform Rolnych, przedstawiony w po
rOZumieniu z Ministrem Oświaty . 

• 

, 

• 

"-

'> 
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\ 

\ Art. 6. (1) lłMłJłuł · 'pr~je na własnoAt na 
mocy niniejszego, dekrełu te cześtml;ljąłkuP8Ó
siwowego Instytutu 'Naukowego . Gospodarstwa , 
WłeJskieQo, utwMZonegO na mocy ro&potsądze(lia 
Pt.ezydenta RzeczypospolUej z dnia 15 lipca 1911 .r. 
o Państwowym lnstyhiCie Naukowym Gospodarstwa 
Wiejskiego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 566), która 
w dniu 1 wrze.śnia 1939 r. była w użytkowaniu' lub 
była przeznaczona na' cele Wydziału . Weterynaryj
nego tegotIn5łyłułu. 

(1) Minister Roln.idwa i Reform Rolnych doko
na podziału majątku Państwowego . Instytufu Na
ukowego Gospodanłwa Wiełsldego na . zasadach · 
powyższych: ' /' 

(3) Z~H:ządzenie Ministra stanowić będzie pod
stawę do przePisania tytułu 'własności w księaach -

. hipotecznych. 

,AR. 'L WJdwnanie deb.- niIlłduete ,pgNcza 
się Ministrowi Rolnictwa l Reform~1L . 

... !:!,"""el rnlef"Y ""bod" w tyde. dn;em 

. I',.~ent K,ajowej Rady NModowef' 

BoleBl-aw Bierut 

Prezes Rady· Miłlisłrów: 
I 
Edward Osóbka-Morawski 

Minlsłer Rólnicłwa i Reform ;Rolnych: 

Ed~ard Bertald 

Minister Oświaty:, 

Sianlslaw Skrzeuewski 
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&OZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRóW. 

z dnia 6 lipca 1945 r. 

o o~owłązku świadczeń rz~czowych siana ' łąkowego na rok gOłpodarc:zy 194,·46. 

Na I podstaWie arł.~ 1, 3, 46, 4&, 65 i 66 ustawy 
z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiąz
ku świadczeń rzeczowych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 
200) oraz ~& 111, 118, 161 i 164 rozP9rządzenla 
Ministrów: Spraw WOjskowych, Spraw Wewnętrz
nych, Spraw Zagranicznych, SkM"bu, WY1!nań Reli
giJnych i Oświe.c~nia Publicznego, Rolnictwa i Re
form Rolnych, Pn;emys.łu i Handlu, Komunikacji, 
Opieki $lłołecznej oraz P<ocd i Telegrafów z' dnia ~ 
sierpnia 1939 r. 'W sprawie wy-konania ustawy o po
wuechnym obowiązku świad~reńrzeczowych (Dz. 
1.:4 R.P. Nr. 81, pGZ. 529) zarządzam, ,co 'n~' 
poje,: - . 

§ 1. WproWad,za się na rok gospodarczy 1945-46 
w ramach · świadczeń rzeczowych obowiązek do
sław siana .łąkowego. 

Obowiązkowidosław siana łąkowego podlegają 
wszystkie gospodarstwa, pOSiadające więcej ~ii t 
hektar łąk i. pastwisk łącznie. 

§ 2. Wysokość świadczeń siana uzależnia się od 
powierzchni łąk I pastwisk w danym ~~ospod8rstwle. 

§ 3. Jednostkowe ROimy śwtaciczeń różniczkuje 
słę 'fil załemości od: . ' 

al rodzaju łąk (łąki ·jednokośne łpastw~ska oraz 
łąki , dwu i wielokośne), 

b) zdolnoici produkcyjnej gleby • . 

,§4.: oPrzy ' ~a5zer*waniu groipad do r6inycłi 
grup zdolności, prócłukcyjnej obowiltzują przepis" 
§§ <6 t 7 rozpon"dzenla Pt-elesaRadyMłnlstrów: 

z dnia 30 marca 1945 ,T. o obowiązku świadczeń 
rzeczowych 'na rok gospodarczy 1945-46 (Dz. U; R.. P • . 
Nr 14, poz. 78). 

Zaszeregowanie gromad do poszczególnych grup 
zdolności produkcyjnej gleby · oclt,ywa się n3 pod
stawie jakOŚCi gruntów 'ornych. W okolicach pod
górskich i lesistych, gdzie łąki l pastwiska stanowią 
w gromadach ponad 60% powierzchni użytków 
rolnych, łlikidwu l wielokośne sumuje się łącznie 
z gruntami ornymi grupy II-eJ, a łąki 'jednokośne 
I pastwiska ' sumuJe -się z grUntami ornymi grupy 
m-et. 

§ 5. Ustala się następujący . stosunek sławek 
świadczeń rzeczowych z 1 ha łąk i pastwisk din róż
nych' grup zdolności produkcyjnej gleby: 

Płody podlegające 
obowiązko~i 

Na ;.dDoetkę powieucbDi IĄk i · .... twiak . uleły . 
wyznaczyć Iylekroć ruy wię.i:ej nit w III Qrapie 

zdolności produkcyjne; gleby 

świadczeti 
III g~pa I u. .r~ · / Ierąpa , rzeczowych 

zdolnOŚCI pro· zdolnOŚCI ~ro- zdolności prn~ 
duk~yjn.j gleby dukcyjD~j Q .by dakc.rinej gleby 

siano łąkowe l I 1,2 I 1,4 
~ , 

§ 6. Przy częściowym z.walnlaniu gospodarstw 
od, obowiązku świadczeń rzeczowych obowiązują 
allalogicznie §§ 9 i 10 rozporządzenia Prezesa Rady . 
Ministrów z . dnia aomaI'C8 1945 r. (Dz. U . .H. P. -
Nr 111, poz .. 76-). ' 

§ .~ .. ZenędzenłG ~!!I\ay,~ 1J.łł*lę1 , 

-, 

. '>--- \ 
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t. Normy jednostkowe dla poszcRgólnych ro
(bajów łąk (łąki · jednokośne l pastwlska,- łąki dwu 
i wielokośne). 

l. Tryb postępowania obowiąZUjący przy .zasze
regowaniu gromad do grup zdolności produkcyjnej. 

3. Tryb postępowania obowiąZUjący przy częścio
wym zwalnianiu gospodarstw, gromad i 'gmin od 
obowiązku świadczeń rzeczowych. 

4. Terminy wykonania obowiązku świadczeń 
rzeczowych. 

'5. Ceny placone produc~mtom przez organiza
. cja skupu. ' 

6. Warunki zamiany i równoważniki zamienne, 
. obowiązujące przy ewentualnej zamianie siana in
. nymi płodami rolnymi. 

§ B.Po wypełnieniu o1>owiązku ·świadczeń rze
czowych, wYznaczonych na podsłc\\vie ' niniejszego 
rozporządzenia, gospodarstwa rolne nie mogą być 
obc!ąione dodatkowo . świadczeniami rzeczowymi w 

jak,iejkolwiek formie przez władze admInistracji ogól. 
nej, WOjskowe lub SDmQ·rz~we, korzystaM one 
natomiast z: 

a) prawa swobodnego obracania nadwyżkami 
na wolnym rynku, . 

b) premii w towarach przemysłowych, określ'o
nych speCjalnym zarządzeniem. 

§ 9. Naruszenie przepisów niniejuego rozporzą
dzenia lub zarz.ądzeń wydanych na jego p.odstawie 
będzie karane z mocy art. 10 dekretu. o ochronie 
Państwa z dnia 30 paźQziernika 1944 r. (Dz... U. R. P. 
Nr 10; poz. 50). · 

§ 10. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się .Ministrowj Aprowizacji i Handlu . 

§ 11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży_ · 
cie z dniem ogłoszenie . 

Prezes Rady Ministrów: . 
Edward Osóblw-M:fJrawski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnią 16 lipca 1945 r. 

. . ,,' 

wydane ~ porozumieniu z Ministrem Administracji . Publicznej w sprawie utworzenia Zw~kll KOlIm');. 
nalnych Kas Osżczędności Rzeczypospolitej PoJskiej. 

Na podstawie art. 71 ust. (3), art. 79 qst. (3) i art. 
95 ust. (;1.) rozpo~ządzeniaPrezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 24 października 1934 r. o komunalnych 
kasach oszczędności (Dż. U. R. P. Nr 95, poz. 860) 
ł.~rządza się, co następuje: . - . 

§ 1. (1). Tworzy się jeden dla całego obszaru 
Państwa Związek Komunalnych Kas Oszczędności 
Rzeczypospolitej Polskiej, nazywany vi dalszych 
przepisach rozporządzenia "Związkiem". 

(2) Siedzibą Związku jest m. st. Warszawa. 

(3) Członkami Związku są z mocy p·rawa wszy- . ' 
stkię Komunalne Kasy Oszczędności , działające na 
obs~arze Rzeczypospolitej Polskiej. 

(4) Z,viązek ma osobowość prawną o charakte
rze publiczno-prawnym i może po!!-iadać majątek ' 
własny, nabywać prawa i zaciągać zobowiązani.a. 

(5) Za zgodą Ministra · Ska.rbu, powziętą w po
rozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej, 
Związek ma prawo otwierać i prowadzić oddziały. 
Terytorialny i rzeczowy zakres działaniaoddz.iału 
ustala regulamin. wydany przez ~arząd Zwłązku 
łzatwierdzony PTzez Władzę Nadzorczą. . 

(6) Władzą NacbwQlł ·Związku , Jest Minister 
Skarb,u, działający. w porozumleniu .zMinistrem Ad .. 
mm&łiracf. ~Mtef. 

/' 

§ l. Pieczęć' Związku zatwierdzi Minister Skar
bu w porozumieniu z Ministrem Administracji Pu
bliczrej. 

- § 3. (1) Związkowi zleca się wykonywanie bez- . 
PQ~redniego nadzoru nad· kasami oszczędności. W ('
szczególności przeknżuje. I się Zwią$:owi uprawnic-' 
oia następujące: . . .. 

. 1). zatwierdza nie zmian słatut6w· kas oszcz-ęd
ności . 

l) zatwierdzanie wyborów dyreJdorów zarzą

dtających kas oszczędności . 

3) zezwalanie w wyjątkowych przypadkach 
członkom organów i pracownikom . .kas oszczędno
ści na pełnienie funkCji członków rady nadzorczej, 
zanądu, komisji rewizyjnej, bądź pełnienie fWtkcfł 
w charakter~ pracownika w innych ~akładach i in
stytUCjach kredytowych, 

4) zezw~lanle na zadąganie pożyczek kr6t'fro
tenni'nowyćh przez kasy oszczędności, 

. 5) zezwalanie na 1ok0!Waft~ ~di tł&~W 
kas oszczędności w . innych kasach os~czędnoścl, 

.) %e2Wabmie · 11& ~ lu. ~ .. ę .... 
chomości dla wlasnego ••• kas. QS&C~ 
Z funduuów zasobowych I o sxzea.4Iny,m przezna .. 
nellłu, 
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. 7) zakazywanie . użycia w 'wyjątkowych ,okolicz
nościach częśCi zysków na cele publiczne, 

, 8) zawieszanie w czynnościach organów kas. 
oszczędności, jak również zawieszanie w czynno
śClachposzczególnych członków rady i dyrekcji kas . 
oszczędności w razie stwierdzenia okoliczności 
przewidzianych wart 7l rozporządzenia Preiy
oenta Rzecźypospolitej z dnia l4 października 1934, 
r. o komunalnych kasach oszczędności (Dz. U. R. P. 
Nr 95 poz. 860), a w związku z tym wydawanie 
JlIezbędnych zarządzen, mających na 'celu zapew
nienie należytego funkcjonowania kasoszczęrlno
!c1, ' 

. 9) uchylanie i zawieszanie uchwał i zarządzeń 
organ6w kas oszczędności, naruszających prawoluh 
statut albo sżkodliwych dla interesu publicznego 
lub interesu kas, I 

10) zatwierdzanie planów przeprowadzenia li- ' 
kwidacji, oznaczanie wysokości wynagrodzenia dla 
likwidatorów oraz wykonywanie nadzoru nad C7.yn
nościami, związanymi z przcprowadzaniemłikwida- ' 
cJi .kas oszczędności. 

(l) Decyzje Związku. przewidziane w usl. (1) 
pkt l, 6 i 8 powinny przed ich wydaniem uzyskać 

zgodę W1adzy Nadzorczej.Jeżeli W1<'1€lza Nadzorcza 
nie zajmie stanowiska co du.., przedłożonej decyzji 
-Wf'ciągu 14 dni od dnia do)ręc~enia, decyzja uważa
na będzie za uzgodnioną. 

(3) -Od decyzji Związ!m służy ka'sie odwołanie 
do Władzy Nadzorczej, 'wniesione za pośrednictwem 
Związku w ciągu 14- dni Gd daty doręczenia deCYZji. 

§ 4. Związek: 

1) wykonuje . bezpośredni , zlecony przez Wła
dzę Nadzorczi; nadzór nad kasami oszczędności 
w. granicaeh i w sposób, przeWidziany rozporządze-
niem niniejszym, . 

2) kieruje polityką operacyj czynnych i bier
nych wedłu~ zasad i "(skazań ustalonych, bądź .za
twierdzonych przez Mińistra Skarbu, 

,3) - kontrolUje działalność kaS. oszczędnoŚci oraz 
dokonuje rewizji i inspekCji z prawem udziału de
legata Związku w posiedzeniach organów kas 
oszczędności, . 

4) udziela obowiązujących kasy oszczędności 
wskazań ' I instrukCji oraz udziela wyjaśnicIl ' we 
wszelkich sprawach, zleconych przez Władzę Nad
zorczą l~b w sprawach objętych przepisami, które 
obowiązują kasy oszczędności, . . 

5) wyraża opinię w spr8'\Vach, w których kasy 
oszczędności zwracają się do Władzy Nadzorczej za 
p&średnlctwem Związku, " . 

6) bada bilanse, ' preliminarze budżetowe, ra
chunki zysków l strat z prawem czynienia zmian, 
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składa Władzy NadzorczeJ dokładne pisemne spra
wozdania z działalności kas oszczędności za rok 
ubiegły, ' , 

7) udziela na żądanie władzom i urzędoin pań- -
stwowym oraz samorządowym informaCji , oraz opi
nii w sprawach, dotyczących zakresu . działania 
I ustawodawstwa kas ' oszczęąności, 

8) reprezentuje kasy oszczędności i występuje 

w ich imieniu, 

- 9) wykonUje wszelkie czynności zlecone przez. 
Władzę Nadzorczą lub Ministra Skiu'bu, . / 

10) prowadZi propagandę w imieniu ' i na rzecz 
kas Qłizczędności w celu · szerzenia zmysłu oszczęd-
noŚCi. \ 

§ 5. Kasy os~czędności zwracają się do Władzy 
Nadzorczej za pośrednictwem Związku. 

§ 6. (1) Zakres działania władz organów 
Związku okrdli szczegółowo statut, który zosłanie 
wydany 'przez Ministra Skarbu w porozumieniu 
z Ministrem AdministrDcii Publicznej w ciągu jed
nego roku od dnia wydania niniejszego rozporzą-
dzenia. ..-

(l) Uprawnienia zlecone przez Władzę Nadzor
czą w ' & 3 wykonuje łącznie 'preze~ Związku i dy
rektor 'Związku, 

. (3) W przypadku nieobecności prezesa lub dy-
,rektora Związku uprawnienia, . wymienione w ust. 
(2) paragrafu niniejszego, przechodZI) na Ich za
stępców. W razie nieobecności zastępców stałych, 
prezesa Związku ' zastępować może tylko wyznaczo
ny przez niego członek Zarządu ZwiąZKU, dyrekło-

I ra zaś - wyznaczony przęz prezesa ' inspektor '. 
Związku. . 

(4) Do CU1SU wydania statutu Związku Komu
nalnych Kas Oszczędności Rzeczypospolitej Polski ej 
Związek rząd~ i się statutem, wydanym dla Związku 
Komunalnych Kas Osżczędnoścl w' Warszawie' (Mo
nitor Polski z dnia 1 czerwca 1937 r. Nr U2, pOl.. 

188) ze zmianami, wynikającymi : z rozporządzenia 
niniejszego. 

§ 7. (1) Statut Związku może przewidywać sta
nowisko stałego z.astępcy .prezesa Związku. 

-. 
(l) ' Prżepisy, odnoszące się do prezesa Związku, 

odnoszą się również do . zastępcy prezesa Związku. ' 
§ 8. (1) ' Statut Związku może. przewidywać sta~ 

nowisko stałego zastępcy ilyrektora, przy czym pra
wa jego określi statut. 

(2) Przepisy dotyczące wyboru dyrektora , i ~a
twierdzenia go przez Władzę Nadzorczą stosują " się 
również do zastępcy dyrektora. 

§ 9. (1) Do czasu ukonstytuowania się władz 
Związku Minister Skarbu w porozumieniu z Mi-

/ 
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nistrem Administracji Puhlicznej powoła Tymczas~
W3 Zarząd Związku w składzie 7 ctłonków, a mia
nowicie: 

1) prezesa Związku, jako przewodnicząc~, 

2) dwóch 'osół> !pośród €zł&ł)ków organów ustro
jowych związków ,sam~W)!dt, będących, z.-i<ł%

karni założycielskimi ..,; rozumieniu art. 3 ust. (l) 
ro.q)Ofz;ącbenNt Pruy<knta RJ,eez)'lpo$J)()l1łej J, dnia 
14 października 1934 r. o komunamych kas.aclt 
oszczędności (Dz. U. R. P. Nr 95, poz" 860) 

3) dwóch członków Ijloiród dyrektorów za.rzą
, dzttjących komunalnych kas oszczędności, 

4) jednełl<> pł"Zed~Ulwideła instytucji bankowej 
kudJ'ł.u k()D)unalnego, ' 

S} dyrektora Związku. 

(l) Do ,zi;lkresu działania Tymczasowego Zarzą
du należą: 

§ 12.. (1) Koszty rewizji, kontroli lub , i9spekcji, 
przeprowadzonej na źądanieWłapzy Nadzorczej lub 
z własnej 'inicjaływy Zwiądtu, ,poDWoi Związek w 'ra-
mach swego budźetu. ' . 

, 
(l) Koszty rewizji, przeprowadzonej na żądanie' 

kasy oszcr;ędnoki, ponosi kasa. 

-§ 13. (1) Kontrolę Związku może sprawować 
Władz.a. Nadz.orcz.a przez podległe jej organy lub 
<>$Oby sc>ec:ja1ole do lteto upowainione. 

(2) W celu wykonywania bezpoŚl'edniego nad
zoru nad działalnością Związku Minister Skarbu w 

, porozu~ieniu z Ministrem Administracji Publicznej 
~uje komisarza ' rząqowego oraz jeiO zast.:;pcę 
i ok. zakres ich j).raw i ooowiq.zków craz wy. 
zuczy ich wynagrodzenia. 

, § 14.W · ciągu dwóch mieSięcy od daty wydania 
statutu przez Władzę Nadzorczą Związek powinien 
dokonać wyboru władz oraz pr'zedstawić Władzy 
Nadzorczej 'Ił'1lio5ki o zat.lemenie ·prezesa Z'W'iąz
ku, stałego ~astępcy prezesa, dyrektora i stałego 
zastępcy dyrektora Związku. a) sp.rawy p~ze.widUane w § 30- statutu 'związku 

, Komunawych K~, O",czędności w Warsza
- wie (Monitor Polski z dnia 1 czerwca 1937 r. 

Nr 111, J)0Z. 1~), ' 
§ 15. (1) Dotychczasowe ,..związki komunalnych 

, ;. kas 05uzętłności I>rz~chodzą w stan lfkwid~i. ' 
b) ustalanie wysokoś.ci rocznych składek człon

kowskich i innych określonych w statucie 
świadczeń pieniężnych na rzecz Zwiążku oreż 
nabywanie, zbywanie 'lub obciążanie nieru
chomości Związku, zaciąganie pożyczek i usta
lanie budźetu z tym, źekaźdorazowa decy~ja 
winna uzyskać zatwierdzenie Władzy Nad-
zorczej. ' 

(3) Na okres działalności Tymczasowego Zarzą
du Związku nie mają zastosowania przepisy statu
tu, powołanego w ust. (l) paragrafu niniejszego, do
tycżące Walne;go Zgromadzenia. 

'§ 10. Rewizja,kontrola lub Inspekcja każdej ka
sy po~inna być przeprowadzona przez Związek co 
najmniej raz do roku. Sposób i formę dokonywania ' 
'tyc~ czynnośći określi regulamin. 

§ ' 11. (1) Rewizłi, konłr&łl ł Inspekqi cłokooy
wują inspektorzy Związku na zarządzenie' dyrekfo-_, 
ra ZWiązku. 

(2) W wyniku dokonanych rewizji, konkon I Ins
pebji ciY'feJdc,.. Z'W'iąz.b lub feto zastępca wyqaje 
~ałeceąła: rewizyjn~, J')O~enI& l instrukcje, Mzwzgłę 
'dnie ' obowiązujące kasy oszc.zędnoścl. ' 

(l) Majątek dot'ychczasowych związków komu
nalnych, kas oszczędności przechodzi na Z~lązek 

,Komunalnych Kas Oszczędności Rzeczypospolitej 
PolskieJ. , 

(3) ' Likwidację dotychczasowych związków ko
munalnych kas oszczędnośCi przeprowadzi Zwią
zek zgodnie z obowiązującymi przepisami na pod
stawie zarządzeń, wydanych w tym przedmiocie 
przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
Administracji Publicznej. .. 

§ 16. Rozporządzenie ninieiszewchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. ' Równocześnie ' traci moc roz- -
porządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r, 

. wydane w porozumieniu z M.inistrem Spraw Wewnę
trznych o związkach komunalny,ch kas oszczędno
ści (Dz. U .R. P. Nr 56, poz. 410). ~ 

Minister Skar.bu: 

'K onsfcmtyDqbrowski 

Minister Admlnislracfl PttbliCZl'le': 

Wladyslaw Kiernik 
\ ' 

" 
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• 

'ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SPRA WIEDLIWOśCI.-

z' dnia 15 lipca 1945 r. _ 

o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1933 r. o biurach pisania 
podań oraz o zakazie udzielania porad praw~ych i prowadzenia cudzych spraw,"-

Na . podstawie art-. 5 ustawy z dnia 18 marca 
1933' r. o biurach pisania p~dań or~z o zakazie 
udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych 
spraw (Dz, U. 'R. P. Nr 31, poz. 166) zarządza się, co \ 
następuje: ' " " 

§ 1. Załącznik do rozporządzenia Min~trów 
Spraw Wewnętrznych I Sprawiedliwoścf z dn~ 27 
września 1933: r. (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 544) 
otrzymuje. brzmienie następujące: 

"Wynagrodzenie za czynności biura pisania po
dań wyn~si najwyżej: 

tr za napisanie pisma lub podania bez względu 
na treśł: ' . 

a) pismem ręcznym za każdą stronicę 10 zł nie 
więcej jednak , nit 30 zł 

b) plsmemmaszynówym za każdą stronicę tS zł, 
nie więcet Jednak nli 45 zł /' 

~ , 

2) za napisanie podania o wydanIe świadectwa 
ubóstwa 2,50 zł, 

3) za sporządżenie odpisu za każdą stronicę: 

a) pismem ręcznym 2,50 ' zł, 

b) pismem maszynowym 5 zł, 
jeżeli jednak jest to odpis napisanego jednocześnie 
pisma lub podania - ' to za każdą stronicę 1,50 zł. 

la stronicę uważa się co najmniej 15 wierszy 
pisma o szeroko'Ści t5 cm". 

§ l. Rozporządzenie niniejsze wchddzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Admlnlstracłi Publicznej:, 
Władysław Kiernik 

Minister Sprawiedliwości: 

. Henryk Swiątkowskl 

TłoczonO' z polecenia Ministra Sprawiedliwości w drukami Nr 4 Sp. Wydawniczej "Czyielnik" w todzi 
, ul. Zwirki 2. 

szenia na prenumeratę pz:zyjmujesię w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w1.odzi : ul. Piotrkowska 49 
oraz w Biurze Sprzedaży , w Warszawie, ul. Targowa " 59. 

Prenumeratę' należywpłaca6 z góry za- pośrednictwem P.K.O. Wysyłkę wyk~nuje się pouprz~dnim wpła
ceniu zaliczki kwar~alne} dla wł~dz, urzędów, zakład~~i instyt.ucyj państwowych 'i samorząd$lwych , 

w kWOCIe zł 60, dla mnych prenume~atorow w kWOCIe zł 150. ' 
~ . ., I 

Pojedyncze numery są do nabycia: 

w Administracji Dziennika Ustaw R.P. w . Łodzi, ul. Piotrkowska 49, w Biurze Sprzedazy 'w Warsza· 
wie, ul. Targowa 59 oraz ' w Kasach Sądów Okręgowych w: Krakowie, Katowicach, Lublinie i Poznaniu . 

Cena 16 zł. 

\ 
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158 - z dn'ia 26 czerwca 1945 r. o zniesieniu cenzury' korespondencji. -

- ' _ ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW. 

DEKRET 
225 

159 - z dnia 7 łip~a 1945 r. o zniesieniu powiatu janowskiego' i utworzeniu powi/itu kraśnickiego 
w województwie lubelskim / • " 225 

160 - z dnia 7 1!pca 1945 . r.o prżyl,\czeniu gmi~y ~iejs~iej Tarnoszyn do po~iatu tO{Ilaszowskiego 
,w woi~wództwie lubelskim ..: ' _" 226 

_ ~ ROZPORZĄDZENIE. 

161 - Ministra Pracy i Opieki Spolecin-ej z dnia 31 lipca 1945 r. o zmia~ie rozporządz e nia Min;stra _ 
Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja , 1~45 r. o regulaminie wyborąw do rady zakładowej; , 
i wyborów delegat~ • '. ~ , 226 

./ 

158 
DEKRET 

/ , 
Z dnia 26 czerwca 1945 r. 

o zniesien;u ,cenzury korespond~ncji. 

Na podstawie ttstawy - z '<lnia 3 ~tyczqia pieczeństwa _-Publi~znego oraz Poczt i Tele
" 1945 r. o trybie - wydawania dekretów ,z mocą grafów.' 

ustawy (Dz •. U. R. P. Nr 1, poz., 1) Rada Mi- A D k . . . h d' . ' . . P d' K R d rt. 4. e ret mmeJszy wC .Q ZI w "ycie 
Olstrów postanawia, a rezy' lUm . raj owej a Y.- z dniem ógłos,zenia. . , 
Narodowej zatwierdza, ćo następuje: . ., . 

Art. 1. , Znosi się cenzurę -korespondencji, 
pr,zesyłek pocztowych, telegramów oraz ro~mów 
telefonicznych, wprowadzoną ' dekretem 'z dnia 
28 grudnia 1944 r. o wprowadzeniu wojennej 
cenzury korespondencji (Dz. U. R. ' P. Nr 17, 

. poz. 93). ' .' \ . . ', -
. Art. 2. Pr~epis art. 1 ni~ ma zastosowa-

nia do korespondencji kierowanej do jednostek . ' ~ 
wojskowycllf z jednostek wojskowych oraz do 
korespo'ndencji zagranicznej, ' radiotelegramów 

-i rozmów radiowych. 
, ,,' Ad. 3. Wykonanie niniejszego dekretu po

rucza Się Ministrom Obrony ,Narodowej; ' Bez-

. 159 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
B9le~'aw Bierut 

w/z Prezes Rady Ministtów 
Stanisław Janusz 

w/z Minister Obrony Nar.odow~i~ 
, Straże~ki 

Minister BezpieczeI1stwa Publictneg.o: 
.. Stanisław Radkiewfcz 

Minister Poczt i Telegrafów ~ 
7 adeusi Kapeliński 

. ROZPORZĄDZ-ENIE RADY MINISTRÓW 
- z dnia 7 lipca 1945 r. 

o z~iesi~niu pówiatu j~nowskiego i ut~orzeRiu powłatu kraśnickiegq w w~jewództ~ie~ lubelskfm. 

~ ~ podstawie art. 1 i 2 ustawy z . dnia 7 nia porucza , ' się Mlnistl'Owi AdministracjiPu-
lipca 1921 r. w przedmiocie dokońywa!}i'a zmiap . blicznej. , 
granic powiatów (DŻ'. U. R: P. 'Nr 64, poz. 400) _ § 3. Rozporządzenie . niniejsze wchodzi 
zarządza się, co nąstępuje: w życie z dniem ogłoszenia. 

_ § 1. Zn~si . się powiat janowski w wefe-
wadztwie. lubelskim, a z obszaru jego tworzy Prezes Rady Ministrów': 
się w 'tymze województwie powiat kraśnicki Edward' Osóbka - Morawski 
z siedzio.ą władz powiatowych w Kraśniku. w/z Mini~te.r Adi'ninistracji .Puhlicznej: 

§- 2. Wykonanie niEiejszego· rozporządze- ' Władg~ław_, W.olski 



. . . ' 

DziennUt Ustaw Nr 26'- 226 

1QP 
ROZPORZĄOZENIĘ ąADY MINISTRÓW 

, z Unia 1 lipca 1945 !. . . 
, --- gminy wiejskiej ' Tarnoszyn do pąwiatu tornaszowskiego, w województwie 

, " 

, , , , 

, lubelskim. . ' ; , 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 
kwietnia ' 1926 r. w sprAwie Wzyłączenia gmin 
wielskich, wchodzących w skłaa powiatu jednego 
województwa, do przyległego' powiatu woje-

§ 2.Wykónanie niniejszego rozporządze
nia poru~za się Ministrowi Admioistracji Pu-

t wództwa ~rugiego (Dz . U. R. P. Nr 44, poz. 
' 2(9) zarządza się, co następuje: 

blicznej. _' 
§~. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 

w. ż}'cie z dniem ogłoszenia. 
Prezes , Rady Ministrów: 

-
§ 1. Włącza się gminę wiejską Tarnoszyn 

do powiatu 'tomaszowskiego w wojewódzfwie 

Edward Osóbka - MOl:awski 
w/z Minister Administracji Publićznej: 

lu.belskim. ' , , 
\ 

Władysław Wolski 

161 , 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i OPIEKI SPOŁECZNEJ , ,* 

, ' z· dnia 31 lipca 1945 r. 
o zmianie rozporzlłdzenia Ministra Pracy l 9pieki Społecznej z dJ.!ła 7 'maja 1945 r. 

o' regulaminie wyborów do rady Eakłbdówej i wyborów delegata. 

" Na ' pods'rawie ~rt. 13 dek~etu 'z dnia 6 lu- 4) § 21 otrzymuje brzmienie następuj'ące: 
tego 1945 'r. O utworzeniu rad zakładowych ~ Kartki wyborcze są nieważne': 1) gdy, 
(Dz. U:, ,R. ~. Nr 8, poz. 36) zarządzam, co zawierają dopiski prócz numeru listy lub ~ 
następuJe: w razie - 'wyboru poszczególnych , kandyqatów 

, § L' Vi rozporządzeniu Ministra Pracy _'II pq;ypadku złożenia tylko jedne.j listy ważnej 
i Opieki Społecznej z dnia ,] maja 1945 r. o re- (§ 19), bądź prz" wyborze delegata - dopiski 
gulaininie wyborów do rady zakładowej i wy- , przy naz wiskach kandydatów, 2) gdy piL nie- " 
borów d~legata (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 105) czy.teln e lub" nie wskazują niewątpliwie na jedną 
wprowadza się zmiany następujące :; ' " , z ważn ie zgłoszonych list lub na jedną z waż": 

" 1) § 11 otrzymuje brzmienie , następujące: nie, zgłoszonych kan~ydatur". 
" Lista kandydat6wzawie ra co najmniej ~r§ 29 otrzym\1je brzmienienastępujące: '--

podwójną liczbę kandydatów w stosunku , do "Przewodniczący komisji ~yborczej lub ' 
liczhy członków' rady zakładowel danego za- kierownik, wyborów bezpośrednio po ustalenTu 
kładtt-..p~acy. stosownie do przepisu art. i". wyniku wyborów sporządza protokół, .który za'" 

. 2} § 19 otrzymuje brzmienie następujące: wiera: datę, czas trwania oraz , xpiejsce wybo- ' 
rów; liczbę uprawnionych do głQsowania, liczbę 

lO Jeżeli złożono .tylko jedną l istę ważną, h' l d ' h h k 
' wybory odby' wają si~ imiennie ń'a ' kandydatów, głosującyc ' . iczbę o danyc ni f' ważnyc art 

'( do głosowania" liczbę wainie oddanych g,łosów 
ił 'mandaty przypadają kandydatom w kolej- na poszczególne kandydatury ' lub na poszcze-
ności uzyskańej przez nich liczby głosów". 2'óln'e listy k,eridydatów, imię i nazwisko, wiek 

3) § 20 otrzymuje b'rzmienie następujące: i miejsce , zamieszkailia wybranych członków 
"Kartki wyborcze winny zaw i erać w ra- rady układowejJub kandydata. 

zie głoso~ania ~a ' listę ,kandydatów "-- tylko 6};- Wzór Nr 6 - załącznik Nr 6 skreśla się. 
, wypisany numer listy, a w razie głosowl!-nia na , / § 2. Rozporządzeni~ niniej~ze wchodzi 

poszczególne kandydatury, w przypadku , złożee w życie x dniem ogłoszenia. 
nia tylko jednej listy wl\,żnej (§ 19), lub przy 
wyborach \ delegatł, nazwiska i imiona, kandyd~- w 7z Minister Pracy i Opieki Społeczrrej: 
tów, za którymi wyborca się oświadcza". ' Fęliks ' Manłel " 

, ........ 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Mini~terstwa Śprawiedliwości w Łodzi, ul. Kilińsk'ie go 93 

Zgłosze'nia na prenumeratę przy}muj~ się ' w Administracji Dziennika Ustaw R. P . w Łodzi, uf. Piotrkowska 49. 
Prenumeratę naleiywpłacać z góry. Wysyłkę wykonuje 'się po uprzednim wpłaceniu zaliczki kwartalnej , 

dla władz, urzędów, zakładów i 'instytucyj państwowych i samorzą'dowych w kwocie zl 60'-
dla innych preupmeratorów w kwocie zł 150. ,/ 
, Pojedyncze numery ' są do, nabycia..;, " 

w Biurze Sprzedaży -:- Warszawa, ul. Targowa 59, w Administracji DzIennika Ustaw R. P. w Łodzi, Piotrkowska '1'9 
.oraz w Kasach Sądów Okręgowych w Lublinie, ul. Krak.-Przed~ieście 76, K'rak~ie, Katowica ch i ~oznaniu. 

CeDą 2 d. 
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DEK~ETY -

Poz.. 162' - z dnia 12 czerwca 1945 r. o przeniesieniu włas.nościresztówe~ m~jąt~ów rozparcelowanych-
' na spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej 227 
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wekslowego i c,zekóWego. • . - • 228 
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166 - z dnia 7 lipca 1945 r , o uchyleniu niekt6rych przepisów prawa karnego·skarbowego 231 
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-168 )- z dniA" 7 lipca 1945 r . f utworzeniu województwa rzeszowskiego 231 
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ROZPORZĄDZENIA I 

170 - Ministra Skarbu z dnia 4 sierpńia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
3 styczni~ 1945 r. o uUaleniu taryfy na wyroby ty'toniow'e Polskiego Monopolu Tytoniowego 236 

171 - Ministra Skarb~ z dnia 4 sierpnia 1945 r. o przesu';ięciu termiLu do składan i a zeznań do 
wymiaru nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego 236 

• 
• 

162 
DEKRET 

z dnia 12 czerwca 1945 r. 

ó przeniesieniu własności resztówek majątków rozparcelowanych na- spółdzielnie 
. Samopomocy _ ChłopskJej. .~ 

-, 
Na podstawie ustawy z drii~3 stycznia 

1945 r. o trybie ' wyda_w ania udekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada- Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co nastC{puje: 

Art. 1. 1) Upoważnia siC{ MinistraRolnict~a 
i Reform Rolnych do przeniesienia własności 
resztówek na spółdzielnie .Samopomocy Chłop-
skiej. ' . 

-2) Resztówkami w rozumieniu niniejszego 
dekretu są czC{ści pozostałe z majątków rozpar
celowanych na podstawie dekretu z dnia 6 wrze-

' śnią 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej 
(Oz: U. R. P. z 1945 r. Nr 3, poz .. 13) wraz że 
znajdującymi siC{ na nich budynkami i zakłjldami 
przemysłowymi, sadami, pasiekami, stawami ryb
nymi i wszelkim innym urządzeniem or,\z in- ' 

<wentarzem. . 
3) Minister Rolnićtwa - i Reform Rolnych 

w porozumieniu z zaintereśowanymi ministrami 
ustali, po wysłuchaniu opinii zarządu- głównego / 

-Związku Samopomocy Chłopskiej, imienny wykaz 
- . . . ' . 

.-.;. 

resztówek, wyłączonych spod działania niniej- ' 
szego dekretu. 

Art. 2. 1) Spółdżielnie Samopomocy Chłop
skiej przejmują "resztówki dla ićh zagospodaro
wania I użytkowania w celach kulturalno-oświa-

1:owych, zdrowotnych lub społeczno-wychowaw
czych: 

2) Oddanie .resztówki w posiadanie spół
dzielni Samopomocy - Chłopskiej następuje na 
wniosek zarządu powiatowego Zwiążku Samq
pomocy Chłopskiej; skierowany do powiatowego 
urzC{du ziemskiego, na terenie którego znajduje 
się resztówka, i powinno być dokonane nie 
później, niż w ciągu jednego miesiąca "od dnia 
złożenia wniosku. Do wniosku dołączyć należy: 
urzędowy odpis . z rejestru spółdziefni oraz 
uchwałę prezydium powiatowej rady' narodowej, 
wyrażającej zgodC{ na oddanie resztówki. 

Art. 3. Przeniesienie w'łasności resztówek 
nalltąpi za zapłatą. Uzyskane kwoty przelewa 
siC{ na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi. 



.. 
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Dziennik Ustaw Nr 27 - 228 Poz. 162 i 163 -
': 

"-

Art. 4. Wartość gruntu obli~za się według 
zasad; podanych w dekrecie o przeprowadzeniu 
reformy rolnej. Wartość -przedsiębiorStw, urzą~ , 
dzeń i inwentar.za oblicza się według przecięt
nych cen z 1938 r. Przy ustalaniu wysokości 
zapłaty nie uwzględnia się wartości budynków 
mieszkalnych oraz tych . budynków gospodar
czych, które nie stanowią części przedsiębiorstw, 
znajdujących się na terenie resztówki, " 

Art. 5. 1) Szacunek resztówek ustalają , 
' powiatowe komisje szacunkowe w składzie: de., 
legata powiatowej rady narodowej jako prze
wodniczącego oraz delegatów: powiatowego 
urzędu ' ziemskiego, właściwego urzędu skarbo
wego, zarządu powiatowe~o Zwi~ku Samopo
mocy Chłopskiej i słółdzielni Samopomocy 
Chłopskiej, nabywające] resztówkę. J~żeli na 
terenie resztówki znajduje się przedsiębiorstwo 
przemysłowe, w skład komisji wchodzi ponadto 
powiatowy referent przemysłowy. ' 

~) Oszacowanie resztówkinastąpf nie póź
niej, niż w ciągu jednego miesi.ąca od dnia: od
dania , resztówki w posiadanie, na podstawie 
szczegółowego opisu. Opis resztówki doko-

/ nany zostanie przez: dele'gatów: , powiatowe
gourzędu ziemskiego, spółdzielni Samopo
mocy Chłopskiej, nabvwl'lJącej resztówkę, i gmin
nej rady narodowej. Opis sporządza się w chwili 
oddania re.sztówki w posiadanie spółdzielni Sa-
mopomocy Chłopskiej. ' , 

Art. 6. Zapłatę za resztówkę rozkłada się 
na :12 równych raf rocmych. Pierwsza rata 
płatna będzie po upływie jednego roku od dnia ' 
objęcia resztówki w posiadanie. 

J>owiatowy urząd ziemski mOże jednak 
przedłużyc termin ten do lat trzech. 

, Art. 7; 1) P~ ustaleniu wysokości zapłaty' 
wojewódiki urząd ziemski wyda nabywającej , 
spółdzielni 'Samopomocy Chłopskiej orzeczenie, ' 
stwierdzające przeniesienie własności , resztówki. 
Orżeczenie stanowi tytuł do przepisaniawła~ 

, sności 'w księdze hipotecznej (gruntowej). 
2)' Orzeczenie o przeniesieniu tytułu wła~ 

sności wolne jest od opłat stemp~owych i ko-
munalnych. " 

~rt.8. 1) Resztówki objęte nin~jszym de
kretem nie mogą być w całości ' lub' części 
dzielone, sprzedawane, wydzierżawiane lub za
stawiane • . 

2) W przypadkach ' gospodar~zo uzasadnio
nych wojewódzki urząd ziemski może udzielić 
zezwolenia na dokonanie czynności, wymienio- ' 
nych w ustępie poprzednim. Od dęcyzji woje
wódzkiego urzędu ziemskiego strona w cią~u 
miesiąca od doręczenia może się ddwołać do 
Ministershya Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Art. 9. 1) Jeżeli' spółdzielnia nie ' uiści 
trzech r~t pomil]lo wezwania do zapłaty w ter- ' 
minie trzymiesięcznym od daty doręczenia we
zwania, obowiązana jest 4wrócić resztówkę. 

2) W razie zwrotu pobiera się , tytułem 
należności za użytkowanie resztówki tenutę 
w wysokości półrocznej raty za każdy rok użyt
kowania. Tenuta ta ulega potrąceniu z 1uż wpła
conych rat, reszta zaś, o ile pozostanie, ulega 
zwrotowi spółdzielni. O ile wpłacone' raty nie 
pokryją należnej te'nuty, spółdzielnia powinna 
pokryćresztu'jącą należność w terminie trzymie
sięczQym od dflty weżwania do uiszczenia. _ 

3) Do rozstrzy~ania sporów, wymienionych 
w ustępie 1 i 2, właściwy jest sąd okręg-owy. 

4) ' Minister Rolnictw~ i Reform Rolnych 
w porozumieniu {I z Ministrem Skarbu może 
w przypadkach gospodarczoeIzasa,dniony-ch umo
rzv~ zapłatę za resztówkę (art. 3 i 6) w całości 
lub w części. 

Art. 10. Wykonanie nJnIe]szeQ'o dekretu 
porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rol-
nych w porozumieniu z Ministrem Skarbu. ' 

Art. 11. Dekret ni~iejszy wchodzi w życie 
z' dniem ogłoszenia. ' ' 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
. , Edward Osóbka ,- Morawski 

Minister Rolnictw,a i Refor~ Rolnych:, 

Edward Bertold 

' / . 
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DEKRET 

z dnia 7 lipca ,1945 r. 

o z'awieszeniu biegu prz~dawrtienia i pl'zedłuzen'iu terminów prawa wekslowego .i czekowego. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia dekretu, zawiesza się bieg przedawnienia, prze-
1945 r. o , trybie wydawania dekretów z mocą widzianego wart. 70 prawa wekslowego z <fnia 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) --=- Rada Mi- 28 kwietnia 1936 r. ~Dz. U. R. P. Nr 37. poz. 282) . 
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady i wart. 52 prawa czekoweS!'o z dnia 28 kwietnia 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 283), do dnia 

Art. '1, Dla weksli I czeków, wystawio- 31 grudma 1945r:., o ile do dnia ,25 sierpnia 
nych przed dniem wej~cia ' w zycie niniejszego 1939 r. roszczenia te nie uległy przedawnieniu. 

• e 

• 



• 

Dziennik Ustaw Nr '2" 
. Art. 2. Terminy do przedsięwzięcia czyn
ności, wymaganych według . przepisó\y praw'a 
wekslowego i czekDwegD dla zachDwania prawa 

- zwrDtnego. pDszukiwania, przedłuża się dO' dnia 
31 grudnia 1945 r. dla weksli i czeków, wysta
wiDnych przed dniem wejścia w życie dekret~ 
niniejszęg.D, D ile terminy te do -dnia 25 sierp-
nia 1939 r. nie upłynęły. ' 

Art. 3. Wykonanie niniejszegO' dekretu pD~ 
rucza się MinistrDwi SprawiedliwDści. 

... 
Poz. 163 164 

Art. ł. Dekret niniejszy 'wchD'dzi w_życie 
z dniem DgłDszenia. 

P.rezydent KrajDwej Rady NarDdDwej: 
Bolesław Bierut 

Prezes ' Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister SprawiedliwDści: -
Henryk Świątkowski 

164 
DEKRET 

z dn~a 7 lipca 1945 r. 

o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenianaukC 

Na pDdstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. D ,trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Qz. U. R. P. Nr 1, pDZ. l) - Rada Mi
nistrów pDstanawia, a Prezydium KrajDwej Rady 
NarDdDwej zatwierdz$l, CD następuje: ' 

Art. 1. Jeżeli zaginął lub uległ zniszczeniu 
dyplDm naukDwy tub świadectwO' z ukDńczenia 
ws'zeikiegD rDdzaju szkół i kursów lub pDszcze- . 
gótnych klas tego rDdzaju zakładów naukDwych, 
praktycznej nauki zawDdu, Ddbycia' praktyki za
wDdowej, świadectwO'. lub dyplDm na tytuł 
mistrza lub czeladnika. i wszelkiegO' rDdzaju sta
nDwiska , w , zawodzie lub pracy zawodowej, 
a zainteresDwana DSDba nie mDże uzy.skać nO': 
we gO' dDkumentu lub jegO' duplikatu albO' zastęp
czegO' zaświadczenia w in~tytucji lub u osoby, 
'która dDkument wystawiła, z pDwodu zaginięcia 

,lub zniszczenia akt, albO' zwinięcia wymieniDnej 
instytucji lub śmier~'i tej oSDby, bez pDzDstawie
nia akt" -wówczasosDba zainteresDwana może 
wystąpić dO' . sądu grodzkiegO' miejsca swegO' za
mieszkania z wnioskiem '6 DdtwDrzenie zaginio
negO' lub zniszczDnegD dO'kumelitu. ' 

Art. '2. Wniosek D DdtwDrzenie dDkumentu 
winien zawierać dO'kładną treść zaginiDnegD lu~ 
zniszczonegO' dDkumentu, D ile mDżliwe, w ' do
słDwnym jego brzmieniu i żądanie DdtwDrzenia 
gO' zgDdnie z tą treścią Dra z pDwDłanie. dDwD
dów na jegO' poparcie. , 

Art. 3. (1) OD wniDsku D DdtwDrzenie do
kumentu winnO' być dDłączDne zaświadczenie 
instytucji lub oSDby, która dDkument wystawiła, 
stwierdzające DdmDwę wptawien:.ia nDwegD dD
kumentu lub duplikatu z pDwodu zaginięcia lub 
zniszczenia akt!. a w przypadku zwinięcia PD
wyiszej instytucji lub śmierci tej DSDby - za
świadczenie władzy gmirinej miejsca wystawienia 
dokumentu, stwierdzającegO' zwinięcie instytucji 
lub śmiere Dsoby i niepDzDstawienie przez nią 
akt, na pDdstawie których mógłby być wysta
wiDny nowy dókument lub jegO' duplikat. 
. ' (2) Przepis ust. (1) stDsuje się', również przy 
O'dtwarzaniu dokumentó,w, wystawiDnych za gra
nic", z tą różnicą, iż pDdpisy na zaświadcze-

/ 

niach, 'stwierdzających niemDżnDŚĆ wystawienia 
nowegO' dDkumentll lub jegO' duplikatu albO' au
tentycznDść \ zaświadc1zenia, winny być stwier
dZDne przez kDnsulat lub przedstawicielstwo 
pDlskie. Zaśw~adczenia powyższe mogą być 
także wystawiane przez kDnsulaty lub przedsta-
wicielstwa pDlskie za granicą. - - . 

(3) Bez złDżenia wymieniDnych w ust. (1) 
lub (2) : uświadczeń wniosek D odtworzenie do'; 
kumentów jest niedO'puszczalny i pDdlega od
rzuceniu na pDsiedzeniu ' niejawnym. 

. (4) OD czasu u'twDrzenia konsulatów i przed
stawicielstw pDlskich za granicą wnioski o Dd
twór:zenie do~umentow, wystawiDnych pDza gra
nicam~ kraju. można składać bez ' załączenia 
zaświadczeń wymienionych w ust. (2). 

Art. 4. Przy nadaniu biegu, wniDskowi D Dd
tworzenie akt sędzia zarządzi DgłD.szenie o złD- ' 
żeniu tęgO' wniosku w Dzienniku UrzędDwym 
Ministerstwa Oświaty, jeżeli sprawa będzie do
tyczyć odtwDrzenia dyplDmów i świadectw za
kładów Il'aukDwych, a w MonitDrze PDlskim, 
jeżeli sprawa będzie dDtyczyć innych dyplDmów 

, i świadectw. , OgłO'szenie to winnO' zawierać 
wskazanie Dso,by wniDskDdawcyi jegO' miejsca 
zamieszkania, treść wniO'sku z dDkładnym- wska
zaniem instytucji lub DSDby, przez które doku
ment miał być wystawiDny" Draz wezwanie 
dO' wszystkich inst,ytucyj i Dsób, pDsiadających 
jakiekDlwiek wiadDmości w sprawie, o nad.syła- ' · "
nie sądDwi na , piśmie- lub zgłaszanie dO' protD
kółu dDniesień co dO' bezzasadności wniosku. 
ODniesienia te ' są wDlne od wszelkich Dpłat 
sądowych. . 

Art. 5 . . (1) Po nade.jściu dDwodu~ ' stwier
dzającegO' dokDnanie przepisanych wart. 4 
ogłoszeń, sędzia wyznacza rozprawę tak, aby 
Dd ukazania 'się w pismach ogłoszenia dO' rDZ
prawy upłynęło nie mniej, nH jeden miesiąc. 

(2) PDstępowanie z wniDsków D Ddtworze
nie dDkumentów _ Ddbywa się według przepisów 
kDdeksu postępDwania cywilnegO' cz. I, o ile 
przepisy następne nie stanDwią inaczej. 

l ' 
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. Dziennik UatawNr 21 -- 23Ó Poz. 164 i 16S 

-
, (3) Sąd w tyoi postępowaniu zbiera do- Wypis ten zastępuje całkowicie utracony doku" 

wody z. urzędu i nie jest ograniczony do do- ment i posiada taką samą moc, jak ten dokument. 
wodów,_ o' który'ch powziął wiadomość z akt, Art. 11. W ,przypadku późniejszego ujaw-

' sprawy lub , ,Oświadczeń stron, ani nie jest skrę- nienia, iż postanowienie uwzględniające ' wniosek 
powany . co do dopuszczenia dowgdów sprzeci- o odt~orze'nie -no ku D!en ł\l, oparte zostało na 
wem stron. Przy rozpoznaniu sprawy sąd bierze fałszywych dowodach lub uzyskane zostało przez 
pod rozwagę także ' n·adesł'ane i z'głaszane do czyn karalny, sąd, który ostatnio orzekął w spra
protokółu doniesienia i powołane w nich dow·ody. wie, wznawia z urzędu postępowanie w sprawie ~. 

. Art. 6. Orzeczenia sądu, rozstrzy~ające ' i uchyla wydane ·przezeń 'postano)Vienie oraz 
wnioski -o odtworzenie dokumentów, zapallają . orzeka ponownie Q żądaniu wniosku. Podstawą 
.";N formie postanowień . . Orzeczenia uwzględnia- wznowienia postępowania może być tylko ska
Ijące wniosek poza zachowaniem przepisu art. zujący prawomocny wyrok sądu karnelto. Wzno-
348 kodeksu postępowania cywilnego winny za- wie nie postępowania może nastąpić także w przy- -
wierać jeszcze dokładną treść zaginionego lub padku niemożności wszczęcia lub umorzenia po- , 
zniszczonego dokilmentu, oznac:z;enie instytucji stępowania karnego w sprawie z innych powodów, 
lub , osoby,któr~ , dokument . wystawiła, oraz , niż brak dowodów winy lub cech przestępstwa. 
datę jego wystaw~nia przynajmniej przybHżoną. . • 'Art. 12. W przypadku uchylenia postano
W przypadku niemożności~ odtworzenia istotnej wienia; uwzględniającego wniose.k o odtwcrzenie 
treści dokumentu wniosek podlega całkcwitemu dokumentu, i 'oddalenia tegc wniosku. , pc wzno' , 
'oddaleniu. wieniu pcstępcwania , w spt~}Vi~ sąd zarządzi 

Art. 7. W razie uwzględnienia wnics.ku bdebrąnie cd zainterescwanej cscby przez · kc- . 
sąd ' zarządzi 'ogłoszenie w Mcnitorze Pclskim. mcrnika lub 'organa bezpieczeństwa wydanegc 
Ogłcszenie tc winno zawierać dckład,ną treść ' jej wypisą pcstancwienia, o ile wypis ten , nie 
postanowienia, . cdtwarzającegc zaginiony lub został w tcku pcstępowańia w sprawie dołą
zniszczony ' dckument ' oraz wzmiankę c prawie czony do akt. Jeżeli wypis ten będzie się znaj
i terminie do zaskarżenia - tego , postancwienia dował w posiadaniu urzędu lub innej instytU'cji 
ze wskazaniem instytucji i 'osób, którym -to pra- publicznej, sąd . zwróci się dc tych instytucyj 
wo służy. I o nadesłanie wypisu w celu dołączenia-:dc akt 
, Art. 8. Od postanowień, uwzględniających ' . sprawy. Odebrany lub znajdujący się' w' aktach 

wnioski o odtwcrzenie dokumentu, służy pro-, sprawy wypis ulega skasowaniu przez priekreśle
kuratorowi, władzom bezpieczeństwa , publicz~ niego na krzyż i poźostaje w aktach sprawy. 
nego oraz instytucjóm i cscbcm, ' kJ6re według Art', 13. Wykcnanie niniejszego dekretu 

porucza się Ministrowi SprawiedHwcści. ;>· 
postanowienia sądu dckument wystawiły, .zaża- . Art. 14. Dekret niniejszy wchcdzi · W życie 
lenie w t'erminiesiedmicdnicwym cd ukazania z dniem ogłos~enia. . . 
się przepisanegc wart. 7 cgłcszenia. 

Art. 9. Orzeczenia drugiej instancji są Prezydent Krajcwej Rady Narodcwej: 
'ostateczne. . Bolesław Bierut 

j Art. 10. Po uprawomccnieniu się post a- Prezes Rady Ministrów: 
nowien.ia, cdtwarzającegozaginicny lub znisz- ' Edward Osóbka - Morawski 
czcny dokument. sąd wyda csóbie zainteresowa'" Minister SprawiedHwcści: 
ne.j ~a jej żąd'anie wypiś tegc pcstancwienia. Henryk Świątkowski 

,165 
DEKRET 

z dnia 7 lipc~ 1945 r. 
o ' .. ' o zniesieniu podatku od olejów miheraJnych • . ~ \ 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o' trybie wydawania d~kretów z mccą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr ł,- pcz. 1).:- Rada Mini
strów pcstanawia, a Prezydium Krajcwej Rady 
Narodowej zatwierdza, . CQ następuje: . 

... Art. 1. Uchyla · si~ , moc obowiązującą rcz
porządzenia Prezydenta Rzeczypcspclitej z dnia 
7 marca 1928 r. c podatku dd olejów minera 1-
nych(Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 252) wraz 
z późniejszymi zmianami. . _ 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu po-
rucza siC; Ministrowi Skarbu. ' . 

.. , ~ 

I 
Art. 3. Dekret niniejszy wchcdzi w życie 

z dniem ogłcszenia z mocą 'obowiązującą cd 
dnia 1 sierpnia 1944 r. ' . 

Prezydent Krajqwej Rady Narodcwej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Os6bka - MoraflJski 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 

/' 
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166 
D EK 'RET 

z dnia 7 'lipca 1945 r. 

, Q uchyleniu niektórych ,przepisów prawa karnego skarbowego. ' 

Na podstawie ustawy 1. dnia ' 3 ' stycz'nia ' Art~3. Dekret niniejszy wchodzi 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ' z dniem ogłoszenia. 

w życie 

' ustawy (Dz.U , R~ P. Nr l, poz.1)~RadaMi
nistrów postanawia, a Prezydium , Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co nastc:puje: 

Prezydent Krajowej Rady N;arodowej:' 
liolesław ,Bierut 

Art. 1. Uchyla siC( mot: obowiązującą roz
działu szesnastego ~ naruszenie przepisów o opo
datkowaniu olejów mineralnych (artykuły 169~ 
176) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
3 listopada 1936 r., zawierającego prawo karne 
skarbowe (Dz . ..u. R. P. Nr 84, poz. 581). 

Prezes Rady Ministrów: , 
, , Edward , Ośóbka -Morawski 

Minister Skarbu: 
Konstanty ' Dąbrowśki 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dek,retu po
rucza się Ministrom: Skarbu i Sprawiedliwo~ci. 

Minister. Sprawiedliwości : 
Henryk Świątkowski 

167 
,D E K R E T 

z dnia 7 lipca 1945r. 

o zmianie , granic wojewódz,tw: śląskiego, krakowskiego, ldeh:ckiego, białostockiego 
i warszawskiego. , 

Na podstawie ustawy z ania 3 stycznia Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu po-
1945 'r. o trybie wydawania dekretów z mocą rucza si<c Minisb owi Administracji ł-'u blicznej 
ustawy (Dz. U. R. P: Ni 1, poz. 1) - Rada Mi- , oraz innym właściwym ministrom stosownie do' 

,nistr6~postanawla, a Prezydium -Krajowej Racy I zakresu icb dzia_łan ia . , 
N41~9,(t~wej~atwierdza, co następuje: . Ąrt. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życIe 

~; Art. 1. (1) Włącza s ię do obszaru woj .. - z dniem ogłoszenia. · -
· wóddwa &ląskiego z województwa kieleckieifO 

powiaty będziński i zawierci ański. Prezyd.ent Krajowej Rady Narodo>l-,ej 
(2) Włącza się' do obszaru wojewodztwa ' idoleslaw Bierut \ 

, krakowskiego z województwa kieleckiego po wia t Prezes Rady Minisll1ÓW 
olkuski. . Edward Osóbka - M01'aw;ki 

(3) Włącza się G ( ) ob§zlifu województ wa 
biułostockiego z woje\\<ództwa warszawskiego w/z Ministe~ Administracji Publiclnt: j 
powiat łomzyński. Władysław Wolski 

• 
16.8 ' 

DEKRET 
z dnia 7 lipca 1945 r. ' 

O utworzeniu wojew~dztwa rzeszowskiego 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia Art. 2. Wykonanie ' niniejszego dekl etu po-
19~5 r. o trybie wydawania dekretów z mocą rucza się Ministrowi Administracji Pub licznej 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada w porozumieniu z iimymi zainteresowanymi mi
Mini~trów postanawią.. a Prezydium Krajowej nistrami. ' , 

. Rady Narodowej zatwierdza, co nastC(puje: Art. 3. Dekret niąiejszywchodziw życie 
Art. 1. Tworzy się województwo rzeszow- z dniem ogłoszenia. 

skie z siedzibą urzędu wojewódzkiego wRze- ' 
szowie, obejmujące powiaty: brzozowski, jaro- I , Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
sławski, kolbuszowski, krośnieński, le ski, luba} Bolesław Bierut , 
czowski, łańcucki, -niżański, przemyski, przewor~ Prezes Rady Ministrów: 
ski, rzeszowski, sanocki i tarnobrzeski oraz po· Edward Osóbka - Morawski · 
wiaty f _dębicki, gorlicki, jasielskil mielecki, któte 
równocześnie wyłącza się z województwa kra- w/z Minister Administracji Publi~znej: ' 
kowskiego.Włady~ław Wolski 
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DEKRET 

z dnia 18 lipca 1945 ~. 

'Kodeks p~stępow~nill ~iespornelo. , 

Na podstawie USta'ł'Y z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawariia dekretów z mocą 
ustawy (Dz~ U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów po~tanawia, a PreHdium Krajowej Rady · 
Narodowej zatwi~r~za, co, następuje: . 

KSIĘGA I. 
Część 'ogólna. 

R o z d z i'a l' I. 
Przepisy wstępne. 

Art. 1~ Sądy powszechne rozpoznają w dro
dze P9stc;powania niespornegotylko te sprawy, 
które . z mocy niniejszego kodeksu .i innych ustaw 
w . tej drodze winny być rozpoznawane. 

Art. 2. § 1. Sąd wszczyna postępowanie 
na wniosek osoby zainteresowanej, a w przy
padkach ' w ustawie wskazanych również na 
wniosek właściwej władzy lub z urzl'(du, 

§ 2. , Każd~ wł~dza dowiedziawszy się 
o zdarzeniu, które jest , pod~tawą wszczęcia po
stępowania z ur~c;du, ma obowiązek zawiadomić 
o tym sąd. ' .. 

Art. 3. § 1. jeżeli sprawa nie należy do 
postępowp.nia niespornego. sąd odrzuci wniosek 
o wszczęcie tego postępowania. 

§ 2: W każdym stanie sprawy sąd umo~y 
postępowanie. ieżdi sprawa do postę·powania 

. niesporne~o nie , na j eży. ' 

Art. ł. W przypadkach nieunorm (, wanych 
- w kodeksie niniejszym lub w przepisach szcze

gólnych stosuje się odpowiednio przepisy ko
deksu postępowama cywilnego. 

Art. 5. Przepisy o postępowaniu niespor
nym stosuje się także do cudzoziemców, o ile 
umowa ' mic;dzynar.odowa lub usta'wa nie sta
nowią, inaczej. 

R o z d z i a ł II. 

Właściwość SIl~U i wyłączenie sędziego. 

Art. 6, Sprawy należące do postępowania 
niesporneio rozpoznają sądy grodzkie, .o · ile 
ustawa nie stanowi i~aczej. 

Art. 7 • . jeżeli właściwość mieJscowa sądu 
nie jest inaczej oznaczona w ustawie, to w przy
padku, gdy . postępowanie ma być wszczęte 
z urzędu, właściwym będzie sl\d, w którego 
okręgu ' nastąpiło ' zdarzenie, będące podstawą 

. wszczęcia postępowania, vi przypadku zaś, idy 
postępowanie ma bye wszczęte na wniosek wła
dzy lub osoby zainteresowanej, właściwy będzie 

sąd ' miejsca siedziby . władzy lu b ' sąd miejsca 
zamieszkania osoby zainteresowanej, a gdyby 
OSllba ta nie miała miejsca zamieszkania w Pol
sce - sąd miejsca jej pobytu w Polsce. W .bra
ku wskazanych wyżej podstaw w'łaściwy będzie 
sąd, w którego okrc;gu ma siedzibę Sąd Naj-
wyższy. ' . 

Art, 8. § 1. Jeżeli wedługprzepisó-w lIsta
'wy uzasadniona jest właściwość miejscowa kilku 
sądów albo jeżeli ' nie da siC; stwierdzić,który 
z kilk~ sądów jest właściwy, każdy z tych są- ' 
dów może przyjąć sprawę do rozpoznania. 

§ 2. jeże\i sprawa została wszczęta w kilku 
właściwych sądach, właśCiwym do ukończenia 
postępowania będzie sąd, w którym wczMniej 
wszczęto postępo.wanie; W innych- sądach po-
stępowanie bc;dzie umorzone. . 

_ Art. 9. § 1. W przypadku, gdy sąd ""ła
ściwy nie może z powodu przeszkody wykonać 
sweio obowią7;ku lub 2'dy wymagają tego wzglę
dy celowości, sąd bezpośrednio nad nim prze
łożony wyznaczy ' na posiedzeniu niejawnyminny 
sąd do ro ' poznania sprawy w całości lub w cz~ści. 

§ 2. Wyznaczenie następuje z uTZ~du albo 
na przedstawienie , sądu właściwego, albo na 

-wniosek właściwej władzy lub osoby - zaintere
s?wanej, po , wysłuchaniu 'w razie potrzeby in-
nych osób zainteresowanych. . , 

§ 3. Od wyznaczenia sądu nie ma środka \ 
odwoław zego. 

Art. 10. Umowa. o poddanie sprawy są-
dowi według ustawy niewłaściwemu jest nie-
dc. puszczalna. v 

. Art, 1,1. § 1. 'W każdym stanie sprawy ' śąd 
z urzędu bierze ' pod rozwaię swoją właściwosć 
rzeczową i miejscową. Sąd nie może orzec swo
jej niewłaściwóści, jeżeli w toku postępowania 
stał się właściwym. . 

§ 2. Jeżeli sąd ': uzna swoją niewłaściwość 
.w spraw'ie, która została lub mogłaby być 
WSZCl:ęta l: 'urzędu, przekaże ją sądowi właści- ' 
werou. W innych wszc,zętyeh sprawach przeka
zanie nutqpuje tylko na żądanie wnioskodaw
cy; jeżeli . żądania nie ziłoszono, s~d, uzn.i~c 
swoją niewłaściwolć, odrzuca ,wniosek. Jeżeli 
odrzucony wnios~k zosłanie zgłoszony do sądu 
wła ściwego w ciągu tygodnia od uprawomocnie
nia się postanowienia o odrzuceniu, skutki po
prżedniego z2'loszenia pozostają w mocy. 

, § 3, Czynności dokonane w post~p-owaniu 
prz~d sądem niewłaściwym mogą być UWZil~d
nione w dalszym postc<powaniu. 
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,Art. 12. W raZłe , wyłączenia . sędziego do
konane przez niego czynności mogą być przez 
sąd uwzględnione , - w dalszym postępowaniu. 
Na żądanie jednak zgłoszone przez wszy,stkich 
uczestników sprawy czynno~ci te będą po
wtór,;~>n,e. 

Rozdzia-ł III. 
,Postępowanie. 

- Art. 13. § 1. Każdy, czyich praw dotyka 
wynik postępowania, jest zainteresowany w spra" 
wie. Ma on prawo wziąć udział ' w ' sprawie 
w każdym jej stanie. Jeżeli weźmie udział, staje 

, się uczestnikiem jak zgłaszający wniosek o wszczę
cie postępowania. 

§ 2. Jeżeli się ujawni, że zainteresowany 
nie jest uczestnikiem, sąd we'zwie, go do wzięci'a 
u~ziału w sprawie: W razie potrzeby przewod
niczący wyznaczy kuratora do, zaslJfpowania za
interesowanego, którego miejsce pobytu jest 
ńieznane. ' 

§ 3. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 
Prokuratoria 'Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 
może wziąc; udział w obronie interesu publicz
nego w każdej sprawie i wówczas staje się 
uczestnikiem. ' 

Art. 14. Zdolność do działania w postę
powaniu niespornym ma każdy, kto ma zdol~ość 

, pJ:ocesową; Q ile ustawa inaczej nie 'stanowi. 

Art. 15. § 1. W postępowaniu przed są
dem pierwszej i drugiej instancji zastC(pstwo 
przez adwokatów ni~ obowiązuje. 

§ 2. Pełnomocnikami mogą być osoby ma; 
jące zdolność do działania. Nie będzie do
puszczony pełnomocnik, który trudni się zawo-

Poz. 169 

, § 2. Po rozpocz~ciu posiedzenia lub roz
prawy albo po złożeniu przez któregokolwiek 
z uczestników oświadc~enia na piśmie cofnięcie 
wniosku jeśt dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

.inni uczestnicy nie sprzeciwili się temu w ter
minie wyznaczonym przez sąd. . , 

Art. 21. Ugoda może być zawarta tylko 
<;0 do roszczeń majątkowych objętych postępo
waniem. 

Art. 22. Roszczenie majątkowe" będące 
przedmiotem sprawy, która należy do postępo
wania niespornego, osoby zainteresowane mogą 
poddać pod rozstrzy,gnięcie sądu polubownego. 

Art. 23. Na posiedzeniu sądowym mogą 
być obecni wszyscy uczestnicy. Inne osoby nie 
mają wstępu na s'alę posiedzeń, o ile ustawa 
ina.czej , hie stanowi/ Każdy jednak uczestńik 
może zażądać, aby była obecna wskazana przez 
ni~go ,osoba zaufania. 

Art'..-24. Sąd zawiadamia o terminie p6sie
dzenia~ uczestników sprawy i osoby zaintereso
wane, których udział uważa za potrzebny. Nie
przybycie zawiadomionych nie tamuje rozpozna-

' nia sprawy,. 

Art. '25. § 1. Rozprawa .przed sądem od
bywa się w przypadkach, wskazanych w usta
wie. W innych , przypadkach od uznania sądu 

, zależy wyznaczenie rozprawy. jeżeli rozprawy 
nie wyznaczono, , sąd przed rozstrzygnięciem 
może ' wysłuchać uczestników sprawy i osoby' 
zainteresowane. 

.§ -2. Sąd winien uwzględnić' róWnież oświad
czenia uczestników i osóo zainteresowanych, złą-. ' ... ( -zon e na pismle. 

dowo zastępstwem, .nie należąc do adwokatury. Art. '26. § 1. Dla ' wyjaśnienia okolic7;ności 
Art. - 16.- Wniosek o wszcżęcie postępo- sprawy sąd z urzędu zarząazaprzeprowadzenie 

wania powinien zawierać: imię, nazwisko, zawód dowodów. , Mogą być przeprowadzone nawet te 
i miejsce zamieszkania zgłaszającego wniosek dowody, którym uczestnicy się sprzeciwili. W ra
i innych zainteresowanych, dokładnie określone zie j.. potrzeby sąd może również za'rzlłdżić odpo
żądanie oraz przytoczenie uzasadniających je wiE!dnie dochodzenie. 
okoliczności faktycznych, a nadto w sprawac,h , §2. Władze, ' urzędy, osoby zaufania pu
o roszczenia majątkowe -;- oznac~enie wartości blicznego oraz instytucje prawa publi~znego ob 0-

przedmiotu rosźczenia. Może również zawierać wiązane -są dostarczyć potrzebnych informacyj 
żądanie wydańia zarz,dzeń tymczasowych. na żądanie sądu. 

Art. 17. Sąd z urzędu hada, czy wniosek - A t 27 § 1 S· . dk . k' ł d· ' ~ , r. . . wla ' oWle s 'a alą zezna-
jest zgło~zony przez osobę uprąwnioną· ' nia bez przysięgi, lecz sąd stosownie do oko-

Art. 18. Odpisy pism doręcza się tylko liczności może ich przesłuchać pod p,rzysięgą. ' 
tym uczestnikom, których one dotyczą. Przesłuchąnie pod przysięgą może być zarzą-

Art. 19. N-a sk~tek z~rządzenia sądu usu- dzone, chociażby uczestnicy zwolnili świadków 
' nięcie braków fórmalnych i sprostowanie lub od przysięgi. - - , 
uzupełnienie pism, wnoszonycp, w postępowaniu § 2. Sąd może stosownie do okoliczriości 
niespornym, 'może nastąpić na posiedzeniu, wy- zarz.Ądzić prz~słuchanie świadków w , nieobecno-
znaczonym do rozpozltąnia sprawy. ści uczestników. ' 

Art. ' 20. § 1. ' Można cofnąq wniose~ 
o wszczęcie postępowania, jeżeli sprawa nie ' 
należy do tych, które 'mogą byc , wszczęte 
z urz .. du. 

, § 3. Sąd może również, o ile ustaw~ ina
czej nie stanowi, zażądać od osób posfronnych 
złożenia na piśmie wyjaśnień co ' do okoliczno
ści sprawy .. 

\ 
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§ 4. Przepisy powyższe stosuje si~ także 
do biegłych. 

Art. 28. Nie wymagają dowodu fakty przy-
. znane w przewodzie sądowym przez wszystkich 
uczestników, jeżeli postępowanie dotyczy' wy- • 
łącznie ich roszczeń majątkowych. 

Art. 29. Zabezpieczenie dowodów dopusz
czalne,)estw sprawach, które mogą oyć.wszczęte 
na wDlosek. \ . 

Art. 30. Sąd ' umarza postępową.nie, jeżeli 
stało się ono bezprzedmiotqwe. . 

. Art. 31. Orzeczenia sądu' zapadają w ,for
mie postanowień. 

Art. 32. § 1. Sąd pierwszej instancji uza
sadnia na piśmie z urzędu postanowienia, od 
których służy środek odwoławczy; 

_. § 2. Postanqwienia z uzasadnieniem dorę;-
cza się z urzędu wszystkim uczestnikom, chyba . 
że uczestnik obecny na posiedzeniu zrzekł się 
doręczenia. 

§" 3. Postanowienie, od którego nie służy 
środek odwoławczy, będzie uzasadnione na pi,
śmie, jeżeli zażąda tego uczestnik w ciągu dwóch 
tygodni od daty ogłoszenia s~ntencji albo od daty 
dorę~zenia, jeżeli ogłoszenia nie było. 

, Art. 33. § 1. Prawomocne ' postanowienie, 
ustalające istnienie stosunku prawnego, nie może 
być uchylone, chyba że w szczególnych ~ przy
padkach ustawa stanowi inaczej. 

§ 2. Prawomocne postanowienie, qddala
jące wniosek lub. ustalające nieistnienie stosunku 
prawnego, sąd może zmienić wskutek zmiany 
o~olicznościspra wy. 

Art, 34. § 1. Na postanowienie kc>ńczące 
postępowanie służy zażalenie. Na postanowienie 
przedstanowcze służy za.żalenie jedynie w przy-, 
padkach przewidzianych w ustawie. 

§ 2. Z~żalenie należy . wnieść w terminie 
dwutygodniowym od daty doręczenia postano
wienia. Jeżeli się postanowienia nie doręcza, bieg 
terminu rozpoczyna się -od ogłosienia~ 

Art. 35. Na postanowienia sądu drugiej 
" instancji kończące postępowanie służy skarga 

kasacyjna. -

.' Art. 36. Postanowienia sądu. druziej instan
cji kończące postępowanie oraz postanowienia 
Sądu Najwyższego powinny być uzasadnione na 
piśmie i doręczone uczestnikom z urzędu. 

Art. 37. Jeżeli zażalenie lub skarga kasa
cyjna zarzuca nieważność postępowania, sąd, 
który wydał zaskarżone postanowienie, może je 
uchylić i sprawę rozpoznać ponownie. 

/ 'Art. 38. Akta sprawy dostępne są dla 
_ uc~estników postępowania oraz; jeżeli ustawa 
jnaczej . nie stanowi, dla każdego, kto potrzebce 

• 
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przejrzenia dostatecznie w sekretariacie sądu _ 
usprawiedliwi. Osoby te mogą sporządzać i otrzy
mywać z akt odpisy i wyciągi. 

Rozdział IV. 
. Koszty. 

Art. 39. § 1. Koszty--postępowania nie
sporliego p.onosi ten, na czyj wniosek postępo
wanie było wszczęte lub-dokonane były poszcze
gólne czynności sądowe. 

§ 2.W po~tępowaniu -wszczętym z urzędu 
każdy z uczestników ponosi koszty, połączone 
z jego działaniem lub z czynnościami, podjętymi 
w jego interesie. 

§ 3. Jeżeli interesy uczestników są sprzec.z
ne, sąd rozłoży między 'nimi obowią.zek ponie
sienia kosztów. 

Rozdział V. 

Wykonanie. 
\ 

\' Art. 40. § 1. Postanowienie sąd~ ,st.aje się 
wykonalne dopiero po uprawomocmeDlu się, 
o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

§ 2. Sąd stosownie do okoliczności może 
wstrzymać wykonanie postanowienia natychmiast 
wykonalneg'o. - . 

§ 3. Orzeczenie . o obowiązku zwrotu kosz
tów ulega wykonaniu dopiero pouprawomocnie
niu się, chociażby zawarte było w postanowieniu 
natychmiast wykonalnym. 

• Art. 41 . . Postanowienia wydane w sprawie, 
która ~oże być ' wszczęta z urzędu, podlegają 
wykonaniu z urzędu, o ile ustawa nie stanowi 
inaczej; inne postanowienia oraz ugody wyko
nywa się tylko na wniosek uczestników. 

Art. 42. Na podstawie prawomocnych po
stanowień sądu dokonane będą odpowiednie 
wpisy w księgach hipotecznych i rejestrach. 

R o ~ d z i a ł VI. 

Stosunek do postępowania spornego. 

Art 43. Nie /można żądać . w d{odze po
stępowania spornego zmiany stosunku prawnego, 
ustalonego w postępowaniu niespornym, o ile 
ustawa nie stanowi inaczej. . 

Art . . 44. Ten, kto W postępowaniunięspor
nyJD niei uczesfniCzył, może swych praw docho
dzić w drodze postępowąnia .spornego, jeżeli 
zostały one naruszone postanowieniem. 

,R o z d z ia ł VII. 

Przepisy wprowadzające. 

Art. 45. Z dniem wejścia w życie kodeksu 
postępowania niespornego tracą moc dotychcza
sowe przepisy ogólne o postępowaniu rii~spor· 

\. 

f 



Dziennik Ustaw Nr 27 - 235 - Poz: '169 

nym (incydentalnym) przed sądami powszech
nymi . . W szczególności tracą moc przepisy, wy
mienione w artykułach następnych, wraz I ze 
wszystkimi późniejszygti ich zmianami i uzupeł
nieniami. 

Art. 46. Uchyla się: 

, 1) §§ 1-19 patentu cesarskiego z dnia 9 
sierpnia 1854 r. o postępowaniu w sprawach nie-· 
spornych (Dz. u. p. austr. N~ 208), -

2) ' §§ 1-34 ustawy . z dnia17maja1898r. 
o sprawach sądownictwa nięspornego w brzmie
niu ' obwieszczenia z dnia 20 maja 189a r. (Dz. 
u. Rzeszy, str. 339 i 771), 

. '3) §§ 1-18 ustawy z ' dnia 21 września, .. 
1899 r. o sądownictwie niespornym (Zb .. u. prQsk., 
str. 249). 

Art. 47. W przepisach, wprowadzających 
kodeks postępowania cywilnego wprowadza ~ię 
zmiany następujące: 

1) art. XVII § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) art. 29 lit. f) w spra\Yach o upoważnienie 
kobiet zamężnyc~; 

2) art. XVII § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) art. 202, o ile dotyczy ' .skargi na 
. uchwały rad familijny'ch "; . 

3) w ~lrt. XVII § 1 skreśla się punkt 5; 

4) art. XXV otrzymuje brzmienie: 

"Art. XXV. Z ustaw ogólnych norO::ują
cych wła'sciwość sądu i postępowlmłe 
w spornych sprawach cywilnych pozost.yą 
vi mocy 'następujące przepisy: . < 

1) z ustawy zaprowadzającej normę jurys
dykcyjną z dnia 1 sierpnia 1895 r. (Dz. 
u. p, austr. Nr, 110) art. XVI, xvn 
i" XVIII; 

2) z normy jurysdykcyjnej z dnia 1 sierpnia 
. 1895 l'. (Oz.'u. p. au5tr. ,Nr 111) przepisy 
§§ 7 ust. 3 i 105- 119; . 

3) z ustawy zaprowadzającej procedurę ey
. wilną z dnia 1 sierpnia 1895 r.(Dz. u. p. 

austr. Nr 112) art. XLII o przysiędze 
wyjawienia; 

4) .z procedury cywilnej z dnia l sierpnia 
- 1895 r. (Dz. u. p. austr. Nr 113) § 317". 

. Art. 48. llekroć obowiązujące przepisy 
prawa powołują " się na postępowanie niesporne 
(ihcydentalne), należy zamiast dotychczasowych 
prżepisów o postępowaniu niespornym(incyden
talnyin) stosow,ać przepisy' niniejszego kodeksu. 

Rozdział VIII. 

Przepisy przeJściowe • . 

, Art. 49. / § l. P<1l>tępowanie w sprawach, 
wszczętych przed wejściem w życie księgi I ko-

deksu postępowania niespornego, toczyć się bę
dzie aż do prawomQcnego ukończenia według 
dotychczasowych przepisów. , , 

§ 2. Jeżeli jedno i to samo postępow~nie 
składa się z kilku samodzielnych części, przepisy 
księgi I kodeksu postępowania niespornego stOr 
suje się do tej części postępowania" która wszczęta 
została dopiero po wejściu w życie tego kodeksu. 

§ 3. O . wszczęciu sprawy decyduje dzień, 
w którym wpłynął do sądu wniosek rozpoczy
nający ',postępowanie albo w którym podjęto ja
kąkolwiek czynność sądową, jeżeli postępowa
nie wszczyna się z urzędu. 

Art. 50; Sprawy, w których w pierwszej 
instancji nastąpiło zawieszenie postępowaqia, 
w razie ich podjęcia po wejściu w życie kodeksu 
postępowania niespornego, prowadzi się nadal 
według przepisów tegoż kodeksu z uwzględnie
niem już dokonanych czynności i zebranego ma-
teriału. " " 

l\rt. 51. W sprawach wszczętych przed · 
wejściem wżycie kodeksu postępowania nie- . 
spornego W sądzie. według dotychczasowych 
przepisów niewłaściwym, postępowanie toczyć 
się będzie nadal przed tym sądem, jeżeli jest 
on właściwy według. kod~ksu postępowania nie- . 
spornego. 

.Art. 52. W sprawach rozstrzygniętych we
dług dotychczasowych przepisów wznowienie 
postępowania, wszcżęte po w:ejściu w życie ko
deksu postępowania niespornego, prowadzi się 
według przepisów tegoż :.kodeksu. 

Art. 53. Na obszarach, na których nie są 
zorganizowane ' dotąd wojewódzkie oddziały Pro
kuratorii Generalnej, w obrónię interesu p!lblicz
nego działa prokurator. 

R o z d z i a ł I X. 

Przepisy końcowe . 

Art. 54. Wykonanie kodeksu postępowania 
nie spornego porucza się Ministrowi Sprawie
dliwości. 

Arf. 55. Oek~et niniejszy wchodzi ,w życie 
z dniem .1 styczl}ia 1946 r . 

Prezydent K-rajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut • 
\ 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka· Morawski 

• Minister Sprawiedliwości: 

Hen~gk Swiątko;;ski 

", 
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" ROZPORZĄDZeNIE -MINISTRA SKARBU 

, z dnia 4 sierBnia 1945 r. 

o' zmianie rozporzędzenia Ministra Ska~bu z dnia 3 stycznia 1945 r. o ustaleniu taryfy 
na wyroby tyt~niow& Polskiego Mono]>olu Tytoniowego. 

Na podStawie art. 8 i 17 ustawy z dnia 
18 marca 1~32 r. o utworzeniu państwowego ' 
przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" 
(Dz. U. R. P . . Nr 26, poz.240), zmienionej rqzpo
rządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
27, października 1933 F. o sprzedaży wyrobów 
tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 617) 
zarządzam, co następuje: . ' 

§ 1. W '§ l rozporządzenia Ministrci Skm-bu 
z dnia 3 stycznia 1945 r. o ustaleniu taryfy na 
wyr,obytytonio,we Polskiego Monopolu Tytonio

. wego ' (Dz. 'U. R. P. Nr 2, poz. 6), uzupełnionym 
ro.zpotządzeniem Ministra: Skarbu 'z dnia 14 kwiet

, nia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 14, poz~ 83), ustęp (5) 
otrzymuje następujące brzmienie: ' \ 

.. ..(5) Cygara sprzedawane będą tylko po 
cenie II kategorii; w zł za 1 ~ztukę: 

El Alien.to . 
Kopernik 
LaPintura. 
Ligia. 

.-Cygarillos 

- . 
10.-
8.-
6.
-5.-
4-" 

§ 2. Rozporządzenie niniejs7;e wchc;>dzi . 
w życie z dniem ogłoszenia: . 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 
'., 

--' ) 

• 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU , 

z -dnia.-;f sierpn~a 1945 r. 

o prżesuni.Qt:iu terininu do składania zeznań do wymiaru nadzwyczajnego podatku 
od wzbogacenia wojennego.' 

. , 

Na podstawie art. 146 § l Ordynacji Po
datkowej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 14, poz, 134), 
w związku z art. 7/ dekretu z dnia 13 kwiet
nia 1945 r. o nadzwyeujnym podatku od wzbo· 
gacenia wojennego (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 

datku od wzbogacenia W'ojenllego (Dz. U. R. P. 
Nr 23; poz. 135) termin składania zeznań przęz 
osoby fizyczne, spadki wakujące i osoby prawne 
do dnia 15 sierpnia 1945 roku, prze~uwa się dQ 
dnia 15 września 1945 roku. 

72), zarządzam, co na-stCtPuje: ' 

§ 1. Przewidziany w _ § 30 rożporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1945 r. w spra
w,ie wykonania dekretu o nadzwyczajnym po-

! 

./ 

§ 2. Rozpo~ządzenie niniejsze_ wc~odzi 
, w' żys:ie z ,dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 
.., Konstanfy Dąbrowski 

/ 

TłocJ:ono z. polecenia Ministra Sprawiedliwości w Dr~1carni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi, ul. Kilińskiello 93 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. Piotrkow'ska '49. 
Prenumeratę należy wpłacać z góry. Wysyłkę wykonuje się po uprzedn:m ' wpłaceniu zaliczki kwartalnej 

dla władz, ur:zędów, zakładów i instytucyj państwowych i samorządowych w kwocie ' zł 60, I 

dla innych pr~numeratorów w kwocie zł 150. Konto czekowe w P ,K.O. w Łodzi VII-134. 
- - Pojedyncze numery ~ą do naby~ia: ,_ " " 

w Biurze , Sprzedaży - Warszawa, ul. Targowa 59, w Adminishacji' Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, Piotrkowska 49 
oraz w Kasach Sądów Okręgowych w Lublinie, ul. Krak.-Przedmieścle 76, Krakowie, Kato~icach' i Poznan'iu..: 

.'- -

c;: .... 10 ... j' 
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172' 

- DEKRET 

Z dnia 2 sierpnia 1945 r. 

o amnestii. 

. Na podsfawie ustawy z: dni~ 3 stycznia 
19'45 r. ' o trybj.e wydawania dekretów z mocą 
sstawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów -postanawia, a Prezydium Krajowej Rady' 
Narodowej zatwierd?:a, co następuje: 

Art. 3 • . Pusze.za się w niepamlęc i ' prze
bacza przestępstwa przewidziane: 

J 
1) w ·a.rt. 1 i 8 dekretu o ochronie Pań- ' 

stwa, jeżeli spr"awca porzucił szeregi związku 
i . powrócił do normalnego życia lub uczyni to ' 
w ciągu miesiąca od dnia wejścia 'łf życie niniej
szego dekretu; 

Ari 1. Celem upamiętnienia Święta Odro
dzenia Polski w rocinicę powstania Polskiego 
Komitefu Wyzwolenia Narodowego oraz faktu 
utworzenia Rządu Jedności Narodowej udziela 
się sprawcom i uczestnikom przestępstw popeł
nionych przed dniem 22 lipca 1945·-r;- amnestii 
na zasadach, określonych- w niniejszym dekrecie. 

• • 
Art: 2. PU!lzcza się w niepamięć i prze-

bacza: 

1J przestępstwa, należące do właściwości 
ądów wojskowych, za które ustllwaprzewiduje, 

,liezależnie od kar dodatkowych, .jako karę naj
surowszą - karę pozbawienia wolności do lat 10; 

2) przestępstwa, przewidziane wart. 6 de
kretu Polskiego . K;omitet~ WnwQlenia NarQ..do
wegó z dnia 30 października 1944 r. o ochronie 
Państwa (Dz. U. R. P. Nr 10, ,poz. 50), o ile do
tyczą aparatów radiowych odbiorczych, oraz 
przestępstwa, przewidziane w art. 10 i 11 tegoŻ' 
dekretu; -

·3) występki, należące do właściwośt:i sądów 
powszechnych, za które ustawa przewiduje, nie

. zależnie od kar c;łodatkowych, karę pozbawienia 
. wolności do lat 2 lub grzywnę, albo obie- te 

kary łącznie; - . 

4) wykroczenia; 

5) wykroczenia skarbowe; 

6) występki ,skarbowe i przestępstwa po
datkowę, . za które ustawa przewiduje karę -nie 
wyższą niż 5.000 złotych grzywny. ' 

2) w ar.l. 4 lit. a). dekretu o 061lron~e Pań-
stwa, jeżeli sprawca' dobrowolnie złożył władzom 

I 
bezpi~~zeństwa . publicznego posiadaną broń) 
amUnIClę, materIały lub prz.yrządy wybuchowe 
albo inne przedmioty, mogące sprowadzić nie-
bezpieczeństwo powszechne, , lub ' uczyni to 
w c i ągu ' miesiąca od dnia wejścia w życie ni
niejszego dekretu; ' 

3) wart. 115-120 kodeksu karnego Wojska 
Polskiego, jeżeli . sprawca w ciągu miesiąca od 
dnia wejścia w życie niniejszego dekr:etu stawi 
się do rozporządzenia' właściwej władzy. 

Art. 4. W przypadkach, określonych wart. 2 
i 3, nie' wszczyna się postępowania, a wszczęte 
po~tępowanie podlega umorzeniu, kary . w całości 
lub w części niewykonane, nadto or~eczoną 
utratę praw publicznych i obywatelskich · praw 
honorowych oraz nieściągnięte koszty po-

I stępowania da r.o.wuje się; prawomocne orzecze
. nie .. co do przepadku przedmiotów i llarzędzi 
prz·estępstwa oraz przepadku inienia podlega 
jednak wykonaniu, jak również należy orzec 
przepadek przedmiotów i narzędzI. przestępstwa, 
mienia, pochodzącego z przestępstwa lub mienia, 
którego posiadanie -jest zakazane. ' 

Art. 5. § 1.. W sprawach, należących ' do -
właściwości sądów wojskowych, i w sprawach 
o przestępstwa, popełnione z pobudek politycz
nych" choćby nie należące do właściwości tych 
sądów - o ile nie stosuje się art. 2 i ' 3: 



.' 
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11 darowuje się: i § 3. Przepisy §§ l i 2 stosuje się odpo-
a) ,katy pozbawienia wolności, orzeczone '. ,wiednio do przestępstw, polegających na naru-

w rozmi~rz-e nie powyżej 5 lat, szeniu przepisów o daninach publicznych, nie-
objętych ordynacją podatkową. . 

b) ką;ry, orzeczone za przestępstwa, okre-
ślone wart. 113-120 ' kodeksu karnego 
Wojska Polskiego, bez względu na ich ' 
wysokość, ' 

c) skierowanie do .oddziału karnegp, orze
czone jako kara zasadnfcza, oraz kary 
odroczone VI Iq)'śl art. 65 lub złago
dzone w myśl art. 55 kodeksu karnego · 
Wojska Polskiego bez względu na icn 
wymiar; 

Art. 7. § 1. , Nie podlegają amnestii oso- " 
by, które: 

I 

_ 1) po wyzwoleniu Polski spod okupacji 
niemieckiej pełniły w związku, prźewi'dzianym 
art. 1 łub 8 dekretu o ochronie Państwa, na
czelne funkcje kierownicze i ni~porzuciły wraz 
z~ słymi podwładnymi takiego związku naj
dalej do miesiąca od dnia wejścia w życie ni
niejszego dekre.tu, nie złożyły dobrowolnie wła-

2} zmniejsza się 05 lat kary pozbawienia dzom bezpieczeństwa posiadanej przez siebie ' 
wolności, ~rzeczone ,w rozmiarze powyżej 5 lat; broni, amunicji' i innych środkó~ walki oraz nie 

3) zamienia się karę śmierci lub karę do- . zgłosiły dO' władz. administracji państwowej _.po
żyw:otniego,więzienia na karę ' 15 lat więzienia. ,wrotu swego i swych podwładnych do normal

nego życia , ; 
§ 2. W pozostałych sprawach, niewymię-

nionych w § l, do których również nie stosuje / 2) dopuściły się pf'lZestępstw, w wyniku 
siC( art. 2 i 3, a należących · do właściwości których nastąpiły skutki, określone wart. 225, 
s'ądów powszechnych: 235 § l i 236§ .1 kodeksu karnego; 

, 1) darowuje się kary grzywny oraz \kary 3) dopuściły się przestępstw, określonych 
pozbawienia \Volności, orzeczone w rozmiarze wart. 3 lit. a) i b), art. 4 ust. (1) lit. b), i art. 5 
nie powyżej 2 lat; - " ' ' " lit. a) dekretu o oC,hronie Państwa; 

2) 'łagodzi się o połowę kary pozbawienia 4) dopuśc iły się przestępstw, ó'kreśłonych 
wolności, orzeczone w rozmiarze powyżej 2, wart. 10ą kodeksu karnego, w art~ 85, 89 
lecz nie ponad 6 lat; (tylko' co do zbrodni z art. 85), wart. 90, 91, 

3) łagodzi się o l/a kary pozbawienia wol- 93 § 1, 98 w części dotyczącej dostarczenia 
, dla wojska' broni lub innego sprzętu wojennego, 
ności, orzeczone ~ rozmiarze powyżej 6 lat; niezdatnych do użytku, wart. 100, 103, 104, 

4) zilmienia się karę śmierci lub karę do- 109,111, 149, 175 (o , ile wartość ,mienia prze- , " 
żywotniego więzien~a na karę'" 15 lat więzienia. n05i50.000 złotych) oraz wart. 185 kodeksu 

karnego Wojska~olskiegQ. , 
§ 3. Wykonanie kary złagodzonej na pod-

stawie § 1 pkt 2) można w t>rzypadkach zasłu
gującyóh na sicz~gólne uwzględnienie zawiesić 
warunkowo na okres 2 lat' z odpowiednim za
stosowaniem 'art. 57-60 kodeksu karnego 
Wojska Pols~iego lub art. 61-64 kodeksu kar
nego. O zawieszeniu orzeka postanowieniem sąd, 
którego wyrok podlega wykonaniu. 

Art. 6. §, 1. W sprawach o występki skar- , 
bowe i o przestępstwa podatkowę, o ile nie 
'stosuje się art. 2 pkt 6: ' i 

1) darowuje się niewykon'ane w . całości lub 
w części kary grzywny, orzeczone w rozmiarze 
nie po. wyżej 5.000 zł, oraz kary pozbawienia 
wolności, orzeczone w rozmiarze nie pO'ł.'yżej 
6 mi'esięcy; \.. 

2) zmniejsza się o połowę kary grzywny, 
orzeczone w rozmiarze' powyżej 5.000 zł, oraz 
kary pozbawienia wolności, ' orzeczone w roz
miarze powyżej 6 miesięcy. 

§ 2. Zasady, określone w § .1, stosuje się 
także wtedY,4dy obie.te ~ary w powyższych 
granicach orzeczono łącznie. 

/ 

§ 2. Nie podlegają również amńestii oso
by, które: ' 

1) dopuś~iły sit( przestępstw, podlegają
~ych właściwości ' specjalnych sądów karny ch; 

, 2) dopuściły , się czynów, określonych 
w ustawie z dnia , 6 maja 1945 r. o wyłączeniu 
ze społeczeństwa pQlskiego wrogich elementów 
(Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 96); 

..... 
3) dopuściły się fałszowania , lub puszcza": 

nia w obieg pieniędzy i papierów wartoscio
wych (art. 175 do 177 kodeksu karnego);, 

4) dopuściły się- ...:...- 'po wyzwoleniu 'Pols1ti 
spod okupacji niemieckiej - przest.ępśtwa z art. 
287 i 290 kodeksu karnego oraz , przestępstw 
ną szkodę Skarbu ' Państwa, samorządów i in
stytucyj . prawa ' publiczńego, ' przedsiębiorstw 
państwowych i samorządowych, tudzież wszel
kich organizacyj, działających z udziałem finan-, 
sow)"Ol" Skarbu Państwa albo ko\:zystających 
z jego gwarancji lub po~cy finansowej, ież~li 
przestępstwo popełnił ' funkcjonarius~ " urzędu 

-, 
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państwowego alb'o osoba, pozostająca w służbie 
w jednej 'z powyższych jn~tytucyj; 

-5) dopuściły się zaboru w celu przywłasz
.czenia cudzego mienia ruchon,tego . (art. 257 ko-
deksu karnego); . 

6) dopuściły siC( przy~łaszczenia powie
rzonego sobie mienia ruchomego (art. 262§ 2 
kodeksu karnego), jeżeli powierzenie tego mie
nia nastąpiło z powodu wypadków związanych 
z wojną; 

7) dopuściły się przestępstw, określonych 
w dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwo,lenia 
Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. O zwal
czaniu potajemnego gorżelnictwa (Dz. U. R. B .. 
Nr 15, poz. 85); 

8) dopuściły się przestępstw, określonych 
wart. 11, l~ i 14 <;łekretu Polskiego Komitetu ' 
Wyzwolenia Nlrodowego z dnia 25 października 
1944 r. o zwalczaniu spekulacji i lichwy wojen
nej (Dz. U. R.P, Nr 9, poz. 49), zmienionego 
dekretem z dnia 20 listopada 1944 r. (Dz. U. 
R. P. Nr ~2, poz. 63); 

. 9) są-przestępcami zawodowymi lub z na
wyknienia, albo ..: do k~órych mają zastosowanie ' 
przepisy o powrocie do przestępstwa. 

Art •. 8. § 1. Sąd moze postępowania nie 
- wszczynać luił postępowanie wszczęte umorzyć, 

jeżeli według okolicznoścj danego przypadku 
należałoby wymierzyć. karę w takim wymiarze, 
że podlegałaby darowaniu. z mocy przepisu art. 5. 

§ 2. W powyższych przypadkach sąd może 
postępowanie umorzyć lub postępowania ' nie 
wszczynać jedynie na wniosek albo za zgodą", 
prokuratora. 

" Art. 9 • . § 1: Władze skarbowe właściwe do 
-orzekania . mogą postępowania nie wszczynać lub 
umorzyć postępowanie, toczące .. się przed wła
dzami skarbowymi, jeżeli według okoliczności 
danego przypadku należałoby wymierzyć . karę 
W"1akim wyiniarze, ' że podlegałaby darowaniu 
~ mocy art. 6. 

§ 2. Zaniechanie wszczęcia postępowania 
i umorzenie postępowania na podstawie § l wy
maga z~zwolenia Ministra Skarbu; uprawnienie 
to MinisŁerSkarbu może przelać na władze 
skarbow.e II instancji. 

. .. 
Art. 10. W sprawach, ściganych . z oskarże

nia prywatnego lub na wniosek, zanie'chanie 
i umorzenie postępowania może nastąpić . wtedy 
tylko, - jeżeli oskarżyciel prywatny lub upraw- . 
nionydo złożenia wniosku nie o$wiadczy w ciągu 
miesiąca od" wejścia -wżycie niniejszego dekretu, 
że żąda przeprowadzenia postępowania. 

\ 

Art. 1f. § 1. W razie zbiegu przesfępstw 
podlegających amnestii sąd stosuje .amnestię do 
kar wymierzonych za zbiegającę się przestęp
stwa, '. po czym orzeka karę łączną według za-
sad. ogólnych. __ 

§ 2. W razie zbiegu przestępstwa ulegają
cego amnestii z przestępstwem amnestii nie ule- · 
gającym kara orzeczona z uwzględnieniem zbiegu 
lub kara łączpa może być złagodzona weąług 
uznania sądu, jednak nie poniżej kary wymie
rzonej za przestępstwo niepodlegające amnestii • . 

§ ' 3. Przepis powyższy nie w'yłącza moż
ności umorzenia postępowania sąaowego co do 
przestępstwa ulegającego amnestii. 

- Art. 12. Umorzenie postępowania na pod
stawie przepisów niniejszego dekretu będzie 
uchylone, jeżeli ten, przeciwko któremu postę
powanie toczyło się, oświadczy 'w terminie za- c 

witym miesięcznym od zawiadomienia o umorze
niu, że żąda przeprowadzen~a . postępowania . 

Art. 13. ,§ 1. Przepisy dekretu niriiejd'ego 
stosuje się do osób, które korzystały z ogólnego 
lub szczególnego aktu łaski o tyle tylko, o ile 
poprzedni akt łaski przyznawał osobom tym, 
ulgi w mniejszym rozmiarze. ,.. 

§ 2. Przepisy dekretu ' niniejszeg~ stosuje 
się odpowiednio do przestępstw, które zakwali
fikowano według przepisów dawnych. 

Art: 14.§ 1. Amnestię stosuje władza, 
przed którą toczy się ,Postępowanie, albo wła- ' -" 
dza zarz,ądzająca wykonanie orzeczenia, jeżeli 
nie zastosowano jej już ·przy wydaniu orzeczenia~ 

§ 2. iW przypadku, określ~)Dym w ' art. 11, 
amnestię stosuje postanowieniem sąd I iqstancji, 
właściwy według zasad ogólnych .. jeżeli nie za
stosowano jeI przy wydaniu wyroku. 

Art. 15. § J. Na postanowienia i zarządze
nia w pr~edmiocie stosowania prżepisów niniej- " .. 
szego' dekretu służy zaiah;nie do jednej bez
pośrednio wyższej instąncji. 

§ 2. W postępowaniu pr~ed włacf~aini ad
ministracyjnymi przepis § 1 stosuje się odpo
wiednio, przy czym zazalenie rozstrzyga osta
tecznie władza bezpośrednio przełożona nad 
władłą zarządzającą wykonanie orzeczenia. 

Art. 16 . . W razie uinorzeniapostępówania 
na podstawie przepisów niniejszego dekretu" 
koszty postępowania ponosi: 

1) VI sprawach toczących się z urzędu 
Skarb Państwa, z wyjątkiem kosztów, 
wymienionych w art, 587 lit. h) kodeksu 
postępowania karnego, 

,. 

.. ... 
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2) w sprawach z oskarienia prywatnego
każda <ze stron i Skarb Państwa w gra
nicach wydatków ' przez siebie wyłożo
nyc,h; zaliczkę zwraca się w kwocie. po
zost~łej po pokryciu kosztów po~tępo
wAma. 

Art. 17. Wykonanie nimeJszego dekrelu 
porucza się Ministrom: Sprawiedliwości, ObroIlYJ 
Na(odowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu" 
i Administracji Publicznej. 

Art. 18. Dękret niniej-szy wchód):,i w życie 
z ~niem ogłoszenia. 

Prezydent. Krajowej' Rady Narodowej: 

Bolesław · Bierut 

Ol 

/ 

l A . • "' 

Poz. 172 

Prezes ' Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk Świątkowski 

Minister Obrony Narodowej: 
Michq.ł Żymierski 

Marszałek Polski 

Minist~r Bezpieczeństwa Publićznego: 
, Stanisław Radkiewicz 

MiiilsteI: Skarbu: 
Konstant.1J Dąbrowski 

Minister Administracji Publicznej: 
'Władysław Kiernik-. 

I 

. j 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawie~liwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łod;i, ul. Kilińskiego 93 .J 

Zgłoszenia na prenumeratc: przyjmuje sic: w Administrącji Dzienniką Ustaw R. P . w Łodzi, ul. Piotrkowska 49. 

Prenumeratc: należy wpłacać z góry. Wysyłkc: wyko~uje sic: po uprzednim wpła~eniu zaliczki kwartalnej 
dla władz, urzc:dów, zakładów i instytucyj państwowych i samorządowych w kwocil1 zł 60, 

dla innych prenumerdorów w kwocie zł 150. Konto czekowe w P. K. O . w. Łodzi VII-134. 

Pojedyncze numery są do ,nabycia: 

w Biurze Sprzedaży w Warszawie, ul. 'Targpwa. 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. Piotrkowska 49 
oraz w Kasach Sądów Okrc:gowych w Lublinie, Krakowskie-Pr,zedmieścię 76, Krakowie, Katowicach i Po~naniu . . 

CeDa' 4 zł. 
I 
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DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOS,POLITEJ "POLS"KIEJ' 

Warszawa, dnia 27 sierpnia 1945 r. ' 

T REŚ Ć: 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA , RADY MIŃISTRÓW I 

"oz. I ' 173 - z dnia 18 sierpnia 1945 r. o składzie i sposobie , powoływania członków Państwowej Rady 
Mierniczej. /': 241 

ROZPORZĄDZENIA I 
-

174 - Ministra Skarbu żdnia 18 sierpnia 1945 r. o przedłużeniu terminu wymiany marek niemiec-
kich , na terytorium byłego W.lnego Miasta Gdańska, stanowiącym część składową woje
wództwa gdańskiego • f) • 242 

175 ~ Ministra Odbudowy z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych douzyskailia prawa 
kierowania robotami budowlanymi i· wykonywania , projektów (planów) tych robót • 242 

176 - Mini,§trów Sprawiepliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2'0 sierpnia 1945 r., o usta-
nowie'niu okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych: ' 244 

17? - Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2'0 sierpnia 1945 r. o wy
Bokoś<;i, ' zasadach ustalania i wypłacania odszkodowania; diet oraz kosztów przejazdu ławników 

'okręgowych sąd'ów ubezpieczeń społecznych . • 244 

173 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

" Z dnia 18. sierpnia 1945 , r. 

o składzie i , sposobie powoływania członków 'Państwowej Rady Miernicz~j; ' 

' Na podstawie art. 6 ust (1) dekretu z 'dnia , 
30 marca 1945 r. o pomiarach ' kraju i organi~ 
zacji miernictwa (Dz. U. R. P. Nr ,11, poz. 58), 
zarz"dzam, co następuje: ' 

" 
§ 1: W skład Państ.wowej Rady Mierniczej 

wchodzą: ' 

' l) prezes Głównego Urzędu Pomiarów 
Kraju, jako przewodniczący, 

, 2) dyrektor ' Geodezyjnego Instytutu Nau-
kowo-Badawczego, jako zastępca przewodni .. 
'c~ącego, 

3) przedstawiciele Ministrów: Obrony Na
rodowej, Administracji Publicznej. Przemysłu; 
Komunikacji, ' Rolnictwa i Reform Rolnych, La': 
sów, Odbudowy i Oświaty po jednym z każdegó 
ininisterstwa, 

/'4) przedstawiciel Akademii , Umiejętności, 
. 5) przedstawiciele , wydziałów geodezyjnych 

politechnik polskich.~ wybrani przez rady wy
działowe po jednym z każdego wydziału, 

6)' zastępcy prezesa Głównego Urzędu Po
m1arów Kraju, 

, 7) przedstawiciele instytucyj' naukowych 
organizacyj zawodowych, po jednym z każdej, 

, . ' 

powołani przez 
miarów Kraju, 
i organizacyj,. 

prezesa Głównegó Urzędu Po-, 
na , wniosek tychże instytucyj .-

8) wybitni znawcy źagadnień z zakresu 
pomiąrów kraju i dziedzin ' pokre:wnych" powo
łani pq:ez prezesa Głównego Urzędu Pomiarów 
Kr~u. , ' 

§, 2. ,W posiedzeniach Państwowej , Rady 
.Mierniczej mogą brae również udział z głosem 
stanowczym przedstawiciele mjnisterstw, niewy
mienionych w § 1 pkt 3, jeżeli mają , bye roz": 
patrywane sprawy, w których te ministerstwa 
są zainteresowane. 

§ 3. Państwowa Rada Miernicza układa 
regulamin wewnętrznego urzędowania, którY' 
uzyskuje moc~ obowiążującą po zatwierdzeniu 
,go przez prezesa Głównego Urzędu Pomiarów 
Kraju:' 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się prezesowi Głównego Urzędu . Pomią-
rów Kraju. , . 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w , życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady 'Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

) 
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174 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 18 sierpnia 1945 r. 

Poz. 174 l 175 

o przedł1:(żeniuterminu wymiany marek. niemieckich na terytorium byłego Wolnego Miasta 
Gdańska, stanowiącfm część składowll woje~ództw~ gdańskiego. . , 

Na podstawie art. 9- dekretu z dnia 5 1u- torium byłego Wolnego Miasta Gdańska, sŁano
tego 1945 r. o deponowaniu i wymianie ' marek wiącyth część składową województwa gdańskiego 
niemieckich na terenach Rzeczypospolitej Pol-(Dz. U. R. P. Nr 21, po z; 127), zostaje prze
skiej,wyzwolonych . spod. o~upacji po , dniu dłużony do dnia 30 września 1945 r. włącznie. 
6 styczp.ia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 17) § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
zarządzam, co n,astępuje: w , życie z dniem ogłoszenia~ 

§ 1. Termin, przewidziany Vi § 2 rozporzą-
dzenia Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1945 r. Minister Skarbu: 
w s~rawie wymiany n.arek niemieckich ria tery- Konstanty Dqbrow$ki . 

175 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY 

,/ 

o egzamin~ch wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi 

z dnia 18 sierpnia 1945 r. 

i wykonywania projektów {planów} tych robót. 

Na podstawie art. 368 ust. (4) rozporządze- e} tych przepi~ów prawa przemysłowego, 
nia Prezyder:tta Rzeczypospolitej z dnia 16 lu-sanitarnego, elektrycznego, wodnego i dro-
tego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudo- gowego, które mogą mieć zastosowanie 
waniu osiedli (Dz. U. R. P. z 1939 r. _ Nr 34, w zw~ązku z wykonyw~aniemrobót bu-
poz. 216) zarządzam, co następuje: do wlanych, . . 

§ 1. (1) Dla przeprowadzenia egzamin~w, f) przepisów z dziedziny ubezpieczeń spo-
przewidzianych w art~ 361, 362, 363 i 364roz- łecznych, 
porządzenia- Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia g) przepisów · o postępowaniu, adminiśtra-
16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabu- cyjriym i, wywłaszczeniu. 
dowaniu osiedli (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, - . (2) Egzamin nie może trwać dłużej niż 
poz. 216), ustanawia się przy Ministerstwie Od- 90 minut. . 
budowy komisję egzaminacyjną, składającą się . § 3. (1) Egzaminy odbywają ' się z każdym 
z przewodniczącego, jego zastępcy i potrzebnej kandydatem osobno. Przewodniczący wyznacza 
ilości . członków, mianowanych przez Ministra kolejność i kieruje egzaminem. " 
Odbudowy na, okres trzyletni z grona lub też , (2) Niezwłocznie po egzaminie komisja 
z P9za grona urzędników Ministerstwa Odbudowy. egzaminjlcyjna poweźmie uchwałę co do jego 

(2) Poszczególne egzaminy przeprowadza wyniku. . . 
komisja w kompletach, które składają się z prze- (3) Uchwała komisji co do wyniku egza
wodniczącego, lub jego zastępcy, oraz z trzech minu winna wyrażać, że egzaminowany złożył 
członków egzaminatorów. ' egzamin. "z wynikiem zadawalającym" lub "z wy-

(3) Członków egzaminatorów wyznacza nikiem nieudawalającym" . _ 
przewodniczący z ogólnej listy VI -ten sposób, {4} Uchwała komisji egzaminacyjnej zapada < 
aby w każdym komplecie trzy osoby posiadały więks~ością głosów i jest ostateczna. W razie 
wyższe studia. Na cdonka egzaminatora może równości głosów, licząc także głos przęwodni-

. być wyznacZony zastępca przewodniczącego czącego, uchwałą staje się ten wniosek, ia któ
komisji egzaminacyjnej, o i1eniF przew,odniezy rym oswiadczył się prz€?wodniczący. 
w danym komplecie. (5) Uchwałę co do, wyniku egzaminu ogła-

§ 2. (1) Egzamin jest ustny i polega na .sza kandydatowi przewodniczący komisji egza-
'wykazaniu znajomości: minacyjnej zaraz po egzaminie lub najdalej na-

a) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stępnego dnia po ukończeniu egzaminu. . 
b) ustroju władz i urzędów państwowych § 4. (1) W razie niezi1dawaJającego wyniku 

i samorządowych oraz ich zakresu dzia- egzaminu kandydat może przystąpić powtórnie 
łania, ' do egzaminu po upływie pół roku. 

c) przepisów prawa budowlanego, (2) W wy'padkuniezadawalającego wyniku 
d} zasadniczych przepi~ówodnoszących się powtórnego egzaminu . dalsze przystąpieni.e do 
. do odbudowy, budowy i przebudowy egzaminu może mieć miejsce tylko za specjalnym 

osiedli, ' zezwoleniem Ministra Odbudowy. 
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§ 5. (1) Z przebiegu egzamiąu' sporządia 
się protokół, do którego wpisuje s(ę skład ko

_ misji egza'minacyjnej, pytania egzaminu i , ocenę 
-odpowiedzi na poszczególne pytania , tudzież 
uchwałę komisji co do wyniku egzaminu. 

(2) Akta z wyniku egzaminu przedkłada 
przewodniczący komisji egzaminacyjnej Mini,. 
sterstwu Odbudowy. 

§ 6. , Egzaminy odbywają się . w ciągu roku 
dwa ' razy, a to: w pierwszym półroczu ,w mie
siącach marcu - kwietniu, vi drugim półroczu 
w miesiącach paździe-rniku - listopadzie. 

§ 7. (1) Osoby, ubiegające się o dopusz
czenie do egzaminów, o , których mowa w § 1, 

, powinny wni,e~ć stosowne podania do Minister
stwa Odbudowy za pośrednictwem wojewódzkiej 
władzy administracji ogólnej, właściwej według 
ostatniego faktycznego miejsca zamieszkania kan
dydatów: Na terenie miasta Warszawy i Łodzi 
należy wnieść Jpodania za pośrednictwem prezy-
denta miasta. _ 
. , (2) Do podania należy dołączyć w orygi-
nałach lub w uwierzytelnionych odpisach: 

1) a) gdy chodzi o uprawnienia, przewi
dziane wart. 361-363 powołanego 
na wstępie rozporządzenia, dyplom 
bądź świadectwo ukończenia, wyższej 
technicznej uczelni krajowej lub za
granicznej, 

b) gdy chodzi o uprawnienia, przewi
dziane wart. 364 tego rozporządze
nia - świadectwo ukońezenia w kraiu 
państwowej lub prywatnej, uznanej 
przez Ministra Oświaty za równorzęd
ną, średniej sikoły budowlanej, albo 
wydziału budowlanego innej średniej 
szkoły zawodowej lub szkoły budow
nictwa nadziemnego stopnia licealne
go, źorganizowanej na podstawie usta
wy z ·dnia 11 marca 1932 r. o ustroju 
szkolniCtwa (Dz. U. R. P. Nr. 38, 
poz. 389), . 

2) dowody odbycia praktyki przy robotach 
budowlanych, wymaganej powołanymi 
wyżej art. 361-364, 

3} metrykę chrztu lub urodzenia, 
4) dowód przynależności państwow·ej, . 
5) 2 fotografie, zaopatrzone własnoręcznymi 

podpisami. 
(3) Osoby, które nabyły wyższe wykształ

cenie techniczne zagranicą, powinny przedsta
wić . dowód nostryfikacji odnośnego dyplomu, 
bądź świadectwa. . 

(4) Cudzoziemcy winni udowodnić, że 
w ' państwie, którego są obywatelami, obywatele 
polscy w zakresie odnóśnych uprawnień trakto
wani są na równi z obywatelami tego państwa. 

(5) Powyższe dowodYJ 'pozostają w aktach 
Ministerstwa Odbudowy. _ ' 

§ 8. (1) Wojewódzka władza administracji 
ogólnej a na terenie m. st. Warszawy i m. 

Łodzi prezydent .miasta- zarządzi niezwłocznie 
protokólarne przesłuchanie ubiegającego się 
o uprawnienie co do okoliczności, czy nie był 
on karany sądownie za czyny, wynikające, z chęci 
zysku, oraz czy nie utracił prawa kierowania 
robotami budowlanymi na mocy obowiązujących 
przepisów; zbada w razie potrżeby z ,urzędu 
prawdziwość złożonych Qświa,dczeń oraz stwier
dzi przy tym, że ubiegający się o uprawnienia 
posiada znajomość ' języka polskiego w mowie 
i piśmie. 

(2) Protokóły czynności dokonanych ' zgo
dnie z ust. (1) wojewódzka władza administracji 
ogólnej a na terenie m. st. Warszawy i m. Ło
dzi prezydent miasta - dołączy do podania osoby, 
ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu, 
i wraz z innymi załącznikami prześle do Mini-
sterstwa Odbudowy. . . 

. § 9.(1) Po ustaleniu, że do udzielenia upraw-
. nienia nie zachodzą przeszkody, wymienione \ 
wart. 366 rozporządzenia oprawie budowlanym 
i zabudowaniu osiedli, oraz że ubiegający się 
o uprawnienie czyni zadość wymaganym warun
kom co do wykształcenia i co do praktyki, Mi
nisterstwo ' Odbudowy orzeka o dopuszczeniu 
kandydata do egzaminu i zawiadamia go o tym. 
O niedopuszczeniu do egzaminu Ministerstwo 
Odbudowy zawiadamia kandydata z podaniem 
~otywów. . 

. (2) Orzeczenie o dopuszczeniu jak rÓ~lliei. 
orzeczenie o ' złożeniu ' egzaminu może być 
z urzędu unieważnione, jeżeli okaże się, że do
kumenty lub okoliczności fakt yczne, które słu
żyły za fo~stawę decyzji, wskazanej w ust. (1), 
sąniezgodne z prawdą. , . 

.. § 10. (1) Ubiegający się o dop'uszczenie do 
egzaminu powinien uiścić taksę egzaminacyjną 
w kwocie 500 zł. 

(2) Wskazana wyz e) kwota pieniężna, po 
pokryciu z niej wydatków, połączonych z prze
prowadzeniem egzaminu, przypada przewodnł
czącemu komisji oraz ' członkom 'egzaminatorom 
w równych częściach. 

(3) Taksę egzaminacyjną winien kandydat 
uiścić przed przystąpieniem do egzaminu w spo
sób wskazany w piśmie zawiadamiają~ym go o do" . 
puszc2;eniu do egzaminu i dowód uiszczenia 
przedstawić przewodniczącemu komisji. 

(4) W płacona taksa będzie zwrócona w przy
padku usprawiedliwionego niestawienia się kan
dydata do egzaminu lub usprawiedliwionego od

'stąpienia Q.d egzaminu, o -ile zainteresowany 
zwrÓci się z prośbą o zwrot taksy w terminie-
14 dni od daty wyznaczońego egzaminu. .. 

_ § 11. Z chwilą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 
22 mąrca 1929 r. o egzaminach _ wymaganych 
do uzyskania prawa kierowania ro.botami budo
wlanymi i wykonywania projektów (planów) tych 
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robót (Dz. U. R.P. Nr 19, pOZ. 182), zmienione 
rozporządzeniem Mini,stra Robót Publicznych 
~ dnia 17 lipca 1930 r. (Dz. U. R. p. Nr 53, 
poz. 452), rozporządzeniem ' Ministra Robót Pu
blicznych z dnia 16 stycznia 1932 r.(Dz: U" 
R. P. Nr 8, poz. 54) i rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1936 f., 
(Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 545). , 

§ 12~ Rozporządzenie niniejsze wchodzi: 
w , życie z dniem ogłoszenia. 

,Minister Odbudowy: Michał Kaczorowslci 

176 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI ORAŻ PRACY 

. I OPIEKI SPOŁECŻNEJ ' 

z dnia 20 sierpnia 1945 r. 
, -

o ustanowieniu okl'ęgowych slłdów ubezpieczeń 'społecznych. 

, Na podstawie art. 8 §§ l i , 2 prawa o są
dach ubezpieczeń społecznych z dnia 28 lipca 
1939 r. (Dz. U. R. P.- Nr 71, póz. 476) za-
rządza się, co następuje: , ' 

§ 1. Ustanawia się okręgowe sądy ubez
pieczeń społecznych: 

a) w Warszawie dla m. st. Warszawy oraz 
województw: białostockiego, lubelskiego 
i warszawskiego, 

,b) w Bydgoszczy dla województw: gdań-
, skiego i pomorskiego, -
c) w I\atowicach dł'a województwa ślą-

skiego, _ ' 
- d) w Krakowie dla województw: , kielec- , 

, kiego, ~rakowskiego i rz'eszowskiego, 
e) w Łodzi dla województwa łódzkiego, " 

f) w Poznaniu dla województwa poznań
skiego~ 

§ 2. Liczba ławników wyno~i w olqęgo-
-wym sądzie ubezpieczeń społecznych w ' War
szawie po 50, w innych okręgowych sądach 
ubezpieczeń społecznych, wymienionych w § 1 
niniejszego rozporządzenia" po 40 z każdej 
z dwóch grup: pracowników i pracodawców. 

§ 3. Rozporządzenie mmeJsz~ wchodzi 
w życie z , dniem ogłosżenia. ' 

Minister Sprawiedliwości : 
, Henryk Świątkowski 

w/z Minister ,Pracy i Opieki Społecznej: 
, ' . Edmund ' Giebarlowski 

177 
ROZPORZĄDZENIE, MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ' PRACY 

I OPIEKł SPOŁECZNEJ 
! 

z ,dnia '20 sierpnia 1945 r: 

o wysokości, zasadach ustalania i wypłacania odszkodowania, diet ol'az kosztów ' 
pl'zejazdu ławników okręgowych Slłdów ubezpieczeń społecznych. 

, Na podstawie art. 80 §, 2 prawa, o sądach Ławnicy utrzymujący się z d~iennego , za-
ubezpieczeń społecznych z dnia 28 lipca 1939 r.- robku nie, tracą prawa do diet przez otrzyma"; 
(Dz. U. R. P. Nr 71; poz. 476) zarządza się, nie odszkodowania z § 1. 

' co riast~puje: , . . ' _ ., Al't. 3. O otrzymaniu odszkodowania, diet 
, Al't. 1. Ławm~y ';ltrzym~Jący . SIę Z ,dzlen- oraz kosztów przejazdu rozstrzyga preżes sądu, 

nego zaro,bku otrzymują na, ządame Za złoże- przy którym ławilik jest ustanowiony. 
niem zaświadczenia pracodawcy odszkodowanie Al't 4 Rozpo z dz . ' ... ' h d . . k ' " r" h .. ,r ą eme nlmeJsze- wc o Zl 
za utracony ~ ZWląZ u z czynnosclaml w c a- w życie z dniem ogłoszenia. 
rakterze ławmka zarobek. 

Art. 2~ Ław:nicy za'mieszkali poza siedzibą 
sądu otrzymują diety w wysokości 50 ' złotych 

, dziennie oraz z)Vrot kosztów przejazdu do sądu-' 
i z powrotem, najwyżej w wysokości kosztów 
przejazdu kolejowego drugą klasą. 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk Świątko~ski 

w /z Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Edmund Giebarlowski 

Tłoczono z ,polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w Ło'dzi, ul. Kilińskiego 93 
Zgłoszeąia na pre~timeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul.'Piotrkowska 49. , 
Prenumeratę' należy wpłacać z góry. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpłaceniu ,zaliczki kwartalnej 

dla władz, urzędów, zakłactów i instytucyj państwąwych ' i samorządowych w kwocie zł 60, 
dla innych prenumeratorów w kwocie zł 150. ' KO'nto czekowe w P.K.O. w Łodzi VII-134. 

, pojedyncze numery są do n'Bbycia: . , 
w Biurze Spr'2ledazy - Warszawa, ~I.Targowa 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, Piotrkowska 49 

oraz w ~asach Sądów Okręgowych w Lublinie, ul. Krak.-Przedmieście 16, Krakowie, Katowicac~ i Poznaniu. 

CeDa 4 zł. 

/ 
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'DZ,IEN'NIK" 'U"S:TAW' 
, - \ 

RZECZYPOspoL,rrEJ POLSKIEJ 
l' 

, . 
Warszawa, dnja 30 sierpnia 1945 r. 

_____ ~-----'___,.---"-----,--_--_...,.--~_---"-----,.-_ Nr 3 O 
TREŚĆ: ,'1 

'u S T ił.. W Y. 

Poz.. 178 '; ~ dni~ 23 lipca 1945 r. o prawie ,odwoływania p~słów d,o Krah>wej Rady Narodąw~j 
179 ,- z dnia 23 lipc's 1945 r. o zmianie ustawy z dnia'6 maj;l 1945 roku. omaj~tkach opusic~ony'ch 

i porzuconych , / , " , I , :" , 
180 - z dnia 23 lipca 1945 r. o żasilkach i I>omocv dla osób pozQstałych po' uczestnikach r~chu 

podziemńego i partyzanckiego, poległych w walce · o wyz~olenie . Polski spod naja~du hitle-
rowskiego • ' \ . . 

181 - ·z dnia 23 lipca 1945 r .' o zmianie ustawy o zaopatrzeńiu inwalidz~1'I\ 
, ' <" ( 

D .E K R E' T 

182:- z 'dnia 2 , sierpnia 1945 r. ' o urzędach z~trudnienia , 

178 
USTAWA 

z dnia 23 lipca 1945 r. 

, 

, o prawie odwoływania posłów do. Krajowej Rady Narodowej. 

245 

245 

2,46 
247 

24~ 

Art.,' 1. (1) Organizacje, zrzesienia i ter e- domić organizacje ' wysyłające celem przedsta
nowe rady narodowe, które delegują swych wienia innego kandydata. 
przedstawiciel.i 'do Krajowej Rady Narodowej , ' Art . . 2. " Uchwały 'Prezydium KrajówejRady 
stosowąie do przepisów art. 4 pkt 2, 3 i , 4 Narodowej w sprawie cofnięcia lubpoibawienia , 
ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji mandatu poselskiego winny być przedstawione 
i zakresie ' dtiałania rad narodowych (Dz. U. R.P. do żatwierdzenia na ' najbliższym posiedzeniu ' 

. Nr 5, poz. 22) mogą w okresach między po~ 'płenar~ym Krajowej Rady Narodowej. 
siedzeniami Krajowej Rady Narodowej (art. J 8 Art. 3. Wykonanie niniejszej ustawy po
§ 1 i 2 ustawy z dnia 11 września ,1944 r; o ' ot- , rucza się Prezydium Krajow~j Rady Narodowej." 
ganiz~cji iza\.resie działania rad . narodowych), , ' 
składać Prezydium ' Krajowej Rady Narodowej , Art. ' 4. Ustawa niniejsza wchodzi "w życie ; 
um,Qtywowane wnioski o od~ołanie lub pozba- z dniem ogłoszen~a. " . 
wienie mandatu delegow'anych przez ' siebie Prezydent. Krajowe) Rady Narodowej: ' I ' 

przedstawi~ie1i. " I I . . Bolesław . Bierut ' 
• (2) Odwołanie lub pozbawienie manda'u 
następuje w drodze uchwały Pr$ydium Krajo
wej Rady Narodowej, o c,zym należypowia-

Prezes Rady Ministrów: . I I . 

Epward Osóbka - Morawski 

\ - 179 
USTAWA 

z dnia . 23 lipca 1945 ..f. 
o, zmianie ustawy z ,dnia 6 maja 1945 r. " majątka~h opuszczonych i porzuconych. 

Art: 1. W ustą.wie' z dnia 6 ~aja 1945 r. ' zacje kulttiralne i ośw!at.c?w _~ oraz o~ga'" 
o majątkach ,op'uszczonych i porzuconych (Dz. U. ri'izacje poriió'cydła' grup ludności szcze.~ 

'R. P. Nr 17, poz. 97) wprowadza ' się z~iany g;ólnie prześladowanych przez okupanta, 
następujące:' ' If.ogąwystąpić do Głównego Urzędu 

1) art. 13 § 1 otrzymuje następujące Tymczasowego Zarządu , Państwowego 
rbrzmienie: t Z w·niosk~iem o oddanie im w zarząd 

.. Art~ 13 § 1. Osoby prawne prawa pu-, i użytkowanie niektórych, majątków 
blicznego, \ a w szczególności gmmy opuszczonych lub' porzuconych. Przy' 
miejskie, instytucje . społeczne, organi-, wydawaniu . decyzji , w _ tych sprawach 

......... _ ..... 

, I 

" . \ ' 

\ 
\ 
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t 246 , Poz. 179 i 180 , 

" 

należy 'mieć na względzie interes pu
bliczny, użyteczność społeczną oraz po
trzeby, jak również związek, jaki ' łączy 
właścicieli majątku ópusz~zonego z ce' 

• lami i zadani~mi wnioskodawców/'; 
'2) art. 37 otrzy muje następujące brzmienie: 
"Art. '37. Skarb Państwa, wzgl«dnie gminy 

miejskie, jak również osoby lub insty
tucje~ wymienion~ wart. 13; nabywają 
tytuł własności majątków Opusz9:l.onych: ./ 

a) ' ,co do' ,nieruchomości - z lłpływein lat 20, 
h) co do ruchomości ...:.... z upływem lat 10, ' 

licząc od końca roku kalendarzowego,' 
, W którym wojna została ukończona; 

c) co do ,dochodów - Z)' pływem lat 5, 
licząc od ' końca roku, , którym zostały 
pobrane."; , , 

3) 'art. 38 otrzymuje następujące ,brzmienie: 
"Art. ; 38. \Skarb' Państwa, względnie gminy 
, miejskie, jak również osoby lub insty
, tucje. wymieniope wart. 13, nabywają 

tytuł własności majątków porzuconych 
~z upływem ' lat 5, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym wojna ukoń· 
'czona, została ... . 

Art. 2 • . Wykonanie niniejszej usta wy po
rucza sili Ministrom: Skarbu, Sprawiedliwości, ' 
Przemysłu, Rolnictwa i Reform Rolny.ch oraz 
Aprowizacji i Handlu. .' 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi ' w iycie 
z dniem ogłoszenia. ' , , 

Prezydent Kr,ajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut ' 

Prezes :Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 

Minister Sprawiedliwości:. , 
Henryk Swiątkowski 

' w/z Minister Przemysłu: 
Ciszewski , 

w/z Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Szyszko 

Minister Aprowizacji i Handlu: 
jerzy S~tachelski 

' . , 180 
USTAWA 

z dnia 2l lipca 1945 r. 

O zasiłka«~ i pomocy dla osób pozostIlłych po uczestnika~h ruchu podziemnego i partyzan~
kiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitle.rowskiego. 

,Art. 1. Prawo do zasiłków i pomocy służy 
osobom, pozostałym po uczestnikach r.ucjlU pod
ziemnego lub partyz'anckiego, którzYPQnieśli 
śmierć w związku z , walką o wyzwolenie Polski 
spod najazdu hitlerowsldego • . 

Art. 2. Za osoby, uprawnione do z31siłków . 
pomocy (ar"t. 1), uważa sili: , 

, a) ' żonę bez wzgl«du na to, czy związek 
~ałżeński zawarty był w formie prawem 
przepisanej, , 

b) dzieci ślubne, uprawnione, uznane, przy
sposooione oraz nieślubne i pasierbów 
do 18 roku życia, a jeżeli kształcą sili 
w szkołach średrrich, wyższych, lub za-

i wodowych - do 25 roku życia, ' 
c) inne ' osobyniezdolne do pracy, które 

pozostawały na wyłącznym utrzy-maniu 
·uczestnika ruchu pqdziemnego lub par-
tyzanckiego. . . 

Art. 3. Wyłączone ~ą od korzystania 
z uim~wnień, obj!(tych niniejszą ustawą, osoby 
skazane prawomocnie , po dniu.22 lipca 1944 r. 
na k~r« dodatkową utraty praw publicznych lub 
obywatelskich pra~ honorowych.' 

Art. 4. (1) Osobom, wymienionym wart •. 2 
lit. a), służy prawo do zasiłków w wysokości 
60% uposażenia urz«dnika państwowego X ka

"tegorii słu'żąowej. 
~ (2) Osobom, ' wymienionym wart. 2 lit. b) 

c), ' służy prawo d'o zasiłków w wysokości 40% 

" 

I uposażenia urz!(dnika państwowego X ,ategorii 
służbowej. 

(3) Łączna kwota zasiłków przypadających 
osobom, pozostałym po poszczególnym uczest
niku rucnu podziemnego lub pąrtyzanckiego, nie ' 
może przekraczać podWójnego uposażenia urz«d
Olka państwowego X kategorii. W tym wypadku 
o~oby; wymienione w , art. 2 pkt ~) b), mają 
pierwszeństwo przed innymi członkami rodziny, 
rodzice zaś - przed innymi osobami, obj«tymi 
art. 2 lit. c). 

Art. 5. (1) jc:feli osoba. uprawniona do 
zasiłków, uzyska środki zapewniające jej 'egzy
stencj«, prawo do zasiłków zawiesza sili na Czas 
posiadania tych srodkó,w. _ 
, (2) ; Kwoty, nienależ~ie pobrane tytułem 
za~,łków, podlegają zwrotowi bez wzgl«du na 

·to, czy miało miejsce świadome wprowadzenie 
władzy w błąd. . . 

Ąrt. 6, Zasiłki pobierane na zasadzie niniej- \ 
szej ustawy są wolne od, podatków i nie pod· 
~egają zaj«ciu w drodze egzekucji z wyjątkiem 
usta\łowych roszczeń ,alimenta,cyjnych na rzecz 
wst!(pnych i zstępnych. 

Art. ! 7. Osoby, pozostałe po uczestnikach , 
ruchu podziemnego lub partyzanckiego (art. 2), 
korzystają z nast«puiącej pomocy: 

, . 

a) otrzymują nopatrzenie żywnościowe we
dług norm, przewidzianych dla członków 
rodzin urz«dników państwowych; 

, " 
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. b) służy im prawo pier~szeństwa przyrów- rozumieniu z Ministrami: Obrony 'NarodoWIej, . 
nych kwalifJkacjach w przyjmowaniu do Administracji Publicznej oraz 'Skarbu tryb po
pracy, w Qlrzymywaniu koncesji, przyd~ia- stępowania w sprawie o przyznanie uprawnień ' 

, łów mieszkaniowyc~, stypendiów, w przyj- do zasiłków i poinocy, skł'ad i sposób powoła
mowaniu do zakładów naukowych, burs nia komisyj ' kwalifikaćyjnych,' a, także ~erminy 
i zakładów leczniczych; ostateczne dó zgłaszania uprĄwnień przez osoby 

c) ótrzymują bezpłatną ' pomoc lekar~ką na zainteresowane. , \ _ , ' 
koszt Państwa w ubezpieczalniach sp,o- .' l Art.U. Wykonanie niniejszej ustawy po
łeczn'ych oraz w państwowy.ch i samo- rucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społ.ecznej 

. rządowych zakładach leczniczych; w porozumieniu z Ministnlm~:, Obrony Narodo':' " 

,-:. . ~'.,. "i 

" 

-, 

;., 

\ t'· 

~.: .. 
. : ,;t 

. . ) 

" d) przy osiedleniu na ziemiach zachodnich wej, Administracji Publicznej, Skarbu, Zdrowia,! 
' ,- lorzystają z, wszelkich ulg i udo- Oświaty, Przemysłu oraz Aprowizacji i ,Handlu. 
godnień, jakie służą rodzinom ' żołnierzy Art. 12; Ustawa niniejsza wchodzi w życie ' ..J 

, " 

\.1. 

, Wojska Polskiego. , z dniem ogłoszenia. " , ' ;. -.. : 

I , ' Art. 8. (1) Prawo do zasiłków; i pomocy I Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
w zakresie, przewidzianym niniejszą usta wą, . BoLesław Bierut 

'- ustala nawniosekkomisyjkwalifika<;yjnych; urz,ę- : Prezes Rady Ministrów: " " ,' , 
<łujących przy po wiatowych radach qarodowych, ' . , \ , 'Edward Osóbka - MoraJski 

. ! i 

, ., 

,. 

wojewódzka komisja kwalifikacyjna, urzędująca Ministe; Obrony Na:rodowe]: ' 
przy wojewódzkiej radzie narodowej. \ ' Mich~łŻ.lłrq.ierski 

(2) Od orzec,zeń wojewódzkiej komisji Marszałek Polski 
'kwalifikacyjnej słuzy odwołaniedó Głównej Ko- , w/z Mibister Pracy i Opieki S'połecznej ,: 
misji K walifikacyjnej, urz~dującej przy Krajowej Edmund Giebq.rtowski 
Radzie Narodowej. , Minister Administracji Publiczn~j: 

(3) Główpą Komisję Kwalifikacyjną pc)\yoła W;ład!Js~aw Kiernik 
Prezydiupl Krajowej Rady Narodowej, które Minister Skarbu: -; 

' llstali jpj skład I tryb , postęp-owania. ' Konstanty Dąbrowski 
'Art. 9. Osobom, pozostałym po uczestni-

kach ruchu podziemnego lub partyzanckiego Minister Zdrowia: 
(~t. 2) szczególnie , zasłużonych w walkach Frimcisżek Litwin' 
o 'fyżwolenie Polski ' spod najazdu hitlerow- Minister ' Oświaty: 
skiego, Główna Komisja Kwalifikaty~na może Czesław Wgcech 
przyznać wyzste zasiłki, niż przewidziane w/z Mi~ister Prz~mysłu: ' 
wart. 4. ' ' , Ci~zewski 

Art. , 10~ Minister Pracy i Opieki Społecz- ' Minister, Aprowizacji i H~ndlu: 
nej!lstali'w ~ozporządzeniach, ' wydanych w po- jerzy Sztachelski 

181 
USTAWA 

" 

z dnia 23 lipca 1945 r. , 
o ' zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim. , , 

Art. '1. Wart. 2 ' ust. (l) ustawy z dnia Art. 3. Wykonanie , niniejszej ustawy po· 
' )7 marca 1932 r. o ' zaopatrzeniu · inwalidzkim rucza się Mihistrowi Pracy i Opieki Społecznej 
(Dz. tJ. R.P. z 1945 r. Nr 22,poz. 131) - Oraz Ministrowi . Skarbu w porozumieniu 'z Mi- ,. 
lit. d) otrzymuje brzmienie: nistrem Obrony, Narodowej. ,-

"d) w oddziała~h lub organizacjflch nie- Art. 4. Usta~a nin'i,ejsza wchodzi w żydie 
' podIegłości6wych w to'ku walk orężnych , z dniem ogłoszenia. 
przeciw państwom zaborczym , i nieprzy-
jacieiskim o: niepodległość Polski po Prezydent Krajowej Rady Narodpwej: 
dniu 1 sierpnia 1914 r. oraz ,uczestpików Bolesław Bierut, \ . 
ruchu podziemnego ' i partyzanckiego ' ·Prezes R~dy Ministrów: \ 
w, walce o wyzwolenie Polski w okresie Edward Osóbka- Moraw$ki 
okupacji hitlerowskiej". , 

, Art 2. Rodziny uczestników ~uchu pod
żiemnego , i partyzanckiego ' korzystają ,jedynie 
z upraw'nień, przewidzianych 'w ustawie z dnia 

\23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób 
pozostały~h po uczestnikach ruchu ' podziem
nego i partyzanckiego, poległych w walce o wy-
żwolenie Polski spod najazdu ,hitlerowskiego , 
(Dz. U. R. P. Nr '30, poz. 180). 

' \ 

w/z Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Edmund Giebartowski 

Minister Skarbu: 

' Minister 

Konstanty Dąbrowsk; , 

Obrony Narodowej: " 
Michał Żymierski _ 

Marszałek Po'lski \ r' 
I 
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182 
D E Kił E ,T 

z dnia ', ~Lsier.pnia -1945 ..r • 
o urzędach zatrudnienia • 

\. 

• I , .. Na podstawie ' ustawy z dnia 3 stycznia samorządu . terytorialnego lub pracowniczym, 
1945 r. o trybie wydawania 'dekretów z mocą organitacjom źawodowym. \ , 
ustawy (Dz. U. R.P'! Nr 1, poz. 1) - Rada , (2) Rozporządzenie ,Ministra Praćy i Opieki 

. Ministrów postanawia, ' a ' Prezydium Krajowej Społe'cznej ,wydane Vi porozumieniu z intere~ 
'Rady Narodowej zatwierdza, co nast~puje: sowanymi ministrami ustali tryb przekazywania. 

\ Art. 1. W celu uspraw'nienia organizacji , organom samorządu terytorialnego lub pracow- ' 
pracy , ipełne,io spożytkewania sił roboczych niczym ' organizacjom zawodowym dLynności za-
tWorzysi~ ' urz~dy zatrudnienia. , ' , " strzeżonych urz~doin zat~udnienia. 

'Art., 2; (1) " Urz~dy ' zatrudnienia S,ą arga- Art. 8. Kto trudni si~ zawodow-o , pośred-
narni' Ministerstwa Pracy r Opieki ' Społecznej. niczenie,m w , zawieraniu umów o ' J?tac~ , lub. 

, (2) . Minister Pracy i ,' Opieki Społecznej ,o nauk~ żawodu (art. 3 ust. (1) p~t lJ podlega. 
określi w c:frqdze rozporządzenia tumin rozpo- .:.. karze aresztu ' do roku lub' grzywny do 25.000 'z1 
cz~cia działalności i zakres działania Głównego albo obu tym karom łącznie. I 

Urz~du Zatrudnieriia oraż , liczh~, siedziby, ',tery- . Art. 9. (1) Kierownik zakładu ,pracy, który 
torialny zakres działania i organizacj~ wewn~trz- w przepisanym terminie~ub w przepisanysposóh _ • 

, ną terenowych urz~dów zatrudnienia. nie dop'ełni obowiązku, przewidzianego IW art. 4,.. 
, Art. 3. (1) Urz~dom zatrudnienia ' służy podlega karze ~resztu do :3 Diies 'i~cy lub grzywny ' 
wyłącżne prawo: do 3.000 zł. , ' ' ,' 

1) pośredniczenia w zawieraniu ' umowy (2) Do o,rzekania o wykroczeniu, przewi-
, , I o prac~ ora'Z umowy o , nauk~ zawodową; dzianym w tym artykule, 'powołane są powiatowe· 

\ . 

2) regulowania rynku pracy przez wyr óW- ' władze administracji ogólnej. ", 
, , nan~e ' popytu , z podażą pracy (clearing , 'Art. 10. , W przypadkach, wymienionych, 

pracy). " w . art: 8 i 9, ściganie następuje na wniosek 
(2). P.onadto , urz~dy zatrudnienia ·wydają urz~du 'iatrudnienia. " , 

' zaświadczenia niezb~dne do' uzyskania przez I ' ,- Art. 11. Wykonanie niniejszego dekretu, 
pracowników ' z'atrudnionych i 'osoby poszuku- porucza si~ Ministrowi Piacy; i Opieki Społeczne F 

, jące pracy ulg ,i tiprawnień,przy:sługujących, im Art, 12., i (1) , Dekret niniejszy wchodzi, 
z tytułu przepisów prawnych. . w życie z dniem 1 września, 1945 r. ' Równo-

Art., 4. (1) Kierownicy zakładów pracy cześnie ~raćą · moc ~ ustawa z dnia 21 ' paździer- ' 
obowiążalłis,ą , zgłaszać do urz~du Zatrudnienia: nika 1921 r. o zarobkowym POśrednictwie pracy 

1) k;ażde ,wolne miejsce pracy ,l miej~ce (Dz. U. R. P. ' Nr ,8S, poz. 641) l.ustawa z dnia 
, nauki zawodu; 10 Czerwca J 924 r. o , społecznym pośrednictwie 

2) każdego ,Drzyj~'tego pracownika i każdą pracy (Dz. U. R. , P. Nr 58 poz. 585) or,az: 
przyj~tą , osoą~ do nauki zawodu. ' wszelkie przepisy , w przedmio\ach , objętych ni-

(2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki niejszym dekretem. " '. " 
Społecznej ustali tryb i terminy dopełnienia (2) jed'nuowoz :,zachowują olocart.25-31 

" , powyższych ob<;>wiązków. , , rozporządzenia ' Prezydenta ' RzeczypospoliteJ; 
,Art. 5. Rozporządzenie ' \ Ministra Pracy z dnia 27 października 1933 r. q pracy ro

i 'Opieki Społecznej, wydane w porozumieniu . botników portowych vi Gdyni (Dz. U.R.P. 
z interesowanymi ministrami, ustali zasady ząpew- Nr 85, poz. 646) z tym, że pośrednictwo pracY: 
nienia pierwszeństwa w uzyskaniu pracy u~zestni- wykonywa. specjalny oddział urz~du zatrudnienia: 
kom . walk o niepodległość ' Państwa Polskiego. dla robotników portowycłr, 
, Art. 6. 'Urz~dy ' zatrudnienia tw<;>rzą spo- Prezyderit Krajowej Rady Natodowej: . 
łeczne komisje dorad'tze celem współdziałania . Bolesław Bierwf 
z , 1)rz~dem zatrudnienia w wykonywaniu jego za
dań. Sldad i załtres działania tych komisyj 
określi , Minister Pracy i Opieki Społecznej. , 

Art. 7. I (1) Czynności un;ędów zatrudnie
nia (art. 3) mogą być przekazywane organom 

Prezes Rady Ministrów: 
, ~. , Edward Osóbka ~ Morawski' 

Minister Pracy' i Opieki Społecznej: 
. Jan . Stańczyk. ' 

,TlocżoDo z polecenia Ministra ,Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w l.odzi, ul. Kiyńskie~f) 93 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w "Administra'cji Dzien~ ika u.st~w R.P. w l.odzi, ul. Piotrkowska: 49. ~ 
Prenumeratę należy wpłacać z góry. ' Wysyłkę ' wykonuje się 'p1) uprzednim ' wpłaceniu 'zaliczki kwartalnej , 

dla władz, urzędów, zakładów i instytllcYł państwowych i samorządowych w kwocie .zł 60, . 
, 4la innych prenumeratorów w , kwocie zł 15ą, ,Konto czekowe w, P. K. O. w l.odzi VIf-134. ' 

. " Pojedyncze numery są do nabycia : ' .' 
. ", Biurze Sprzedaży w Warszawie, ul. Targowa 59, ,w Administracji Dziennika Ustaw R. P. wl.ądzi, ul. Piotrkowska 49 

oraz w Kasł\ch Sądów Okręgowych w Lublinie. Krakowskie-Przedmieście 76, Krakowie, Katowicach i Poznaniu. 

Ce •• 4 .1. 
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DZIENNIK USTAW 
RZEC Z y P o S p o L I TEJ POLSKIEJ 

ó 

Warszawa, dnia 31 sierpnia 1945' r. Nr31 
T R E Ś c: 

Póz. 183 - z dnia Sl sierpnia 1945 r. o s.awieszeniu mocy obowiązując:ęj przepisów u~tlłWY 

-

o monopolu zapałczanym, dotyczących zapalniczek , 
184 - z dnia 2 sierpnia 1945 r. o ' sprzedaży wyrobów tytoniowych 
185 - z dnia . ~ sierpnia 1945 r. ' o zmianie rozporzą dzenia Prezydenta ' Rzeczypospolitej 

z dnia 11 lipca 1932 r, o monopolu ,spirytus owym, opoda.tkowaniu nam 'oołowe, 
go i clrożdży oraz s'p :zedaży napoj6w" alkoh ol owych , • " 

186' - z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymozasowym u regulowaniu uposażeń h,lilkcjonariU-

187 

188 

189 

'190 

191 
,191 

szów służby , bezpieczeństwa . , , 
- z dnia 10 sierpnia 1945 r. o.<:zęŚoiowej demobilizacji iołnierzy armii C8Ynnei • 

:lOZPORZĄDŻENIA: 

261 ' 

253 

MiItistra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1945 r., wydane w poroz~ieniu. ---; Mjni~tr8l1L 
Przemysłuoras · Ministrem AprowizlI.cji i Handlu w sprawie oea ' droidiy 264 
Ministra Skarbu z dnia 10 ,sierpnia 1945 r. ouchylen. -rozporządzenia Minilłra 

Skarbu z· dnia 25 ozerwoa 1931 r. o wykonaniu dekretu. ł1ezyden4a Rze.czypospo- ! 
litej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawr, Zll\iany usławy (, monopolu apałczanym _ 
Minist.r6w: poczt i TelegrlLfów. Skarbu. ł Administraaji Publicrmej ,s An. 16, sierp-

, nia 1945 r. o w,ar-łości znaczk6w pocztowych do opłaty , urzędowych przesyłek li-
stowyc~ . , " , '. . . ' 266 
Ministra ' ,Skarbu ' z dnia 20 sierpnia 1945 r. o cenach IOli ' 2!)6 
Ministra - Sprawiedliwości z drtia 25 sierpnia 1945 r. w aprawie ' pr~sunięoia termi-
nu składania wniosków o rehabilitację osób wpis,anych ' do drugiej, ~i6j 
czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonych. do jedne; s grup 
uprzywilejowanych przez q1cupanta 256 

OBWIESZCZENIE 

193 - Ministra Praą.y i Opieki , Społecznej z dnia 18 sierpnia 1945 , r. o sprostowaniu. 
błądó,!'i w rozporżądzeniu Ministra - Pracy ' i Opieki 'Speleozne; s dnia 31 lipca 

• 1945 r, o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej s dnia- l ' ma.. 
ja 1945 r . . ~ regulaminie wyborów do rady zakładowej ' i wyborów delegała 256 

183 -
DEKRET 

z 'dnia 2si'e,rpnia 1945 r. 

o zawieszeniu 'mocy obowiązującej przelJisów usfa", o monopolu , zapałczaDym, > dotyczących zapaluiaełE. 
" ~. , 

Na pod~tawie u~tawy z dnia 3 $tycźnia 1945 ' r. 
o trybie wydawania dekretów z nlf~cą , ustawy (Oz. U. 
R P. Nr. I. poZ. l) Rada Mi'u;s,Łrów postanawia. 
a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwie~, co 
następuje: ' 

Art... l. Zawiesza się aż do odwołania moc obo
wią7.:ująCł przepi~ów ustawy z dnia 30 stycznia 1931 ' f. 

o monopolu zapałczanym. (Oz. U Il. P. Nr 9. poz. 4,5 l. 
dot~żącycb: . 

a) ustanowienia 
zapalniczek. 

poboru' opłaty monopolowej ocI 

./ b) ustanoWJerua i poboru podatku od ~łnicz_ 
ze złota i srebra oraz 

: 
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! DUenDik Uataw Nr li , - 250 Poz. 183.184. 185 

/' 40grAiczeń wyr.. .przedaiy. przYwozu ~ wy
WćmI .-eaiego ~ajw zapalniczek oraz ich 
czPci zamiennych.~ . . . 

Art. Za . Upoważaia .~ Ministra ' Skarbu do przy
wróceaia w droPze JOzpo~dzepia- mocy obowiązują
Ciej ~w, określonych w art. I. 

Ad. I. Wykonanie niniejsz~o dekretu poJUCZ<\. 

lic Mi-itbawi Skarbu. . 

Art 4. Dekret DiDi~jny wchodzi .. i,.a. a .J.icm 
egłeezeIIiL , 

Prezydea~ Krajowej Rady NarOdowej: 
Bolealaw Biem . 

~rez~ Rady ~nistrów: - , 
- /. Edward Osóbka-MortlWski 
Ministei Skarbu: 

, Konstanty Dąbroio8ki-

184 

- DEKRIT 

/ 

z cbtia 2 ........ tMS ' .. 

..... daż, 1rJrob6w .,.....WJCIa. -

Na podM.. •• ..u.~ & cIai& 3 ttyCmi~ 1945 ł • 
• trybie ~ia dekretów z ' moą ustawy (Dz. U 
R. P. Nr~ poL l) Rada Minimów j»ostaaawia. ~ 

, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, ce 
aułępuje: . . 

Art.' L Sprzedaż wyrobów tytoniowych prowadzi 
, Polski Moaopol Tytoniowy. Minister Skarbu może 
:w~drodze JOzporzą.dzenia i na zasadach ' w tym rozpo
lZądzeniu ..raJoa,dt ~ .. prowadzel,1ie hurto
~j i detalicznej ~. ~ tytońiowych przez 
iIMoby fizyaae hIb prawne, z ~rymi Polski Monopol 
lI'ytoniowy zawra odpowiednie 1IJIIO'WY. 

Art. Z. ' Sprzedawane IDOR być tyłko wyroby .,... 
- toniowe wprowadzone ' do obJOta przez przedsiębiorstwo 

Polski Mon9POl T JtOltiowy. 
Nie ~łno tprzeda;ać wyrobów- tytoniowych pe _ 

!lenach innych, aniżeli ustalone przez Ministra Skarbu. 
Art. 3. Minister SkarbU m,oże w drodze rozpo

rLłdzeń ' wydawać przepis:J, określające warunki' handla 
\ , wyrobami tytoniowymi. 

Alt. 4. Wszelkie umowy o sprzedaż wyrobów ty-
, tonioWych, zawarte przez ,Polski Monopol Tytoniowy 

przed wejściem • . życie dekretu ninIeJszego, oraz 
JrSzelkie mwolęnia, udzielone przez urzędy skarbowe ' 
akcyz i monopolów państwowych na swz;edaźwyrooow 
tytoniowych, a nadto prawa i obOwiązki :ł. tych umów 
i zezwoleń wynikające, z Wyjątkiem zobowiązań lon· 
traheot6w i koncesjonariuszy wobec Monopo[u. wyga
sają. 

Alt. S. Utra~ pnet · dotyehczaaOwych lplZe

dawców wpobów tytoniowych jakichkolwid upraw
aień. W:JDikaj,eych :t umów zawartych z Polskim Morio
polem . T~ z: z:ezwoleń/ ... sprzedaż wyrobów 
~ lub z: dotychczasowych Przepisów praw
aych, spowodowana 'przez przepisy dekretu niniejszego ' 
i jJrzepiay ... j~o podstawie wydane, nie daje aprze-

, daWcom ~ do odszkOdowania ani do m..,.ch I'OIZ... 
. AK." Wykonanie dekrehl ainiejszetJQ porucza 

' • . Miaisbowi Skarba. ' 
Art. 7. Dekret niniej~zy wchodzi • żyeie z dniem 

esłOl%eDia:. Jednocżeśnie tracą moc obowiązujłc\ prze-
-pisy JDZpOrqclzmia Preżydenta Rzeczypospolitej z dnia / 
2'l pddziernika 1933 r. o - sprzedaży wyrobów tytonio-; 
.,dL (DL U R P. Nr 84, poz. 617) z wyjiatkiem 
lIIt. -a, ł1 i 12 oraz przepi~ uitawi z dnia, 9 kwietnia 
m7 r. • zmianie JOzpOrządzenia Prezydeuta ~
pcMpOIitei. z dnia 27 pa!dziernikał933 r .• splzedaży 
WTiob6w I;ptuaiowyda (I>z. U. R P. Nr 29, poL 218). 

Pwądeat La~ej Rady Narodowej: ' 

Bolesław Bierut 
P,.. R.cb: Ministrów; 

Edwtud O,óbJw.:IIMtlWski 
Mi • 1 si SbJb.: 

185 

D I ,K • I ,! 
z dala 2 ReJPD. ł'945 .. 

.. zmiaaie . rozpoiqcbeaia Płay.... Leczypospolitej ... R Ipca au &i • m:oaopeIo apiljtuhP; 
opodatkowaniu .kwalu 'Octowego i droUiy OlU • d " ...,..j6w ~da. 

Na podstawi~ IIŚfawy. z dnia 3 stycznia ł945 Li 

et trybie W)'dawania dekretów, z mocą ustawy (Dz. U. 
R. P. Nr l, poL ł) Rada' MiOtrów ~wia. a Pre-

' { 

\ , 



Dziennik' Usta:w Nr 31 

. , 

>spolito;. Z dDia " lipca 1932 r. o monopol. apirytuso
wym. opodat\owaniukwas& octowegó i drożdży oraz 
sprzedaży upojóW alkoholowych (Oz. U R. p; N.. 63, 
poz. 586), o zmietiionyrń: rozporządz-eniami Prezydenta 
RzeczypÓspołit-e; ż dnia 27 p.zdziennka ~ 1933 lo< 

(Dz. U R. P. Nr 64, poz. 615) i z dnia 2.f październi.- ' 
lca 1934 r. (Oz. U. R. p; Nr 96, paz. 863), ut. 42 roz
~rządzeaia . Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 

. ~rudnia 1934 r .. o unormowania właściwoeciwładz 
i trybie . post~powania w niektórych działada administra
cji państwowej . (Oz. U. R. P. Nr 11'0. poz. . 976), 
dekretea . Prezydenta Rzeczypospolitej Z' dnia 28 
8mdoia .935 J. (Oz. U. R P. Nr 96. poL 599), 
usta,.. z dnia 25 m~Tca 1938 r. (oL, u. R. ' P. 
Nt- 'ZI, . poL 1(8), ..: dekretami 'Pplskiep lComitet1l 
WyzWolenia · Narodow~o z dnia 23 października 
1944 L (Oz. U. R. P. Nr 9. poz. 45) i z daia 20 listopada 

' 1944 L (DE. U. R P. Nr 12. paz. 65) oraz dekretem 
z dnia II kwietnia 1945 r.-([)ztU. R. P. Nr 12. poz. 6.7) 
wproWadza ai~ zmiany następuj"ąc-e-: . 

I) Ut. 56 otrzymuję brzmienie: , 
..Alt. sa. I. Kwas octowy, Z wyjątkiem kWaeu 

octowego, otrzymanego ' w drodze fermentacji octowej 
pł,oo. aIkohołowych, zarówno wyrobiony • kraju jak 
i sProwadzony z zagranicy" podlega podatkowi spożyw~ 
~a • wysokości 3 d od '1 'q bezwodneso -kwasu. 

2. . Minister Skamli o upraw~iony jest do obniżania 
• drodz.' .rozporządzenia o~reślonej w ~t. ~stopy po
datku spozywezego od kwasu octowego. ; . . .. 

2) , ut. 57 otrzymuje brżmienie: 
..Aft. 57. 1. Drożdże, nadające . si~ do , wypie

k. {Piekarniane}, zarówno wyrobione lir krajajak 
i sprowadzaoe z zagra~icy. .podIegaj, normalnie po
datm.i ~u lir wysokości 900 zł od I kg. na 
cele _ określone sz:czegółowo w I'9zpoąędzenia Mi- -
aistJa SI[lllbu zniżonemu podatkowi spożywczemu 

• .",.,kok:i tO zł od I kg. 
1. Drożdże piekarniane !DOR ~- wydawane do 

obeotu tylko • stanie prasowanym. 
3.- Podatek spożywczy pobiera sit przez ołdeja

.. opakowań drożdży opaskami Podatkowymi. 
... Władza skarbowa drugiej instaueji może ze

...lać _ wydawanie z wytwórni droż:c::liy piekarnianych 
• stani. płynnym. przeznaczonych do cełów leczni

,~ lab ~ór~h. 

251 

5. Minister Skarbu uprawni_jat .&lImiżaaia 
stopy podatku ,spożywczego od drożcłZy ('UIt. I).. . 

6. Minister Skarbu W' porozumienia Z ~istrem: 
Przemysłu oraz Ministrem Aprowiza~ i Hudła j" 
uprawniony do określania • drodze rozporządze8 cen~ 
drożdży."; . . ' ' 

3 ) art. 58 otrzymuje brzmieni.: . 

"Art. 58. I. Zabran°. si",; 
. I) , dodawania do drożdżf piekamia..,d. mąai. , 

ki (skrobi) • drożdży. piwnych lub jakicbkołwiel: iIm)7CIIi : 
surogatów; , 

2) używania drożdi7 piwnych do..,.,.... ~, 

, 3) wypuszczania do wolnego obrotu droł.diy me. 
opatrzonych opaskami podatkowY,IDi. 

4) ' zdejmowania względnie . odklejania opasek . 
podatkowych lub zmiany opakowania 11& cegiełkaell 
drożdżowych. znajdujących si~ w obrocie b...dlowym,; . 
. oraz przechowywania poza wytwórni" wypoi;yczani~ . 
kupowania lub sprzedaży opasek podatkowych;, . 

5) przerabiania i ,zmiany formy drożdą poza ' 
wytwórnią. jak również Wydawania o z wytwÓmi droż~ 
niesformowanych. 

6) sprzedaży drożdży po innych eenada n~ 
ustalone w przepiśa.ch. a nadto co do dr~ pod!ega.o 
jących zńiżonemu ' l)(xłatkowi spożywczemu - sprzeda,. 
ży na inne cele, niż ustalone lir rozporz,dzeaia MiDio.. 
stra Skarbu (art. 57 ust. O, 

7) wytwarz'ania roztworów kwa.a ~ 
o koncentracji niższej nit 800/0.. 

2. ,Minister Skarbu może na waMIlk.adl ..eato. 
Dych w drodze rozporządzenia zezwalać, drołdłoww~ 
na wyjątki od postanowień uat. I pkt S Co • ~ 
brycznych składnic drożdży". 
. Art. 2 . . W~konanje niniejszego dekr.l. porucza 
si~ Ministrowi Skarbu. , . 

Art. 3. Dekret niniejsl;Y wchodzi • z,d. & cłaiemI 
ogłosz:enia z mo!;, obowiązująC4 CO do .. 1. ,.. lit 
po upłyWie 7- dni od dnia ogłoszenia.- . 

Prezydent Krajowej (Rady Na~ 
- . Bo'leslatD Bfflf"rlt 

Prezes, Rad, M"Jl}istr6w! 
, - Echoa"-d ~ ..... 

Minister Skarbuł 
Kvn8tOlł9. ~ 

;-0 

1~ 

DII:RET 

z dnia _-4 sierpnia .1945 r. . 
• . łpłczuowym aregulowam. oposne6 funkcjoDariuszów służby bezpieaeDlłwa. 

Na podstawie ustawy z 'dnia 3 st;rc:zuia 1945 iii 

o tr,biaWJtlawania dekretów Z moą ustawy (Oz. Uw 
R. P. Nr ... poz.: " . Rada Ministrów ~wia. 
a"\ PI"CZl"fium Kmjowej Rady Na~oweoj ~ ~. 
~ o 

. ArL L Dekret Diniej&2,J. ~ apOBażeDia 
funkcjonariuszów- słum, bezpieczeństw. ~ /-

( 

Art. Ze Ustanawia iii ł4 PaP upóIaZeała Zasado r 
niczego oraz dodatek ekOOOmicZDJ. db 1ą)OIażeDia z-. 

/ 

/ 



, , 

" 

/ 

DziCDlaik Ualaw Nr } I 

·Sjldniczego. który będzie wypłacaDY~ czasu unormo
wani'a stosunków ~ospodarc;zy~h według następujllcej 
tabeli': 

, 

I DOdatek 
~rupa 

Uposażenie 
zasadnicze ekonomiczny 

.posażenia --- - --

152 

Publicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu:' 
Art., 6. Funkcjona~iuszomsłużby be~pieczeństwa 

publicznego może być przyznany dodatek służbowy, 
uzasadniony szczególnymi ' właściwościami.łużby. Oso
by pobierające dodat~k lunkcyjny nie mogą otrzymywać' 
równocześnie dodatku .służbowego. ' Dodatek. służbowy 
nie może przekraczać 75% uposażenia zasildniczego 
wraz z dodaJkiem e~onomicznym. Szczegółowe przepi-

.. 

I 
II 

miesięcznie w złotych 

2000 800 
1500 -600 

./ Iy, dotyczące dodatku służbowego, wyda Minister Bez- ' 
pieczeństwa Publicznego w 'porozumIemu z Ministrem -

m 1200 600 
IV 900 600 
V 700 490 

VI ó50 . 490 
VU ' 4'15 490 

'I VIII 415 43Q 
IX 365 430 
X 315 400 

XI 265 400 ,-

XlI 220 390 
XIII 175 370 " 

XIV 130 325 

,Art. 3. ' Zasady zaszeregowania funkcjonariuszówl 
służby bezpieczeństwa publicznego do grup uposażeń. 
wysz:czególnionych w a,rt. 2., ustali .Minister Bezpieczeń
stwa Publicznego vi porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Ad 4. , fufl'kcjonariusz~ - "użby bezpi eczeństWa 
publicznego otrzymują dodatki: rodiinny, lokalny i spe

~jalny do dodatku lokalnego 'na takich samych zasadach. 

Jaa jakich otrzymują te dodatki mm funkcjonariusze 
" państwowi. 

, I Art. 5. Dla funkcjonariuszów iłużby bezpieczeń
, stwa publicznego, zajmujących' stanowiska kierownicze, 

ustanawia się 11Śtawek dodatku funkcyjnego Qraz do
datek,_ ekonomiczny ' do dodatk~ funkcyjńego w nas tę

. pując~j wysok~ci: 

DodateK 

I 
DOdatek 

lkawka funkcyjny ekonomiczny , 

miesięcznie w złotych 

1 2000 600 .. .. 

2 1500 600 
3 ' 1100 600 

" 800 520 
5 , 600 420 ' 
6 ,400 400 
7 , 350 , 400 
8 300 -370 
9 250 '- 329 

10 - 200 .. 280 , 
11 150 220 

, 
Stanowiska kiel'ownicze z dostosowaniem stawek 

dodatku funkcyjnego określi Minister Bezpieczeńst~a 

Skarbu. ' 

Art. 7. Funkcjonariuszóm$łużby beżpieczeń-
Kwa publicznego w czasie zajmowania stanowiska 
w służbie operacyjnej lub śledczej zwiększa się uposa
żenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym ' lub 
,łużbowym i dodatkami ekonomicznymi - o 200/0; 
wszystkim innym funkcjonariuszom służby bezpieczeń
stwa publicznego w czasIe ' służbowego pobytu poza 
zwykłym miejscempracy - o 10%. 

Art. ' 8. WojskQwi w służbie czynnej, przydzie
leni do służby bezpieczeństwa publicznego, mają prawo 
do uposażenia z tytułu stopnia wojskowego zamiast 
uposażenia zasadniczego (a~t. 2). W tym pl'Z)lpadku 

,dodatek za wysługę lat oblicza się na p0dstawach, obo~ 
wiązujących w służbie wojskowej. JężeE uposażenie z ty
tułu Itopnia wojskowego jest niższ~ od uposażenia za
sadniczego w służbie bezpieczeństwa publicznego, woj-

' skowi ci otrzYJllują w eZ'asie ' zajmowania stanowiska 
W służbie bezpieczeństwa publicznego odpowiednie wy
równanie. 

Art: 9. Sprawy uposażenia me uregulowane ni· 
niniejszym dekretem normują przepisy, obowiązujące 
w dniu I września '1939 r. 

Art. 10. Wykonanie mmeJszego dekretu porucza 
się Ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego i Ministrowi 
Skarbu . 

Art. U. RozpOrządzenie niniejsze wchodzi w ży
Cie z dniem · ogło,szenia ~ mocą obowiązującą ~ dnia 
I Ńerpnia 1944 r. 

Preźydent Krajowej Ra:dy Narod-;'wej: 

. Bolesław Bierut 

wiz Prezes Rady Ministrów~ 

Władysław Gomulko 

Miniiter Bezpieczeństwa Plibliczn'ego: 

Stanisław Radkiewk% 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski . , 

" 

r 
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D E K R E T 

z dnia 10 sierpnia 1945 r. 

o częściowej demobilizacji żołnierzy amii czynnej. 

Na podstawie ustawy z ' dnia 3 stycznia f 945 r. 
o trybie wyd~wania ąekretów z mocą , ustawy (Dz. U. ' 
R. P. Nr l, poz . . I) Rada Ministrów postaQawia, ą Pre- ' 
zydium Krajowej Rady ' Narodowe~ zawierdza, co nastę
pUJe: 

Art. l. Wobec , od~iesionego zwycięstwa w woj-
, nie ' z hitlerowskimi Niemcami i ostateczn~go ich roz
gro~ienia zarządza się częściową demobilizację żołnie~
rzy starszych roczników służby czynnej w celu umożli
wieni{\. im powrotu do pracy pokojowej nad , odbudową 
i rozwojem Rzeczyp~spolitej Polskiej, 

M. 2.' Demobilizacj i podlegają z zastrzeżeniami, 
wymienionY!ll.i ,wart. 4, następujące kategorie żołnierzy:: 

a) szeregowcy i st. ' szeregowcy rocznila 1920' 
i ro~ników starszych, , 

b) 'podoficerowie wszelkich rodzajów' broni i służb 
rocznika 1915 i roqników starszych, ' 

c) szeregowcy- i podoficerowie ~ kobiety bez 
względu, na wiek,oprócz . sióstr medycznych 
w stopniu podoficerskim roczników 1925~ 1921 

' włącznie, • 

d)s7<:Cregowcy" podoficerowie i ,oficerowie, którzy 
przed wstąpieniem do wojska byli nauczyciela- · · 
mi wyższych lub' średnich zakładów naukowych, 
albo szkół powszechnych, bądź też byli zatrud
nieni jako pomocnicze siły , naukowe ' zakładów 

" ,wyższych. ' 

Art. 3. Demobilizacja będzie przeprowadzona 
w ciągu drugiego półrocza 1945 r. w dwóch okresach, 
a zostanie rozpoczęta w drugiej połowie miesiąca wrze-
ś~ia 1945 r., prz.y czym: ' 

a) w pIerwszym okresie demobilizacja obejmie 
szeregowców i podoficerów rocznika ' 1905 
i roc,zników starszych oraz . żołnierzy, wymie-, 
niony-;;ll . wart. 2 lit.' d) , " , 

b) w . drugim okresie demobilizacja obejmie ~ze
'regowców roczników 1906-1920 włącznie 
oraz podoficerów . roczników 1906 - 1915 
włącznie. 

Art. ,4. Minister . Obrony Narodowej ustali termi
ny 'demobilizacji oraz określi, jakie roczniki szeregow
ców i podoficerów specjalistów ' zostańą zatry:ymane w 
czynnej służbie wojskowej aż do dalszych ' zarządz~ń. 

Art. 5. . Przewót wymienionych wart, 2 zdemo
bilizowanych żołnierz.y do. miejsca ich atałe~o zamiesz
kania, wz.ględnie do miejsca, któr-e zdemobiliZowany 
wskaże, 'odbywa aię na koszt Skarbu Państwa. 

Art. 6. Wszyscy zdemobilizowani żołnierze otrzy
mują na drogę prowiant w ilości tylu przysługujących 
im według obowiązujących norm racyj dziennych, na 
ile dni o\;>liczona jest normalna podróż koleją od miej .. 
sca pełnienia 'słuiby do miejsca przeznaczenia: 

I 

Art. 7. Zdemobilizowani żołnierze zostaną z.a~ 
patrzeni w pełne umundurowanie, obuwie i. bieliznę. 

, Art. 8. (1) ' Zclemobilizowani , żofnierz~ 'otrzymuj, 
jednorażówą odprawę pieniężną w następujących roz .. 
miarach: - , 

a) szeregowcy i st. szeregowcy wszelkich rodza
jów broni i służb, którzy otrzymują pobory 

, służbowe według obOWiązującej ogólno-wojsko.. 
wej taryfy: za każdy , rok służby wojskowej, 
pełnionej ' w czasie wojny - kwotę ,· równll 
12:miesięr;;znym poborom służbowym; 

b) szeregowcy i si: szer~gowcy jednostek specjal
nych otrzymujący pobory według zwiększonej 
taryfy specjalnej: z;a każdy rok służby woj. 

skowej, pełnionej w czasie wojny kwot, 
równą 6-miesięcznym poborom służbowym; 

c) ' podoficerowie wsz!!lk~ch rodzajów broni i służb:l ' 
za każdy rok służby wojskowej, pełnionej w ' 
czasie wojny :- kwotę równą 6-miesięcznyin,' 
poborom służbowym, według stawek ustalonych 
dla ich stanowisk, nie niżej jednak niż 300 z.ł 
i nie wyżej niż 9'00 zł; , 

d) oficerowie: za j~den rok słu'żby. wojskowej 
w czasie wojny, - kwotę równą 2-miesięczne
mu upos'ażeniu, aza 2 lata służby - kwotę 
równą 3-miesięcznemu uposażeniu. 

(2) Do czynnej , służby wojskowej, pełnionej 
w Wojsku Polskim, wlicza SIę również okres służby, peł- , 
nionej w Armii Czerwonej w czasie' wojny. ' 

(3) Okres służby wojskowej od 6 miesięcy ' do ' 
, jednego roku liczy się ,za , pełny rok, a poniżej 6 miesi!;

cy proporcjonalnie do przesłużonego ' okresu czasu, przy' 
czym każdy roz.poczęty miesiąc liczy się za pełny.' 

Art. 9. (1) Wszystkie -urzędy, instytucje, przed. 
aiębiorstwa i zakłady , państwowe, samorządowe i ,:J)ry" 
watne obowiązane są przyjąć zdemobilizowanych żal. 
nie~y w ilości do 50f0 swego ogólnego sta~u osobQ~~" 
go, odpowiednio, do posiadanych przez Dlch kwahfi. 
kacji. ' 

(2) Niezależnie od obowiązku, wynikającego 
z':'Ustępu :p<>przedniego, wszystkie urzędy" instytucje. , 
przedsiębiorstwa i zakłady państwowe, samorządowe 

. J 

/ , , 
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i pry:watne obowiązane są przJ ~rzyjmowaniu pracow
-aikóW dać pierwszeństwo przy równych kwalifikacjach 
a:łemobilizowanym żołnierzom. . . 

Art. 10. Wszystkie władz:e państwowe i samo
rządowe oraz kierownicy przedsiębiorstw. in$tjtucji i za
kładów obowiązani są w ciągu jednego miesiąi;a od 
łLUa zgłoszenia się zdemobilizowanych byłych swych 
pracowników dostarczyć im od~wiedriiej pracy na sta
Jaowiskach nie ' niższyc~ od zajmowanych przez .· nich 
pned wcieleniem do wojska. 

Art. 1 i. Zd~móbiliz:owanym żołnierzom służy pier-, 
ws~eństwo do otrzymania pomocy w odbudowie nale" 
Żlcych do nich gospodarstw rolnych. w uzupełnieniu 
inwentarza' żywego i martwego oraz w transporcie ma
tei1ałów. przeznaczonych na ' odbudowę ich gospodarstw; 
. . Art. 12. (I) Zdemobilizowani żołnierze. którzy ' 
Z8łosząchęć osiedlenia się nad Odrą i Nissą. otrzymują 
tam przydział ziemi w ilości 10 ha użytków rolnycb śre.. ' 

. -dniej jakości lub - inny warsztat pracy. \ 
(2) Każdy zdemobilizowany ma prawo prze

wieźć bezpłatnie koleją państwową na nowy przydział 
ziemi majątek ruchomy i inwentarz żywy. stanowiący 
jego własność. do wysokości >4 ton. _ 

/ Art. 13. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
lię Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Na- , 

. mdo~j oraz wszystkim zainteresowanym ministrom. 
każdemu w jego zakresie działania. 

Art 14. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
Ogłosze'nia.:- . 

Prezydent~raj.owej Rady -Narodowej: 
Boleslci.w Bierut 

wiz Prezes Rady Mińistrów: 
Władysław Gomułka 

Minister Obrony Narodowej: 
Michał lymierski 

Marszałek ' Polski 

254 . Póz. 187.188 

w/z Minister Administracji Publicznej: 
Władysław lWolski 

Minister Skarbu: / 
Konstanty Dąbrowski 

Minister KODiunijtacji: 
Jan Rabanowski 

w/z Minister POczt i Telegrafów: 
J Tadeusz Kapeliński 

w/z Minister Zdrowia: 
Jerzy Morzyeki ' . 

wiz Minister Pracy i Opieki Społ~znej: 
. Edmund Giebariowski 

Mini~ter Spraw / lagrankznych: 
. ' Wincenty Rzymowski 
Mini$łer ' Bezpieczeństwa, Publiczn~o: 

, Stanisław Radkiewicz 
w/z Min.ister Przemysłu: 

Ciszewski 
'wiz Minister Rolnictwa i Refo~ Rolnych: 

. Stanisław Bieniek -
wiz Minister 2eglugi i Handlu Zagranicthega: 

Z. Wyrozembski -
wiz Minister I..uów: 

Iwanowski 
Minister Oświaty: . 

Czesław Wycech 
Minister Kultury i Sztuki: 

Właclysl inD KowaIsk, 
Minister Odbudowy. Kraju: 

Michał Kaczorowski 
-Minister Aprowizacji . i Hancłlu: 

Jerzy SzłacheIski 
Minister Sprawiedliwości: , 

Henryk $tl)iątkowski 
Minister Informacji i Propagandy: 

Stefan M atuuewski 

188 . 
>ROZPORZ~DZENJE MOOSTRA SKARBU 

i dni~ I O sie~pnia 1945 r. 

- .,daae w perozmnienia :1: ' Ministrem Pn:e m)'słu oral: Minisłl'elll Apn,wizacji i HaDCh 
w łprawie celi "idż)'. / 

Na ~tawie ut. 57 ust. 6 rozpOrządzenia Pre
Zfdenta Rzec~ypospolitej z dnia II lipca J 932 r. o mo-
nopolu spirytus9Wym. opodatkowaniu kwasu octowego 
i drożdży ' oraz sprzedaży 'napojów alkoholowych 

, (Dz. U. R P. Nr 63. póz. 586). w brzmieniu nadanym 
łenu,l artykułowi dekretem z dnia 2 sierpnia 1945 ~.' 
(Dz. U. R P. Nr 3J. pOL 185). zar~ądza się co nastę~ 
puje~ 

§ I. fabryczną cenę drożdży ~az z podatkiem 
apożywczym ustala ' się na: 

a) 1.000 zł za · I kg drożdży, podlegających po.

datkowi .spożywczemu w pełnej wysokości. 
b) 50 zł za I kg drożdży, podlegających z~iżone

mu podatkowi spożywczemu. 

Ol 

" § 2. ' SprzedawCY JnOA , doliczaćdo ceny drożd:zy~ 
oueśloń.jw §1pkt. a) - 100/ .. w tym 30/. dla hur
townika. zaś 70/. dla detalisty • . a do ceny. określonej 
w § I pkt b) - 20%. w tym 5",. dla hurtownika. zas 
15% dł. detalisty. 

§ 3. Rozporządzenie niniej~~ wchcx4i w życie ~ 
upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minist~ Skarbu: 
Kpnstanty , QąbrOOJski 

Minister Przemysłu': 
. Hiiary Minc 

Minister Aprowizacji i Handlu: 
Jerzy $złach'elski 

/ 

" 
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RO~PORZ~DZENIE MINISTRA SKARBU 

;z ' dnia lO sierpnia '945 r. ' 

Q uchyleniu rozponąazeniaMinistra Skarb'!l ' z dnia ZS czerwca 1937 r. O wykonaniu dekretu PrezydeDta 
Rzec;zyposPolitej z daia 14 sty~ ll3G r. " spraw~ Jilliany ustaWy 0lD4!aopelu .apalaaaym. 

Na podstawie 'art. I i 6 dekretu Prezydenta Rże-
7 czypospolitej z dnia 14 .tycznia , 1936 r. w sprawie 

zmiany ustawy ' o monopolu zapałczanym (Dz. U. R. P. 
Nr 3; poz. ł2) zarz,dzam, CG J1ast~puje: 

. § I. Uchyla ~ JOZPOf'Z.menie f!łinistra Skarba 
. z dnia 25 czerwca 1937 r. o wykonaniu dekretu Pre
zydenta Rżeczypospolitej Z -dnia 14 stycznia 1936 r. 

\ 

W $prawie zmiany ustawy o monopolu zapałczan~ 
,(Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 376). 

§ 2. Rozporządzenie DJD1e}sze wchodzi w życie 
z cłltiem ogłosuoia: 

Minister Skarbu; 

Konstanty Dąbrowski 

190 
ROZPORZ~ZENIE 

/ 

, 
Ministrów: Poczł i Telegrafów, Skarbu i Administracji Publicznej 

;Z dnia 16 .ierPllia 1945 "r. 

O wartości znaczkówpoczłowych _ opiaty wądowych przesyłek lisłowych. 

- Na podstawie art. 18 ust. (3) ustawy z dnia 3 czer
wca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. u.R.P., 
z 1933 r. Nr 63, poz. 481) zarządza się, co następuje: 

§ 1'. Wa~tośc znaczków pocztowych, wprowadzo- 
nych do opłat y- urzędowych listów i kartek pocztowych 
rozporządżeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia ' 
II czerwca 1945 r., l1śtala si~ na rok budżetowy 
1945/ 1946, jak następuje: -

a) znaczka fioletowego - Da 40 gr. 

J 
, b) znaczka ciemno-Qranżowego- na _ I zł. 

§ 2. 'Rozporządzenie niniejsze wchodżi w żYcie 
z dniem I września 1945 r. 

w/ z Minister Poczt i T e1egra:fów: 
Roman P(lllaach 

Minister Skafbu: 
Konstanty Dąbrowski 

wi z' Minister Administracji Publicznej: 
A.K aczocha-J ózewski 

-{ 191 / 

ROZPO~ZENlE ,MINISTRA SKARBF 

zdRiil ZO si.erpnia 1945 r. 

"O cenach soli. 

Na podstawie art. II rozporządzema Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932, r. o przed

, siębiorstwie "Polski Monopol Sorny" (Dz.U.RP. Nr 52, 
poz.497) zarządzam, cO następuje: 

§ 1. , Ustala sie DutePujące ceny soli! 
I) sól jadalna: 

a) biała (warzona i ~ , 
, mienna) z opakowaniem. zł 2,50 za I kg; 

b) szara (mielona i krucho-
waJ z opakowaniem. I zł l ,5~za l kg ~ 

2) sól skazona : 
a) do c,elów hodowlano-rolni-

c:zych bez opakowania l zł ł ,,.,- za 'l kg: 
b) '-do ~dów przemysłowych ~ , 

" Opakowan~. " . ' i • zł 0,8& :ta ł \8; 

§ 2.' Od cen, podanych w § I pkt I i 2Iit. -a) PoJ. 
ski Monopol Sąlny udziela hurtownikom 2001 CI- rabatu. 
z których 80/. p\:zeznacza się jako prowizie dla hurto
_ib, potostałe zaś 12% jako prowizję dla detaristy~ 

Koszty przewozu z miejsca załadowania do mit:j.. 
sc.a hurtowej sprzedaży obciążają hurtownik_a. 

§, 3. Rozporządzenie , niniejsze w~chodzi w ~l'cie 
2! dniem- ogłos+enia. Równocześnie tracI moc ObowląZU .. ' 
jącą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwiet .. 
nia 1945 r. o cenach soli (Dz. U. R. P. NJ 12, poz. 71). 

Minister Skarbu: 

Konstanty DąbTCIlt1Ski 
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ROZPORZ~ZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 
. ? . " 

z dnia 25sierp.nia 1945 r. , 
' . 

.\, w sprawie PfZesu.faęcia ' terminu skladąaiawoioskóW o rehabilitacit osób wpiłanych do drugiej, trzeciej 
i czwartej .grupyniemieckiej Iisty-..narodowej lub zali czonych do jednej z -grup uprzywilejowanych przeli 

, , okupanta. ' ,J>< 

Na podstaWIe art. II ust. (2) ustawy z, dnia 6 ma
ja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa poł.skiego 
wrogich elementów (Dz. U. R. P. Nr /7, poz. 96) za
rządzam, co następuje: 

§ I .. Przewidziany w § 3 rozj>orządzeniil Mini
stra SprawiedliwośCi z dnia 26 maja ' 1945 r. w spra

' wie rehabilitacji osób wpisanych do drugiej, trzeciej 
i czwartej grupy ,niemieckiej listy narodowej 'lub zali

, czonych ,do jednej z grup ,uprzywilejowanych ' przez oku-

• panta' (Oz. U. R. P. Nr 21. poz. 130). termin, składania 
we właściwym s,<łzie wniosku o rehabilitację do' dnia 31 
sierpnia 1945 r. , przesuwa się do dnia 31 października 
1945 r. 

,§ 2. , RozpofZądzenie niniejsze o/chodzi w życie 
, z dniem ogłoszenia: 

Minister Sprawie'~liwości: 
H enTyk $wiątkowski 

198 
, ' 

OBWIESZCZENIE ' 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

/ z dnia 18 sierpnia_1945 r. 

• 'sprostowaniu blędów w' rozporządze.uu Ministra Pra cy i , Opieki Spo1ecznej z dnia 31 lipca U,45 r. o ~a-' 
.ue rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społećznej z dnia 7 maja 1945 roku o regulaminie wyborów Clo 

,.~dy zaklatłówej iwybofÓ" delegata 

\ ,Na podstawie art. 5 ust. (I) ' pkt 4 dekretu Pre
zyC:łenta Rzeczypospolitej z ' dni,ą 6 września 1935 r. 

, ó wydawaIliu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. , Nr 6~. Póz. '423) p'rostUje się, co na-

, stępuje:, ' 
, W § l pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Opie

ki Społecznej z dnia 31 lipca 1945 r. (, zmianie rOl.-

pąrządzenia Ministra Pracy i Opieki Społec~nej -z dnia 7 ' 
niaja 1945 r.o regulaminie wyborów do rady zakłado
weji wyborów delegata (Oz. U. R. P. Nr 26. poz. 161) 
ostatni wyraz zamiast .. kandydata" powinien hrzmieć ' 
.. dejegata". " , 

, w/z Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
, Ędmund Giebartowsk; 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w drukami Nr 4 Sp. < Wydawnicźej "Czytelnik" w , Łodzi 
ul. Zwirki 2. ' 

Zgło~zenia na prenumeratą przyjmuje się w Adąli~istracji DzieJ\nika Ustaw R': P. w Łodzi, ul. Piotrkowska 49 
oraz w Bi~rze , Sprzedaży w Warszawie, ul. Targowa 59. -

, Prenumeratę należy wpłacać z ,góry/ za pośrednicfwem P. K.O. Wysyłkę wykont~jesię po uprzednim' wpła
ceniu zaliczki kwartalnej dla władz; urzędów, aakładów i instytucyj państwowych i samorządówych 
w kwocie zł. 60, dla 'innych prenumeratorów w kwocie zł . l5O. Konło , czekowe .w P. K: O. vn '- 13'4 

' Pojedyncze riumery są do nabycia. 

w Administracji Dziennika Ustaw R. P • .." Łodzi, 111. Piotrkowska 49, Vi Biurze Spąedaiy w Warsza· 
wie, ul. Targowa 59 oraz w Kasach Sądów Okręgowych w. Krakowie, Katowicach, Lublinie i PozI)aniu 

--........ --........ ~ ............................ ~ .... ~ ................ --------------.... ----.... ---,--------------------~----~ 
Cena' 8 zł. 
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T REŚĆ: 
u S T ,A W YI 

~OZo' 194 - z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta, Odrodzenia Polski 

195 ~ z dnia 23 lipca 1945 r. o ratyfi'kącji podpisanego w M.oskwie w d.niu 7 lipca 1945 r, układu 
Jtandlowego między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik ,Radzieckich 

194 

USTAWA 
'" 

z dnia 22 lipca 1945 r. 

,o ustanowieniu Narodowego Swięta Odl'odzenia Polski. 

Art. 1. Celem upami«;;tnienia po wsze czasy 
Odrodzenia Niepodległegoi Demokratycznego , 
Państwa Polskiego - dzień 22 lipca, Jako , dzień 
powstania Suwerennej władzy.Narodu Polskiego, 
stanowić b«;;dzie Narodowe Swięto Odrodzenia 
Polski. ' 

Al't. 2. Dzień " 22 lipca. jest wolny od 
pracy. 

Art. 3. Wykonanie niniejszej ustawy po
rucza siC; Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim 
ministrom. 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: , 
Stanisław Radkiewicz 

Minister Skarbu: 
Konstanty ' Dąbrowski 

w/z ' Minister , Prtemysłu: 
Ciszewski 

Minister Komunikacji: 
Jan Rabanowski 

w/z Minister J>oczt iTel~grafów: • Roman Pallasch c 

Minister Lasów: 
Stanisław Tkaczow 

257 

Art. 4. Ustawa nimeJsza wchodzi w życie -
z dniem ogłoszenia z mocą ' obowiązującą , od 
dnia 22 lipea 1945 ,r. Równocześnie traci ,moc 
ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie 
Niepodległości (Dz. U. R. P., Nr 33, poz. 255). w/z Minister Pracy i Opieki Społecznej: 

Prezydent Krajowej Ra-dyNarodowej: 
Bolesław Bierut 

P~ezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Ministe-r Obrony Narodowej: 
Michał Żymietski 

Marsza/ek Polski 

w/z Minister Rolnictwa i Reform Rąlnych: 
, Szyszko 

Minister Zdrowia-: 
Franciszek Litwin 

-
Minister Spraw Zag,~icz9'Ych: 

Wincenty, Rz;ymowski 

Minister Administracji Publicznej: 
Władysła~ Kiernik 

, . 

Edmund Giebartowski. 

Minister Oświaty: 
Czesław Wycech 

MiniSter Kultury i Sztuki: 
Władysław K()walski 

Minister Sprawiedliwości: , 
, Henryk Świątkowski . 

Minister Odbhąowy Kraju: 
Michał Kaczorowski . 

, Minister Informacji i Propagandy: 
Stefan, Matuszewski 

Minister Aprowizacji i Handlu: 
jerzy Szfachelski 

w /7. Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego: 
• Ż. Wyrozem?ski 

l 



I ' 

, I 

/ 

'- \ H" ł ;., .' " ' ./i . i ł I f'," r. 

I, 

, D~i~')Dnik ,Ustaw Nr 32, 
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195 
USTAWA 

z dnia 23 lipca 1945 r. 

o , ratyfikaoji podpisanego w Moskwie w dniu 7 lipca 1945 r; układu handlowego 
między Rzecząpospolitą Polską ~i , Związkierą. Socjalistycznych R~publik R~dziecklch. , 
Art. ' 1. Wyraia się zgodę' n'a dokonanie Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 

przez Prezydenta Krajowej Rady Nąrodowej z d~ie~ ogłoszenia. 
, Rzeczypospolitej ~olskiej ratyfikacji podpisanego , 'Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
w Mosk~ie w dniu 7 lipca 1945 , r. , układu Bolesław ' Bierflt 

handlowego, 'między , Rzecząp~spolitą Polską Pte, z'es I R, ady MinistróW'~ 
i Związkiem ' Socjalistycznych Republik Ra- Edwa'/'ą. Osóbka - Morawski 
dzieckich. w/z Minister Spraw Zagranicznych: ' 

A,rt. 2, Wykonanie ustawy niniejszej po- " Modzelewski 
rucza się Ministrowi Spraw Zagranicz'nych, wy- wir. Minister Przemysłu: 1 

konanie ' zaś powyższego układu Ministrom: ' Ciszewski 
Przemysłu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego \ ~/z Minister Żeglugi i HandhiZagrąnicznego: 

, w porozumieniu z ,wł/iŚciwym'i ministrami. Z. Wgrozembski 

, 

.' I , 

, / 
~ \ , , 

. ' 
1 

1 ~ -

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w' Łodzi, ul. Kiliński ,ego 93 
, ; \ , . 

Zgłoszenia na 'prenume'ratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, uL Piotrkowska 49. 
, Prenumeratę naleiy'wpłacac z , ~óry. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim" wpłaceniu zaliczki kwartalnej 
, ' dla władz, urzędów, zakładów i ihstytucy~państwowych i , samorząd~ych w kwoc,ie zł 60, ' , 

dla innych prenumeratorów w kwocie zł 150. Konto cze~owe' w P.K.o.. w ~odzi VII, l34. 
, Pojedyncze numer:r są do nabycia: \ ' ! 

w ' giurze Sprzedazy - Warszawa, ul. Targo:wa 59, w /Adininistracji pziennika Ustaw R: P. w· Łodzi, Pi~trkowska 49 
oraz .w Kallach Sądów , O\cręgowych w Lublinie, ul. Krak.-PrzedJDieś~ie 76, Krakow!e, Katowicach i Poznaniu. ' ' 

Ceaa2.1. 

:' 
" 

/ , 

/ , 

, , 

, 
" 

, ~~ 

, . 
" \l'&\, 
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DZIENNIK- USTAW 
RZEc;ZYPOSPOLLTEJ P'qLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 września 1945 r. 
Nr 33 

TREŚĆ: 
ROZPORZĄDZENIA I 

Poz., 19' Ministra Obrony'Narodowej w porozumieniu z Ministre~ Admiirietraeji P1M>Heznej z dnia ' 
21 sierpnia 1945 r~, o utworzeniu ' nowyeh, o zmia,nach istni'łi~cych dotychezas rejoncrwyeh . 
kom.end uzupełnień i o ustaleniu ' ich zasięgu terytorialnego 259 

197 - Ministra Sprawiedliwości z ' dnia 30 sie;pnia 1945 r. o należnościach świadków, biegłyeh 
(Uumaczó'w) i stron w spraw'ach cywHnych. 267 

19Ś - Ministra SprawiedliwośCi z dnia 30 sierpnia ~945 r. o taksie dla tłumaczów przysięgłych ' . ,261 
.." . " "9.-Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. wydanę w porozumieniu z Ministrem 

Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje p'ocztowe protestu weksli . 269 

200 ' ''7'' Ministra Pracy 1 Opieki Społecznej z dnia 30 lierpnia 1945 r. w sprawie ' uchylenia rozpo
rządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 'maja 1937 r. o przekazaniu niektórym 
obwodowym jnspekto~orn pracy prowadzenia I rejestrów ~kładów zbiorowych pracy. " 269 

201.,.....: Ministra ąezpieczeńst~a Publicznego. z d'nia 10 ~rześilia 1945 r. w sprawie wykonania ustawy 
z dńia 6 maja 1945r. o' wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w prżed
~iocie przedłużenia terminów do składania wniolków o , wydanie zastępczych dowodów toż- . 
samości i ich wydawania ' ' '270 

/ 
) 

196 
" 

ROZPORZĄDZENłEMINISTRA OBRONY NAROD<;>WEJ W POROZ\.JMIENIU 
Z MINISTREM ' ADliINISTRACJI 'PUPLlCZNEJ ' 

. ,z dnia 21 ~ierpnia 1945 r. 

Q utw~l'ze~iu nowych, o zmianach istńieJllcych dotychczas r~jonowych kome!,d uzupełnień 
i o ustaleniu ich zasięgu terytorialnego. 

Na , pod~tawie dekretu Polskie2'o Komitetu 
Wyzwolenia ' Narodowego 'z dnia 15 , sierpnia 

' 1~44r. o częściowej mobiliza~ji i r~jestracji' 
ludności do służby -wojskowej , (Dz. U. R. P. Nr 2, 
poz; 5) ' zarządza się, co następuje: 

,pisami ustawy o zakwaterowaniu wojska i ma
rynarki wojennej (Oz. U. R. P.' z 1939 ,r. Nr 82, 
.poz. 331). 

§ 3, Terminy zniesie~ia dotychczasowych 
rejoQowych komend uzupełnień oraz --4t.two
rzenia sieci ' nowych rejonowych komend uzu
pełnień określi osobnym , zarządieniem Minister, 

" § 1. Z'nosi się dotychczasowe ' rejonowe , 
kQDlendy uzupełnień, ana ich miej~ce tworzy 
się na óbszarze całego ,Państwa 122 rejono'V8 
komendy uzupełnień o n~zwach, sied;ibach i za
sięgu terytorialnym wedł~g . załącznika do ni
niejs'zego rozporząd,zenia. 

§ 2., Władze wojewódzkie na , wniosek 
właś~iwych komend~ńtów rejonowych' komend 
uzupełnie6 dostarczą ' odpowiednich biJdynków 
,na . pomieszczenia ' biurowe j ' gospodarcze rejo
nowy~h komend uzup~łflieą, zgodnie z' prze-, . . , 

Obrony Narodowej. " 

§ 4. Rozporządzenie niniejśze . wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: 

Michał Żymierski 
Marszałek Polski 

MinistęT Administrp.cji Publicznej: 

Władysław Kiemik 

) 
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-
I l 

2 - I . 
3 

4 

5 

- 6 

7 

8 I 
9 

/ 10 I 
-

11 

12 I 
13 I 
14 I 

106 , 

I 16 

..-

17 I 
18. I 
19 

20 

21 

/ 

Nazwa rejonowej komendy 
uzupełnień 

) 

. Załącznik,dQ rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
w porożu mieniu z Ministrem Admiliilltracji Publicznej 

z dnia 21 sięrpnia 1945 r. (poz. 196). 

- Klasa 
wg kategorii . Zasięg terytoriainy 

Województwo warszawskie 

R. K. U. Warszawa-Mias.to· I m. Warszawa 
, 

" 
Watszawa-Powiat I pow. Warszawa 

" 
Warszawa-Praga I Warszawa-Praga 

, 

" 
' Małkinia III pow. Ostrów.-Maz. -

- pow, Sokołów 
pow~ Węgrów 

.. Grodzisk Maz. m pow . Blonie 
o pow. Sochaczew / 

" 
Plońsk ... " III pow. Plońsk 

pow. Sierpce 

' Płock 

l-
o 

" 
-m pow. Płock 

/ pow. Gostynin 
, 

" 
Pułtusk m pow. Pułtusk 

pow. Maków 
, ., 

Mława - III pow. Mława . " } pow. Dzialdowo -- , 
-.. , Ciechanów III pow. Ciechanów , 

pow. Przasnysz 

Mińsk-Maz. ,- III Mińsk-Maz. " " " . pow. 
pow. Radzymin 

-

Ostrołęka 
. 

Os~rołęic:a 
, 

" III pow. 

.. Grófęc IV pow . Grójec~ , 

" Garwolin IV I pow. Garwolin 

Województwo białostockie 

R. K. U. Białystok II pow. Białystok 
m. Białystok 

. pow. Wysoko-Maz . 

.' 

" 
Suwałki III . pow. Suwalki ,,- pow. Augustów . 

' Grajewo III I 
.-

pow, Szczuc~y.n (Grajewo) " 
I 

pow. Ełk . -.. Łomża III pow. Łomża 

I 
- -Oleck~ IV pQłłł . Olecko \ .. 

pow. Gołdap 

Sielsk IV pow. -Bielsk Pd!. , 

" 
Sokółka IV pow. Sokółka 

" 

~ 
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.1 Klasa Zasi~g terytorialny I wg katel[orii 
--~----------~--------------

2; '( II R. K. U. Olsztyn 

-
" 

\ 

23 .. Rastembork 

24 - Ostróda .. 
25 " Jllnsbork 

I 
~ 

., 

26 
" 

Licbark 

\ 

27 
\. .. Morąll 

28 R. K. U. L1iblin~Mia.to . 

/ . 
29 

" 
Lublin-Powiat 

30 I " 
" Siedlce . 

31 l Biała-Pd!' 
" 

! .... 32 I - Chełm .. 
33 " 

Zamość , 
o ' 

o 

34 
" 

Kraśnik 
'. 

35 I " 
Włodawa 

36 R; K. 'U. Łódź-Miasto 

37 
" Skierniewice 

38 Ił Łódź·Powiat 

Prusy Wsch;odnie 

" n 
'. , 

III 
, -

.'-

III 

III 

,. 
III 

, 

~ 

" -
IIi 

W~jewództwo lubelskie ' 

II 

III 

I III 

-I 
III .. 

/ 

III 

'" 
III 

III J 
I· ' IV I 

Województwo łódzkie 

II 

III 

pow. Olsztyn 
pow, ' ReszeI 

, m. Olsztyn 

pow. Rastembork 
pow. Węgobork 
pow. Lec (Łuczański) " 

cz. pow. Gierdawa 
cz. pow. Darkiejmy 

pow. Ostróda 
pow. Nibork 

pow. Jans\>ork 
pow. Ządźbork 
pow. Szczytno 

pow. Licbark 
pow. Broniewo 
pow. Frydląd-Bartos:iyce 
cz. pow. świętomiejsc 
cz. pow. !ława 

pow. Morąg 
pow. Pasłęk 
pow. Susz 

m. Lublin 

pow. Lublin 
pow. Puławy 
pow. Lubartów 

pow. Siedlce 
pow. Łuków 

pow. Biała-Pd!. ',-

pow. Radzyń 

paw. Chełm 
pow. Krasnystaw 

pow. Zamość 
pow. Hrubieszów 
pow. Tomaszów-Lub. 

pow. Biłg0t:.aj 
( pow, Janów-LubI. 

pow. Włodawa 

m. Łódź 

pow. Skierniewice 
pow. Łowicz 
pow. Rawa 

pów. Łódź 
pow. Brzeziny 

-

. , 

, 

-

,-

-

.' 
I 
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L. Nazwa ' rejonowej komendy Klasa 
p. uzup.ełnień wg k,etegorii 

39 R. K. ' U. Łask " 
III - ; --

40 
" 

' Piotrków III 
I 
: 

41 I III 
" 

Opoczno 
, 

i! 
-' 

42 " Kutn9 III 

43 " 
Wieluń IV 

, 

"-

Wojew6dztwo kieleckie 

, 

44 - R, K, U. Radom II --- -, 

" , , 
, 

45 " 
Kielce l 

I -46 
" 

Ostrowiec II 

-

47 1'/ i , ~ Częstochowa III 
" 

, 

48 Busk I III 

WojewÓ'dztwo krakovVskie 

49 I R. K. U. Kr/łków-Miasto' I I 
50 I .. Kraków:Powiat II 

51 

" 

" Wadowice - 111- , 
" 

52 I " 
-Tarnów III 

J 
53 

" 
Bochnia III 

/ , 

54 Nowy Sącz 
I 

III 
" : \ 

55 ' Miechów , III " -
--

56 , .. Żywiec III 
-

57 I " 
Nowy-Targ ' 1Il 

ł 

,,+ 

-

Zasięg ' terytorialny 

pow. Łask , 
pow.- Sieradz 

pow. Piotrków 
!>ow. Radom.ko 

Opoczno , pow. 
pow. Końskie 

pow. Kutno 
pow. Łęczyc,a 

\ 

,pow. Wieluń 

m. Radom 
pow. Radom 
pow. Kozicni <;e 

pow. Kielce 
pow. Jędrzejów 

' pow. ' Włoszczowa 

pow. Iłia 
pow. Opatów 
pow. Salldomierz 

m. Częstochowa, 
pow. Częstochowa ' 

pow. P ińczów 
pow. St(jp~ica 

m. Kraków 

pow . Kraków 
pow. Myślenice 

pow. Wadowi,ce 
pow. Chrzanów 

pow. Tarnów 
pow. Dąbrowa 

pow. Bochnia ' 
pow. Brzesko 

pow. Npwy S~cz 
pow. Limanowa 

pow. Miechów 
pow. Olkusz 

pow . Zywiec 
pow. Biała ' 

pow. Nowy~Targ 
/-

-j 

,-

,-

" 

Poz. 196 
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I I Klasa _ 
.'wg kategorii 

Województwo rzeszowslcie 
58 R. K. U. Rzeszów II 

I ........ 

- lU 59 " 
Jarosław 

60 " 
Dębica . IlIo - I . 

61 " 
Gorlice III I 

62 " 
Krosno . 

I 
III 

63 " 
Przemyśl 

I 
~II I 

64 I " 
Nisko III 

" 
Sanok III 

Województwo o ś1llskie 

66 R. K. U. Katowice , 

67 " 
Sosnowiec I. 

. 68 
" 

Chorzów I 
Ta~nowskie-Góry 

\ 

69 , - III 

70 I ,j Pszczy~a 

" 

III 

, 

71 
" CieszYn IV 

- . 
-

72 Gliwice 
, 

II 
" 

73 .. Racibo~z III 

74 . 
Nissa III .. 

'. 

75 

I 
Opole 

, 

I 
III 00 

~, , 
, .I 

, 

, 

/ 

Zasięg terytorialny 

pow. Rzeszów 
pow. Łańcut 
pow. Kolbuszowa 

pd'w. Jarosław 
pow. Przeworsk 
pow. Lubaczów -

pow. Dębj,ca 
pow. Mielec _ 

pow. Gorlice 
pow. Jasło 

pbw.- Krosno 
pow. Brzozów 

pow. Przemyśl 
, cz. pow. Dobromi! 

pow. Nisko 
/ 

pow. Tarnobrzeg 

pow. Sanok 
pow. Lesko 

m. Katowice 
pow. Katowice 

, . 
m. 'Sosnowiec 
pow. Zawiercie 
p~w. Będzin 

om. Chorzów 

.' 

pow. Tarnowskie-Góry 
Lubliuiec pow. 

pow. Dobrodzień 

pow. Pszczyna 
pow. Rybnik 

pow. Ciesżyn 
pow. Bielsk 
pow. Fryi;zta~ 

pow. Gliwice i- miasto 

\ 

miasto i powiat Bytom o 

miasto Zabrze 
pow. Wlk. Strzelce 

pow. i miasto Raciborz 
pow. Głupezyce 
pow. Koźle 

pow. i miasto Nissa 
pow. Grotków 
pow. Prądnik 
pow. Niemdolin , 

; 

O pole miasto 
pow. Opole 
pow. Oleśno 
pow. Kluczborek 

.-

Poz. 196 
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79 

80 I 
81 

82 

-
A 

83 

84 

85 

86 

I 
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R. K. U. Wrocław-Miasto-

" 
Lignlca 

( 

" 
G'łogów 

. 

" 
Brze'g 

" I , Wrocła"Powiat 
- , 

: 

" Żegyl 

" 
Bolesławiec 

\ 

, '. 

\ 
_,-o .. 

" 
Świdnica 

-
~ / 

, I' 

" 
Oleśnica 

~ Trz,ebnica _" 
' ", 

" 
Kładzko 

-

264 

, Klasa 
wg kategorii 

Ś)~sk Dolny 

- , 
!I 

"\ 
\ 

l 
III 

III 
-

, 

III I 
111 

III 

. 

, 

III 

-

III 

-

III -

III -

Województwo ' poznańskie 

8-7 R. K. U Poznań-Miasto 

88 Poznań-Powiat II 

89 Szamotuły II 

:\ 

/ , 

Zasięg terytorialny 

m. Wrocław 

m. Lignica 
pow. Lignica 
pow. Jaworów 
pow. Złota-Góra / 
pow. Bukowiec-Lubiń 

m. Głogów 
pow. G/ogów 
pow. Kożuchów , 
pow. Góra 

miasto Brzeg 
pow. Brzeg 
pow. Olawa 
pow. Strzelin --. 
pow:"Wrocław 
pow. Sroda 

Żegań 
, 

pow. 
pow. Żarów 
pow. Szprotawa -

pow, Bolesławiec 
pow. JeleIiia-Góra 
m. Jelenia-Góra 
pow. Zgorzelice 
pow. Lubań 
pow. Lwów 

miasto Świdnica 
'_pow. Świdnica 

pow. Rychon~k , 
Jiasto pow. \VI ałbrzy'ch i 

pow. Kamieniogóra 

po~. Oleśnica 
·pow. Namysłów 
pow, Syc ów 

pow. Trzebnica 
pow. Milicz 
pow.;;:Wołów 

. 

pow. Kładzko 
pow. Ząbkowice 
pow. By-strzyca 

pow. Poznań 
pow. Środa 
pow. Ś ' em 

pow. Szamotuły 
pow, Oborniki 
pow. Czarnlców 
pow. Międzycliód 
pow. Trzcianki 

, 

- / 1 

Poz. 196 
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- Klasa. L. Nazwa r,ejonowej komendy - Zasięg terytorialny p. 
uzupełnień wg kategorii 

90 R. K. U. Krosno -- H pow. Krosno '\ 

- pow. Babimost 
pow. Gubin 

l pow. Zielonogóra 
~ pow. Cylichów-Swiebodzin' -

, ~.1 " 
Gniezno III pow. Gniezno i miasto 

, pow. Wrzesnia , -- pOw. Mogilno . 
, 

92 I 

" 
Nowy-Tomyśl lIr pow. Nowy-Tomyśl ( 

pow. Mit;dzyrzec 
pow. VI. olsztyn 

I 
93 

" 
Leszno III pow. Leszno -, 

pow. Kościan 

- pow. Wschowa 

I ' 

94 I 'Ostrów-Wlkp; III . pow. Ostrów-Wlkp . . 
" " pow. Kępno 

95 l. .. Konin - I !lI pow. Konin 
pow. Koło ""\ 

I 

I I 
-96 

" 
Kalisz m pow. -Kalisz 

~ - I ·pow. Turek . \ 

97 I Jarocin III 
-

pow. Jarocin , .. " 

pow. Krotos~yn 

98 

I 
Wągrowiec III pow. ,Wągr owiec , 

" pow. ~hodzież , 
- . pow. Znin 

pow. Piła . 

99 
" 

Rypin 
-I 

III I .pow. Rypin 
, pow. Cielllcin 

100 
" Gorzów III pow. Gorzów i miasto, 

pow. Strzelce 
pow. Skwierzyn 

101 
" Rawicz IV ~ , pow. Rawicz 

pow. Gós,tyń 

Województwo pomorskie 
102 I R. K. U. Bydgoszcz-Miasto 1- II I m. Bydgoszcz 

103 . .. Ton~~ II pow . Toruń 
m. Toruń 
pow. Inowrocław i ·-miuto '. - pow. Wąbrzeźno --

- -
104 ". Grudziądz II pow. Grudziądz i miasta , - . , 

.' pow. Swiecie 
pow. Chełmno 

~ -, 

105 
" 

Włocła~ek II pow. Włocławek \. . 
Lipno . i 

, pow. .,. 
,/ 

\ pow .. Nieszawa 

. 
Bydg~szcz-Powiat I pow. Bydgoszcz 106 

" III 
pow. , Szubin 

I . 
107 

I " Brodnica III pow. Br'p~nica 
/ pow . . Lubawa I · " pow. Rypin . 

-, 
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Nazwa . . ' k ' i Klasa 
L. p. reJonowe) omen y 

uzupełnień wg ' kategorii 
, \ 

108 R. K. U. Chojnice ' III , 

109 " 
Sępolno III 

/ 

Województwo gdaftskie 

110 R. K. U. Gdań.sk II I 
111 

I 
" 

Gdynia II 

, 

112 " 
' Elbląg III 

- 11~ " 
Malbork III 

... 

114 
" 

Starogard III 

, 

115 
" 

Lębork , , III , 
, 

116 
" 

Sławno ,I III 

,/ 

PC?.ą0rze zachodnie 

117 I 
R. K. U. Szczecin 

II 

l!1ł 
" 

Koszalin ' I 
"--

" 
<" 

119 
" 

Szczecinek IJl 
, , 

120 - " 
Sta,rogród III 

': 

" 
121 

" 
Królewiec III 

" 

122 
" Nówogród III. 

/" 

/ 

, 

Zas~g' terytorialny 

pow. Chojnice 
pow. tuchola 
pow. Człochów 

pow. Sępolno 
p.ow. Wyrzysk 
pow. Złotów 

m. Gdańsk 
pow.' Gdańsk 

m. Gdynia 
pow. Kartuzy .' 

-

pow. morski (Wejherowo) 

I 
m. Elbląg 
pow. Elbląg 
pow. Nytych i 

pow. Malbork 
pow. Kwidzyń 
pow. Sztum ' 

pow. Starogard 
pow. Kościerzyn~ 
pow. Tczew 

pow. Lębork --
pow. Bytów 
pow. Słupsk i miasto 

pow. Sławno 
pow. Miastko 

pow. , Wkryujście 
m. Szczecin 
pow. Uzdam-Wołyński 

miasto Koszalin 
pow. Koszalin 
p-ow. Białogród 
pow. Kołobrzeg i miasto 

pow. , Szczecinek 
pow. Drawsko 
pow. Wałcz 

, 
pow. Starogród i miasto 
pow. Choszczno 
pow. Pyrzyce 

pow. Królewiec-Chojnice 
pow. Myślibórz 
pow. Gr~ 

pow. Nowogród 
pow. Ławiczka 
pow. Zagórze 
pow. Ka~ień 

; 

Poz. 196 

, 

.. 

" 

--
, 

I 

, 

" 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
. ~. ,.. 

,z dnia 30 sierpnia 194ł r. 

o naleznościach świadk6w, biegłych (tłumacz6w) i stl'on w spl'awach cywiln-ych. " 

Na podstawie art: 72 przepisów o kosztach 
lądowych z ,dnia 24 p;aździernika 1934 r. (Dz. U. 
.R. P. z 1945 r. Nr 15, poz. 89) zarządzam, co 
następuje: ' 

Rozdział I. 
O należnościach świadk6w. 

§ 1. Należnośc(Świadków obejmują: zwrot 
wydatków koniecznych, związanych ze stawien
nictwem do sądu, oraz wynagrodzenie za utratę 
żarobku (art. 303 k. p. c.). ' 

§ 2. Wydatki konieczne, związane ze sta
'wiennictwem do': sądu, składają się z niezbęd
nych kosztów podróży od miejsca zamieszkania ' 
śwradka, uwidocznionego w wezwaniu, do miej
sca urzędowania , sądu i z ' powrotem oraz 
~trawnego. 

§ 3. ,Za niezbędne koszty podróży uważa , 
się koszty przejazdu środkiem , transportu maso
~ego- (koIej,e,tralJ)waje, autobusy i t. p.), odby- ' 
tego,' kIasll naj niższą, w braku zaś takiego 
środka - koszty przejazdu innym najtańszym 
z dostępnych środków lokomocji. ' 

§ 4.J,eżeli świadek odbył podróż sw()im 
środkiem loko~ocji lub pieszo, należy mu przy
znaĆt , k«?szty przejazdu, jakie by mu sj ę należały 
w myśl I przepisów rozporządzenia niniejszego. 

§ 5. Wysokość strawne$o okr,eśla sąd we
dług swego uznania, biorąc za podstawę prz~" 
ciętne koszty utrzymania w siedzibie sądu, 
w sumie nie większej niż 100 zł dziennie. -

§ 6. Będący w służbie ' czynnej , funkcjo
nariuszepaństwowi i osoby wojskowe otrzymują 
koszty podróży- i diety według norm, ustano
wionych dla podróży służbowych, jeżeli okolicz
ności, ' o których mają ,zeznawać, . pozostają 

,w związku z wykonywaniem ich urzędu lub 
słuiby; w innych przypadkach stosuje się do 
nich zasady ogólne. ' , , , 

, § 7. Wynagrodzenie za utratę , zarobku 
słu~y tylko, osobom, pobierającym ' płacę , za 

§ 10. Świadkowie, którzy stawili się bez 
wezwania' sądowego, nie mają prawa do należ- , 
ności, chyba że sąd ich przesłuchał. 

Rozdział II. 
I 

O naleinościach biegłych (i tłumacz6w)! 

§ 11. Należności biegłych obejmują wy
nagrodzenie za stawiennictwo ' do sądu i źa 
wykonaną 'pr,acę (ar.t. 313 k. p. c.). 

§ ' 12. Do wynagrodzenia biegłych za sła
wienbictwo w . sądzi. stqsuje się odpowiednio 
przepisy §§ 1-9 rozporządżenia niniejszego 
z tą zmianą, że wynagrodzenie za utratę za
robku przyznaje się tylko w ' razie nieprzesłu
chania biegłego" wezwanego do sądu, i że 
przepis § 8 dotyczy wyłącznie kosztów prze~ 
jazdu i strawnego. . ' 

§ 13. 'Wysokość wynagrodzenia biegłe2~
za wykonaną pracę określa sąd po jego wysłu
chaniu,,, z uwzględnienielll wymaganych od niego 
kwalifikacji, czasu , i trudu, 'koniecznego ,do wy-
konania pracy. ~ , 

§ 14. 'Jeżeli co do, ok~eślenia wynagrodze
nia pewnych kategoryj b'iegłych istnieją przepisy' 
szczególne, nal~ży biegłym tym , przyznawać wy
nagrQdzenie w myśl tych przepisów. 

§ 15. Przepisy rozdziału riiniejszego sto~ 
suje się odpowiedniQ do tłumaczów (art. 290 
~ 2 'k. p.'c.). 

R o z d z i a ł I 11. 
O należnościach stl'ony. 

§ 16. Należności shony, wezwanej do oso
bistego stawiennićtwa, obejmują zwrot kosztów , 
podróży i wynagrodzenie za utratę zarobku 
(art. 100 k. p. c.). 

I 
§ 17. Do określenia 'zwrotu kosztów po

dróży i wynagrodzenia za utratę zarobku str0I!Y 
stosuje si~ odpowiedniQ §§ 1-7 rozporządzema 
niniejszego. ./ 

Rozdział IV. 
I każdy dzi~ń pracy. O przyznaniu, należności. 

, Wynagrodzenfe , to 'określ~ sąd według § 18. Świa-dkowie powinni ~głosić żądanie 
swego uznania w sumie nie większej niż 100 zł. przyznania.im należności niezwłocznie po wy-

, § 8. Jeżeli ta sama osoba b~d2ie, prze- 'konaniu swego' qbowiąizku. " " 
słuchana w kilku sprawach cywilnych tego sa- Zgło~zenie żądania tego przez biegłych, 
mego ' dnia, wówczas należność jej oblicza się~łumaczów i ' strpnę powinno nastąpi'ć najpóźniej 
jak za ' jedną sprawę, sumę Zaś rozdziela się przed zamknięciem rozprawy, bezpośrednio po- -
równomiernie pomiędzy wszystkie sprawy. I przedzającej- rozstrzygnięcie sprawy. ' 

§' 9. Świadkom służy prawo do naleiności I' ' § 19. O należności!lch świadków, biegłych (, 
także wtedy, gdy na wezwanie sądu stawili się, (i tłumaczów) sąd rozstrzyga , postanowieniem.; 
lecz nie zostali pl'Zesłuchani. (art • .109 § 2 k. p. c.). , ! 
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, ' Projekt postanowienia przedstawia s,\dowi przekazan~ zaś zaliczka oka~e się na ten cel 
sekret,rz prowadzący r'acpun-ekkosztów postę- ' nie wystarczająca, wówczas 'sąd wezwany po
powama, lub protokólant. , ' , winien zażądać złożenia przez stronę' zaliczki 

Pośtanowienie o' przyznanej , należności uzupełniając'ej w określonym "terminie , i wyso
oI r;ajmia się ustnie. , Należność wypłaca się kości. 
w miarę możności / niezwłocznie; w razie nie- § 22. O należnościach strony (art. taÓk~.c.) 
możności niezwłocznej wypłaty należnośćprze-, sąd rozstrzyga w orzeczeniu kończącym sprawę 
słana będzie pocztą bez obciążenia świadka· (109 § , k ' ) 
(b ' ł ł ) ł w Instancji art. 1. p. c .. , leg ego, t umacza op atą pocztową. 
/ ' 

Wypłatę należności należy uwidocznić 
w aktach sprawy. , / 

§ 20. Jeżeli 'sąd wezwany ma przepro
wadzić' dowód (art. 252 k. p. c.), sąd orzekający, / 
przesyła'jąć akta sprawy, przekaże jednocześnie ! 
sądowi ' węzwanemu złożoną już zaliczkę na 
koszty prżeprowadzenia dowodu, bądź zobo
wiąże stronę do złożenia zaliczki bezpośrednio 
w sądz i e wezwanym, który również ~adny 
będzie określić jej wysok~ść i termin złożenia. 
Sąd wezwany postąpi z , zaliczką tą według. 
zasad rozporządzenia ninieiszego. 

§ 21. ~ Jeżeli sąd wezwany, postanowi prze
prowadzić nowe dowody (art. 259 § 3 k. p. , c.), 

Rozdział V. 

Postanowoieńie końc~we. 

§, 23. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci 
moc obowiązującą r6zporządzeni~ Ministra Spra';' 
wiedHwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o należ
nościa,ch świadków, ' biegłych (tłumaczów) i stron 
w sprawach cywilnych (Dz . U. R. P. Nr ll-ł, 
poz. 944). . , ' 

w/z Minister Sprawiedliwości: 

Leon ChaJn ' 

198 
RO'lPORZĄDZENIE MINISTRA SPRj\ WIEDLlWOŚCI 

,z dnia 30 sierpnia 1945 r. 

? o taksie dla tłumaczów pMięgłych. . ' 

Na podstawie art. 26~ prawa o ustroju , "' Za sporządzenie i zaświadczenie zgod-
sądów powsźechnych z dnia 6 lutego 1928 r. ności kopii tłumaczenia albo kopii pisma spo
(Dz. U. ,R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863, z 1937 r.. rządzonego w obcym języku, na żądanie władz 
Nr 30; poz. 220, z 1944 r. ·Nr H, poz. 56 i Nr 15" i urzędów, tłumacze przysięgli pdbieraią, jeżeli 
poz. 84 oraz z 1945 r. Nr 9, poz. 46 i Nr 11, kopię sporządzono ~. ittzyku: , , 
poz. 54) zarządzam, co następuje: ' ) I k' --\ a po s Im 

§ 1. Za tłumaczenia wszelkiegórodzaju b,) białoruskim, czeskim, ' f~anc'u-
2.50 zł 

pism, sporządzane na żądanie władz i urzęaów, 
tłumacze przysięgli pobierają wynagrodzenie . skim, litewskim, niemieckim, 

k d rosYJ' skim, słowackim, u kraii}-poniżej wyszczególnione, a mianowicie za ' aż ą 
stronicę przekładu : skim lub · żydows~jm . 

c) innym europejskim lub łaciń
skim 

5.~ zł 

'a) z języka białoruskiego, czeskiego, 
francuskiego, litewskiego, nie
mieckiego, rosyjskiego~ słowac
kiego, ukraińskiego lub żydow
skiego na język polski. 

b) z innego języka europejskiego 
lub łacińs~iego na język polski 

c) z języka pozaeuropejskiego na 
język polski •• • 

d) z języka polskiego na język bia
łor~ski, czeski, francuski, litewski, 
niemiecki, rosyjski, ' słowacki, 
ukraiński lub. żydowski 

e) z języka polskiego na inny język 
europejski lub łaciński. . . • 

f) z języka polskiego na język po-
. zaeuropejski • • 

/' 

15 zł 

25 zł 

40 zł 

25 zł 

50 zł 

80 · zł 

d) pozaeuropejskim ' . 

10. - - zł 

16.- zł' 

§ 3. Za sprawdzenie dostarczonego przez 
władzę lub urząd tłu maczenia i zaświadczenie 
jego zgodności z oryginałem tłumacze . przysięgli 
pobierają wynagrodzenie ~ wysokości połowy 
ustanowionych w § 1 stawek zależnie od języka, 
z 'którego, lub ' na który tłumaczenie jest do-
konane. ' ' , 

~ 4. Przy obliczaniu wynagrodzenia w myśl 
, §§ 1-3 niniejszego rozporządzenia uważa się 
za stronicę 30 wierszy, a ' za wiersz 45 ' liter 
pisma. 

Stronicę rozpoczętą liczy się' za c~łą, je
żeli obejmuje więcej , niż 15 wierszy, w prze
ciwnymrazie za połowę . 
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§ 5. Za sporządzenie tłumaczenia,za- sp 0- " § 7. Rozporządzenie ' niniejsze wchodzi 
rząo}:enie i zaświadczenie zgodności ,kopii tłu· w życie z ?r"ie~ ogłoszenia. Ró~n0c.z~śnie traci 
maczenia oraz ' za sporządzenie izhświadczenie ' moc obowląz:ljącą rozporządzenie MlDlstra Spra
zgodności dostarczonego tłumaczenia, na żąda- wiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o takSJe 
nie osób prywatnych, tłumacze przysię~li po- dla tłumaczów przysięgłych (Dz.~. R. P. Nr 104, 
bierają wynagrodzenie w wysokości podwójnej poz. 944), zmienione rozporządzeniem Ministra 

, .stawek ustanowIonych w §§ 1-4. ' Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. (Dz. U. 

Z 
' 'R,' P,._ Nr 110, poz. 908). , § 6. a przekład podpisu tłumacze przv-

sięgli pobierają 10 zł. w/z Minister Sprawiedliwości: Leon Chajn 
"'-., 

199 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPR~WIEDLlWOŚCI 

z dnia 30 sierpnia 1945 r. ' 

wydane . w porozumieniu z Ministrem. Poczt i TelegrafÓw o" sporządzllniu pl'. ez urzędy 
i agencje pocztowe protestu weksli'. 

Na podstawie' art. 95 
(Dz. U. R. P. z 1936 r. 
zarządzam, co następuje: 

pra~a wekslowego 
Nr ,37, poz. 282) 

§ 1. Urzędy pocztowe sporządzają protesty 
z 'powodu niezapłacenia weksli w miejscowym 
okręgu doręczeń bez ograniczenia sumy; w ,okręgq 
doręczeń listonosza wiejskiego dó 2.000 zł. 

Agencje pocztowe sporządzają protesty 
weksli z powodu niezapłac.enia do sumy 2.000 zł. 

§ 2. , Urzędy i agencje pocztowe nie mogą 
sporządzać _protestów weksli. jeżeli: I 

a) weksel jest wystawiony w języku innym, 
aniżeli państwowy; , 

b) weksel jest wystawiony zagranicą lub 
na wahltę zagraniczną; . 

c) weksel jest zaopatrzony adresem w po· 
trzebie lub przyjęciem w potrzebie; 

d) protest ma być sporządzony przy przed
stawieniu kilku egzemplarzy tego samego 

, / 

wekslu albo przy przedstav .. ':c niu orygi- , 
nału i odpisu wekslu. 

§ 3. Urzędy i agencje pocztowe sporzą
dzają protesty we'ksH we wszystkich ' miejsco
wościach, w których ma siedzibę urząd lub 

' agen<1a pocztowa oraz . w tych, które są obsłu
giwane przez Iistonos~ów wiejskich. 

§ -4. Warunki -priyjmówania i przesyłania 
w listac~ zleceniowych weksli, przeznaczonych 
do 'protestu, określa ordynacja pocztowa. , 

§ 5. Rozporządzenie, niniejsze wchod~i 
w życie z dniem ogłoszenia. ' 

. Z dnie'm tym traci moc obowiązującą roz-' 
porządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia , 
19 lipca 1939 r. wydane w po~zumieniu z- Mi
nistrem Pocit i Telegrafów o spotządzanil,l przez 
urzędy i agencje pocztowe protestów weksli 
(Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 443). ' 

" w/z Minister Sprawiedliwości: 
Leon Chajn ' 

200 
RÓZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z ~nia 31 sierpnia 1945 r, ../ ,. 
w sprawie uchylenia rozporzlłdzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. 
o przekazaniu niektórym obwodowy~ inspektorom pracy p~owadzeriia re~ ( strów układów 

zbiorowych pracy. . 

Na podstawie art. 12 ust. (5) ustawy % dnia 
147 kwietnia 1?37 r. o układach zbiorowych 
pracy (Dz. U: R. P. Nr 31, poz. 242) wporoi 
zumien iu z Ministrem Sprawiedliwości zarządzam, 
co następuje: ' 
, § 1. Uchyla się . rozporządzenie Ministra 
Op,ieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r.wy
dane w porozumieniu' z Mil)istrem Sprawiedli-

. wości, o · przekazaniu · niektórym obwodowym 
inspektorom pracy prowadzenia rejestrów układów 
zbiorowych pracy (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 315). 

/ 

§ 2. Obwodowi inspektorzy pró.cy we, 
Włocławku, ' w Częstochowie, 'w Sosnowcu, 
w Białej Krakowskiej, w · Biebku Cieszyńskim, 
w Bydgoszczy i w Gdyni przekażą księgi i akta 
rejestrowe właściwym terytorialnie okręgowym 
in~pektorom pracy. . 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze . wchodzi 
w życie ~ dniem ogłoszenia. . ' 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Jan Stańczyk 
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ROZPORZĄDZENIE . MINISTRA BEZPIECZEŃSTWA .PUBLlCZNEGO 

z dnia, 10 wrześnIa 1945 r; 

w sprawie wylconania ustawy z dnia 6 maja 1945 r. (, wyłllcztmiu ze społeczeństwa polskiego 
wrogich elementów w' przedmiocie pr~edłQżenia terminóW do składania wniosków o wydanie 

zastępczych dowo~ów tożsamości. i ich wydawania . 

. Na podst~wie art. 26 ~st. (2) 'ustawy ~ dnia I (Dz. ~. ~. P. N,r ~1, poz. 129), przedłuż~ się 
6 maja 1245 r. o wyłączemu ze s.połeczenstwa do dnia 10 pazdzlemlka 1945 r., a term m do 
polskiego w'rogich elementów (Oz, U. R. -P. wydawańia tych dowodów, prżewidziany/ w § 5 
Nr 17, poz. 96) w/ porozumieniu z / Ministrem wspomnianego rozporządzenia, przedłuża siC( do 
Administra-cjiPublicznej i Ministrem Sprawie- delia 25 paiclziernika 1945 r. ' f -

dliwości zarząd~am, co ~astęp~je: . ' § 2': Rozporządzenie niniejsze . 'wchodzi 
. § L T e~mm do składanIa WnIosku o wy·, w. życie z dniem oiłoszenia~ 
danie zastępczego dowodu tożsamości, przewi- . . . '. , ' . . 
dziany w § 4 , rozpor::ządzenia Ministra Bezpie- MInIster Bezpleczenstwa PublIcznego. 
-czeństwa · Publicznego z dnia 26 maja 1945 r. Stanisław Radkiewicz 

-, 

~.' 

, 
, , 

/ 

TłoCZOD9 z polecenia Ministra łpra~iedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwoś~i w tod~j... ul. Kilińskiego -93 

~głoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dźiennika Ustaw R. P. w· tcdzi, ul. Piotrkowska 49. 
Prenumeratę należy wpłacać z góry. - Wysytkę Wykonuje się 'po uprzednim/wpłaceniu z.aliczki kwartalnej / 

dla władz; ul!'zędów, zakładów i instytucyj państwowych i ' samorządo",ych w kwocie zł 60, 
dla innych prenumeratorów w kwocie zł 150. Konto czekowe w P. K. O . w Łodzi VII-134. 
, . . , P~jedyncze numery są do nabycia! 

w Biurze Sprzedaży w Warszawie, ul. Targowa 59, w Adminfstracji Dziennika Ultllw R. P. w todzi, ul. :Piotrkowska 49 
~ oraz w Kasach Sąąów Okręgowych w Lublfnie" Krakowlkie-}>rzedmieście 76, Krakowie, Katowicach i Poznaniu. 

' C ••• U · ... , 
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D'ZIENNIK ·USTAW 
R~ECZYPOSPOLITEJ PQLSKlEJ 

Warszawa, dnia 19 września 1945 r. Nr. 34 
T R E'ś ć: 

DEKRETY. 
" Poz.. 202 - z dnia 181ipca' 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla ' rodzin i żółnieriy WojslCa ·Pol~kiego óraz 

zdemobilizowanych żołni,erzy . 

203 - z pnia 24 sierpnia 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 6 m~ja 1945 r.o wyłączeniu ze społe
czeństwa polskiego wrogich elem'entów ' 

, 204 - z dnia 24 ~ierpnia ~945 r. '0 wpisyw,aniu do ksiąg hipotecznych (gruntowych) prawa własności 
nieruchomości, p'rzejętych na cele rt formy rolnej '.' . 

205 - i dnia 24 ' si~rpnia 1945 ~. o zmianie ustawy z dnia 2'9 paździ c niika j920 r. o spółdz'ielniach 
2Ó6 -- z dnia , 24 sierpnia 1945 r. Q zrnianie ' rozporządzenia , Prezydenta Rzeczypospolitej ' z dnia 

ll' }ipca 1932 r. o monopolu spirytusowy~,opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz -
sprz~daiy napojów alkoholowych. " -

207 - z dnia 24 sierpnia' 1945 r . o rzeksitalceniu Uniwersytetu Wrocławskieio i Politechniki Wro-
cła~skiej na polskk państwowe SZFo/y-ilKademi'clćie " :: .... " . ' . " .: " ' . .. . : ' ~-- '. - . 

208-- ; d~i; '24...si;rpnia 1945 r . R utworz.eni1-l Uoiwersytetu Mikołaja Koper.nika w Toruniu . 

. , ROZPORZĄDZENIE RADY' ~INISTRÓW " ' . 

209 ~ z dnia 24 sierp'nia 1945 r. w sprawie uzupełnienia tabeii stanowisk 
władz; urz,,~ów. zakła<jPw i instytucyj państwowych 

grup uposażenia dla 

' ~02 

DEKRET 

Z dnia 18 lipća 194~ r. 

\ 

-271 

274 

275 
275 

,276 

276 

2n 

277 

o pomocy j zasiłkach dla. rodzin żołnierzy Wojska Polskiego ,oraz zdemobilizowanych żołnierzy. 
/ . . ' 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 'f) w bra~u wymienionych pod lit. a), b), 
1945 r: o trybie wydawaniade.kretów z mocą ' c), d)i e) - rodzeństwo. 

, ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. ' l) "-7 Rada § 20 . b .. § 1 I' )' b) 
Ministrów posta.nawia" a Pr~zydium , ' Krajowej . '. so 'jJ wy.mlemo~e ':'I . It. a. I , 

Rady Narodowej . zatwierdza; co następuje: , maJą ?bOwląze~ .w.: Ciągu ~I1lesląca. O? dma po- o 
, . ,', .. . wstama uprawmema zarelestrowac SIC; w urzę-

\ R o z d z I a 'ł I. ' ~ dzie zatrudnienia celem otrzymania pracy. Je:-
Pomoc i zasiłki dla rodzin żołnier,y \~eli wyso.koś.ć. z,~ofiarowane.go ~ynagrc~zenia 

Wojaka Polskiego. uest conalmmel rowna kwocle' zaslłku, rąa]ą one 
,Art. 1. Prawo do p~moc;y i zasiłków ~łuży obowiązek p csddj Ci ci a 'łPkracy, w przeciwnym razie 

cżłonkom rodzin żołnierzy pełniących . służbę tracą prawo o zasl · u. . 
wojskową niezawodowo, .a w czasie wojny lub . . ' . § 3. Ód obowiązku, wymienionego w § 2, 
mobilizacji i · zawodowo. ' zwolniona jest żona, która ma na swóim utrzy-

Art • . 2. § .l. Za członków rodziny żołnie- maniu co/ najmniej jedno dziecko' w wieku do 
,rzauprawnionych do . pomocy i zasiłko~ lat 14, lub członka rodziny wymagającego opieki 
1Iważa się: spośród osób wymieni<?~ych w § l. j 

a) małżonka, Art. 3. Prawo do pomocy i zasiłków służy 
-b) , osobę; nie będącą małżonkiem, a żyjącą .f~ło.nk~)rn rodz!ny 7:~łnierza\ zami~~i.kały~ w~raju 

. w~ wspólności m~Heńskiej, . 1 }ezeh bezposredmo przed Ode)SClem zołmerza 
c) dzieci ślubne, uprawnione, uznane, przy- do służby wojskowej byt ich był z!lleżny bd 

sposobione oraznie~łubne, których ojco- dochodQw jego pracy najemnej lub samod~i'el
stwo ' zostało stwierdzone, nejpracy zarobkowej; w tym ' ostatnim przy

·padku o tyle, o ile nastąpjła utrata lub znaczne 
d) pa·sierbów, " 
e) w braku wymienionych ) pod 

c) j ~) - rodziców, ---.:. 
l 

, i 

.' I / . 

zmniejszenie dochodu o wskutek o.dejścia żołnie.' 
lit. a); b), rza do s,łużby wojskowej lub okoliczności wy

nikłych podczas pełnienia tej służby. 

, I 
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Art: 4. § 1. Prawo do pomocy i zasiłków 
ni. służy członkom rodziny żołnierza: 

a) żyjącym w czasie jego powołania do 
slużby wojskowej we wspólnym gospo-

, darstwie, jeżeli jeden z członków tej . ' 
rodziny otrzymał odroczenie służby woj
s'owej, .jako jedynyjei żywiciel, 

b) wymienionym wart. 2 lit. c), d) i f), 
jeżeli ' ukończyli 18 lat życia, chyba że 
udowodnią, iż uczęszczają do zakłiidu 
naukowego lub ' pobierają naukę w za- , 
wodzie praktycznym, a nie otrzymują 
wynągrodzenia wystarczającego na utrzy
manie. W ty.ch przypadkach prawo ' do 
pomocy i zasiłków . służy im do chwili 
ukończenia .nauki, nie dłużej jednak niż ' 
do dnia, w którym ukończą 24 rok żyda. 

c) wymienionym wart; 2 § 1 lit. e), jeżeli 
nie ukończyli 60 roku życia. 

§ 2. Prawo do pOmocy i zasiłk6w służy 
członkom rodziny mimo istnienia warunków, 
uzasadniających w myśl postanowień paragraf\l 
' poprzedniego wyłąc~enie tego-'prawa, jeżeliudo"
wodnią urzędowym ' świadectwem lekarskim, że 

. są niezdolrii do pracy zarobkowej. . 
' . Art. ' 5. Rodzinp, której więcej niż jeden 

członek odbywa służbę wojskową, uząsadniającą 
prawo do pomocy i zasiłków, jest uprawniona 
do pomocy i zasiłków tylko za jedną osobę. 

Art. 6. Członkowie rodziny żołnierza, któ-' 
rzy nie ukończyli 18 roku życia, bądź przekro
czyli 60 rok życia, oraz . niezdolni czasowo lub 
trwale do pracy zarobkowej,mają prawo w 'okre
sie reglamentacji wyżywienia do przydziałów, 
przewidzianych dla ' rodzin pracowników pJlń
stwowych. 

Art. 7. Na wniosek . Naczelnego Dowódcy 
Wojska Polskiego lub o Ministra Obrony Naro-

o dowej możeR'ada Ministrów przyznać rodzino~ 
. żołnierzy szczególnie zasłużonych spośród wy- . 
mienionych wart. 1 jednorazowy zasiłek spe- ' 
cjalny. , 

Art. 8. § 1. Członkowie rodzin . żołnierzy, 
wymienionych wart. 1, uprawnieni do pomocy 
i zasiłków, mają pierwszeństwo do umieszczania 
swych dzieci w żłobkach, dziecińcach i. przed
szkolach, utrzymywanych z funduszów publicz
nych oraz do beźpłatnej pomocy Jekarskiej. Po
mocy tej udzielają na koszt , Państwa ubezpie
czalnie społe'czne albo zakontraktowani w tym 
celu lekarze cywilni · lub prywatne żakłady lecz-
nicze. ' " 

§ 2. Członkom tych rodzin przysługuje 
prawo pierwszeństwa przy ' równych kwalifika
cjach w przyjmowaniu do prący, zakładów 'lecz
niczych, zakładów naukowych, w otrzYll}ywaniu 

. stypendiów, koncesji i przydziałów mieszkanio
wych. 

Art. 9. Niezawiniony p'rzez żołnierza po
byt w niewoli uprawnia jego rodzinę dl) po
mocy i zasiłków przez czas pobytu w niewoli; , 

. \ 

I 

Uprawnienie to ustaje po upływie szesclU mie- . 
sięcy od dnia, ustalonego rozpor?'ądzeniem Mi
nistra Administracji Puhlicznej w porozumieniu 
z Ministrem Obróny Narodowej. 

,Al't. 10. §~. Prawo członków rodziny 
żt;>łnierza do pom~,:::y i zasiłków powstaje z dniem 
z'głoszenia się żołnierza do czynnej służlly woj-
skowej. ' 

§ 2. W przypadku zmiany warunków, po,. 
wodujących zmianę wysokości zasiłku, przysłu
guje nowy wymiar tegoż od dnia, w · którym 
warunki uległy zmianie. -' , 

Art. 11. W . wypadku gdy : osoby, upraw
nione ,do pomocy (art. 1-4), nie będą mogły 
wykonać pilnych robót przy I:lprawie roli i zbioru 
plonów z' powodu , braku sprzężaju, narz~dzi 
lub ludzkiej siły roboczej, zarząd gminy nakaże 
udzielenie im bezpłatnej pomocy w drodze 
świadczeń rzeczowych i osobistych. 

Art. 12. Prawo do pómocy ' i zasiłków 
gaśnie OZ dniem llastępującym po dniu: 
. a) zwolnienia ' żołnierza ze służby woj-

. skowej, 
b) opuszczenia przez żołnierza swej jed

nostki wojskowej w zamiarze trwałego 
uchylania siC( od służby, . 

c) śmierci osoby ' uprawnionej do pomocy . 
i zasiłków,' - ._ 

d) ustania warunków uzasadniających 
uprawnienie do pomocy i zasiłków, 

e) zawinionego ,dostania się żołnierza do 
niewoli, 

f) opuszczenia . przez . osobę uprawnioną 
do pomocy i zasiłków granic ' Państwa 
Polskiego, 

g) skazania osoby uprawnionej do pomocy 
i zasiłków ' prawomocnym wyrokiem na 
karę pozbjlwienia wolności powyżej 
sześciu miesięcy bez zawieszenia wyko
nania kary, 

h) skazania żołnierza prawomocnym wyro
kiem . na dodatKową karę utraty praw 
publicznych. 

Art. 13. Nie wypłaca się zasiłków za okres 
pozbawienia - żołnietza wolności prawomocnym 
wyrokiem sądowym lpb odbywania przez niego 
służby w oddziale karnym. 

Rozdzia' ł II . 
Pomoc zasiłki dł.8 zdemobilizowanych 

żołnierzy. ' 
Art. 14. § 1. Prawo do pomocy i zasiłków · 

' służy żołnierzom zdemobilizowanym w ciągu 
sześciu miesięcy od dnia zwolnienia z wojska, . 
chyba że przed upływem tego okresu uzyskali 

. pracę zarobkową, przj<'noszącą dochód wyższy 
, od kwoty przysługującego zasiłku. 

§ 2. Żołnierzem w' rozumieniu . § 1 jest 
również uczestn\k wa!ki -Orężnej o niepodległość 
Polski ---; walki podziemnej lub partyzanckięj 
w organizacjach antyfaszystowskich. przeciwko 
Niemcol!l lub . ich sp.,r:zymierzeńcom -po dniu 

" 
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1 września 1939 r. z tym, że prawo do pomocy 
i zasiłków służy mu od dnia rozwiązania orga.
nizacji lub uwolnienia go spod ' władzy nieprzyja-
ciela. ' 

,A .. t. 15. § 1. Prawo do pomocy i zasiłków 
nie służy żołnierzom, skazanym ' na dodatkową 
karę utraty praw publicznych oraz zd~gradowa- , 
n'ym na mocy prawomocnego wyroku. 

§' 2. Powracający z niewoli mają obowią
zek wykazania" że poby.t ich w niewoli był nie- '~ 
zawiniony. 

A .. t. 16. ' Spośród uprawnionych mają pierw
szeństwo od]:naczeni. , 

A .. t. 17. § 1. Uprawnieni mają pierwszeń
. stwo w przyjmowaniu do zakłaąów naukowych 

i prawo do uzyskania stypendiów, bezpłatnego 
pomieszczenia i pomocy naukowej. 

§ 2. Ponadto uprawnieni m~ją pra\yoclo 
bezpłatnej 'pomocy lekarskiej w. zakładach f: ań
stwowych, samorządowych i ubezpieczalńiach ,spo" ' 
łecznychj pierwszeństwo przy rówJlych Kwalifika
ciach W otrzymywaniu koncesji, a nadto w >~trzy
mywaniu przydziałów mieszkaniowych, a do czasu 
utrzymania reglament~,cii wyży wienia: ~prawo 
do f>rzydziałów,prz)'sługujących ' prac6wnikom 
państwowym. 

§ 3. Uprawnieni, -- rolnicy mają , pierw
szeństwo w uzyskanm' przydzi ału ' gospodarstw / 

, wiejskich na zasadach dekretu o reformie rolnej. 
Art. 18. § 1. Minister Obrony Narodowej 

w porozumieniu z Ministrem Skarbu mo*e przy
zn,ać zasłużonym bY'l:'m żołnierzom jednorazowy 
zasiłek specJalny. " , 

§ '2. Minis~~r Oh>rony, Narodciw:ej w poro
zumieniu z Ministrem Skarbu Jl10żc przyznać 
uprawnionym w wypadkach ubó!'twa i w innych 
szczególnych okolicznościach czasowy z :tsiłek 
dodatkowy, 

§ 3. I'>ł.a wniosek rodz iny, pozostałej po 
zmarłym byłym żołnierzu, lub gminy m9że. "",fa
dza admitristracji ogólnej I instancji zarządzić , 
pochowanie go na koszt Skarbu Państwa. 

Art. 19. Prawo do pomocy i zasiłków , 
gaśnie z dniem następującym po dniu:' , 

a) śmierci osoby uprawnionej, 
b) opu3,żczenia przez osobę up~awnioną 

granic Państwa Polskiego, 
c) skazania osoby uprawnionej prawomoc
' nym w:9'rokiem na karę pozbawienia 

wolności pov.;yżej sześciu miesięcy bez 
zawieszenia jer wykonania. -

Rozdział III. 

P .. zepisy wspólne. 

Art. 20. Obowiązek udziel'ania pomocy 
zasiłków ciąży na Państwie i gminach. 

A .. t. 21. § , 1. Władzami powołanymi do 
orzekania w sprawach pomocy i zasiłków są 
zarządy gmin" właściwe ze względu , na miejsce 
zamieszkania: uprawnionych osób. ' 

, \ 

,§, 2. Minister Administracji · Pu'bliczńej 
w porozuniieniu z Ministrami:, · Obrony Naro- , 

. dowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu 
określi w drodze rozporządzenia tryb postępo
wania co do orzekania o prawie do pomocy 
i zasiłk(>w, wysokość norm dziennych zasiłku, 
t ermin jego wypłaty, sposób aSygnowania wypłat, 
prowadzenia wykazów zasiłkóW przyznanych, 
wstrzymywania wypłat i orzekania o obowiązku 
zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. 

§ 3. Minister ,Administracji Publicznej 
może w 'drodze rozporządzenia poruczyć wyko- 
nanie czynności zarządów gmin 'w zakresie wy
konania niniejszego dekretu w całości lub 
w części władzom administracji ogólnej • 

Art. 22. § 1. Prćlwo do zasiłkQw należy 
zgło,sić w zarządzie gminy, właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej 
do zasiłku. ', 

§ 2. Prawo d o pomocy może zgłosić osoba 
uprawniona, lel przedstawicie'! ustawowy albo 
żołnierz, którego rodzina je,st , ~ prawniolla do 
zasiłku. I 

§ 3. Zgłoszenie o za'siłek, wniesione póź~ 
niej ,a ni żeli w ciągu sześciu · mies ięcy po dniu 
powstania pr,awa do zasiłku, . nie ' podlega roz
patrzeniu. , . , ' 

. . W wypadkach siły wyższej termin teI} liczy 
się od dnia ustania przesikody. 
\ Ąrt. 23. Zasiłki wypłacane . są ,ze Skarbu 
Państwa w normach dziennych i płatne są z dołu. 

Art. 24. ~Nie wypłaca się zasił~ów niepod
jętych przez osobę uprawnioną w ciągu sześciu 
mies ięcy, lic:z;ąc od dnia zawiadomienia · jej 
o przyznaniu zasiłku.\. Przepis ten nie dotyczy 
wypadków siły wyższej. 

Art. 25. Prawo do pomocy i ' zasiłków jest 
nie7.bywalne i lnie podlega eg~ekucji. 

. Art. ,26. Zasiłki po brane w brew przepisom _ 
dekr~tu niniejszego podlegają zwro towi . . Do za
siłków pobranych świadomie wbrew przepisom 
dolicza ' się odsetki prawne od dnia pobrania 
óo dnia zwrotu. Przymusowe ściąg~ię~ie tych , 
zasiłków następtije w trybie, przewidzianyni 
'iii przepisach o ' postępowa niu egzekucyjnym 
władz · skarbówycb. 

Art. 27. § 1. Osoby, które w celu ' uzyska: 
nia dła siebie lu~ kogokolwiek pomocy lub za- _ 
sitków, wynikających , z ninie jszego dekretu, 
świadomie podają nieprawd z. iwe fakty; albo 'za
tajają okoliczności, powodujące wygaśnięcie 
prawa do pomocy i zasiłków lub ich wstrzyma
nie, - oprócz odpowiedzialności karnej - tracą 
prawo do pomocy i zasiłków. ' 

§ 2. Jeżeli czynów tych dopuścił się żoł
nierz, prawo do pomocy i zasiłków tracĄ wszyscy' 
członkowie jego rodziny. ' 

Art. 28. Gmina solidarnie z osobami, które 
hieprawnie pobrały zasiłek, jest odpowiedzia1na 
za straty Skarbu Państwa, wynikłe z powodu 

.' 

" 
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świadomego zawinienia lub oczywistego nie
dbalstwazarządu gminnego. Gmińa ma prawo 
regresu do osób, z winy których wynikły straty 
Skarbu Państwa. ' \ ' 

R (> z d z i a ł IV. 
Przepisy końco~e. 

'Art. 29. Z !łniem wejścia , w życie dekretu 
'niniejszego tracą moc obowiązującą wszelkie prze
pisy prawne, dotyczące przedmiotów" unormowa
nych 'niniejszym dekretem. 

, , Art. 30. WykQna~ie niniejszego de~r~tu ' 
porUCza si~ Ministr()m: Admińistracji Publicznej, 

' Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej, 
Zdrowia, O,światy, Aprowizacji i Handlu oraz 

/ Skarbu, każdemu w zakresie jego działania . . 
" 'Ad. 31. Dekret ninie jszy -wchodzijw życie 

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. , 

Pre2!yaent Krajowej , Rady Narodowej: 
l1olesłazu , l1ierut 

/ 

/ I 
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Preze:s Rady Ministrów: , 
, Edzu~~d 'Osóbka - Morawski 

Minister Administracji Publicznej: 
" ' Władysław Kiernik ' 

Minister Obrony ,Narodowej: 
('Michał Ży~ierski 

Marszałek Polski 

Minister Pracy (i Opieki SpołeczneL: 
Jan Stańczyk 

Minister Zdrowia: 
Franciszek Litwin ' 

, , MiQjs(ter , Oświaty: 

Minister 

l 

Minister 

Cze~ławWycech 

Aprowizacji i Handlu: 
'jerzy S:tfachelski 

Skarbu: ' 
/ Konstanty Dąbrowski ' 

203 

DEKRET 
\. 

1. , 
z ,dnia 24 sierpnia 1945 r. 

o zmianie ustawy z Idnla 6 maja 1945 r. o wyłlłczeniu ze społeczłlństwa p-alskiego 
, I wrogich elementów. 

Na. podstawie ustawy z ,i dnia 3 śtycznia 
1945 r. o trybie 'Yy.dawania dekre'tów z mocą 
ustawy (Dz. U~ R. P; Nr l,poz. 1) -'- Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowei Rady 
Narodowej' zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W ustawie z .dnia 6 maja 1945 r. 
o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wro' 
gich ( ełement~w (Dz. -l!. R. P,: Nr 17, poz. 96) 
wprowadza Się następuJące zmIany: ' , ~ 

,1). w iut. 2 dodaje \ siC; nowy qstęp (3) o 
brzmreriiu: 

,,(3) Obywatele, wy-mienien~ w art. 1 ~ 
mieszkańcygórnośląskie~ części, woje
wództwa śląskiego (Górnego Sląą~a), 
województwa pomorskiego (z .wyłącze
niem powiat6w,: włocławskiego, Iipnow
skiego, rypińskiego--t nieszawskiego), -
orazpowiatiiw: gdyńskiegb - grodzkiego, 
kartuzki ego, i morskiego, starogar-dzkiego, 
kościerskiego ' i tczewskiego wojewódz-

/ twa gdańskiego, otrzymują jednqcześnie 
ze złożeniem deklaracji wierności Naro
dowi i demokratycznemu Państwu Pol
skiemu zaświadczenie stałe, stwierdza-

.. jące, . że są obywatelami Państwa ,Pol
skiego narodowości polskiej. O , złożeniu \ 
deklaracji i wydaniu 2'i,aświadczenia 
władza 'administracyjna , zarządza oglo-

'szenie-. ' , 

l 

" ' .~ 't 'I 

\ ~ 

2) wart 5 - ust. (2) otrzymuje brzmienie,: 
"(2) Wydanie , zaświadczeń stałych, wy-' , 
mienionych w ust. (1) ~orąz w art. 2 
ust. (3), ni'e wyłącza póząiejszego :w~zczę
cia postępowania w trybie art. 4". 

Art. 2. Wykonanie niniejsz-ego dekretu' po
rucza się Miniśtrowi Sprawiedliwości, Bezpie
czeństwa Publicznego, Administr~cji ·PubBcznej ' 
oraz Skarbu VI porozumieniu z interesowanymi , 

• ..' - < . I mJnl,s,traml. \ 
Art. 3. Dekret · 'niniejszy wchodzi w życie 

z ' dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej' Rady Narodowej: 
,11oleslaw l1ierut, ' 

Prezes Rady Ministrów" , 7 , 
' EdzuarJ Osóbka - Morawski 

wiz Minister Sprawiedliwości: , 
; Leon Chajn 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Stanisław Radkiewicz ' l -

wjz Minister Administracji Pub1icznej: 
, ~łady$ław W?lski 

";/z Minister Skarbu-: 
Leon Kurozuski ' 

, " 
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D 'E K RE T 

z dnia 24 sierpnia -1945 r. 
, \ 

o wpisywaniu do księ« hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości 
prz~jętych n~ cele reformy rolnej. : ' 

, Na podstawie ustawy z dnia 3 ' stycznia 
1945\ r. o trybie wydawania , 'dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U,. R. ' P. Nr 1, poz. ,1) - Rada 
Ministrów postanaw,ia, ' a Prezydium Krajowej, 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1 .. (1) Tytułem do wpisania na rzecz 
Skarbu Pańshya w księdze hipotecznej (grun
towej) prawa własności nieruchomości ziemskich, 

, wymienionych wart. 2 ust. (1) lit..'b), c), d) i e) 
dekretu z dnia 6 września 1944 r. o ~przepro
wadzeniu refor~y rolnej (Dz. U. R. P ~ z 1945 r. Nr3, 
poz. 13)~ jest 7;aświadczenie wojewódzkiego urzę-

' du ziemskiego, ,stwierdzajl4ce,że . nieruchomość 
ziemska podpada pod działanie wyżej wymie
niqnych przepisów. 

(2) Jednocześnie :t wpisaniem na rżecz 
'Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości 
ziemskiej ust. ' (1) ulegają wykreśleniu z księgi 
hipotecznej (gruntowej) ,wszelkie ,długi i ciężary 
nieruchomość tę obciążające z wyjątkiem slu- , 
żebności, których utrzymanie wojewódzki urząd 
ziemski uzna za niezbędne (prawo przechodu, 
przegonu, wodoRoju, czerpania wody i t. p.). j 

" (3) W utrzyPtanych służebnościach ust. (2) 
mogą właściwe władze ziemskie przeprowadzać 
'zmiany stosownie\ do potrzeb nowoutworzOl\ych 
gospodarstw. ' . 

(4) Wpisy ~ księdze . hipotecznej (grunto
wej) wymienione w ust., (1) i (2), oraz wpis ,zmian 
w służebności'ach ust, (3) ' następują na wniosek 
właściwego wojewódzkiego urzędu z'iemskiego. I 
;, , Art. 2. (1) Tytułem dó ,wpiśania :na rze'cz 

, nabywcy ,w ksic;dze hipoteeż~lej (gruhtqwej)pra
, wa własności nadanej działki jest . dokument na

dania ~raz z odpisem wykonalnej decyzji 'Wła-

(2) Jednocześni~ z wpisaniem na rzecz na- ' ! 
bywcy prawa , własności działki ulegają wpisaniu · 
\y księdze hipotecznej ,,(gruntowej) zobowiązania 
i tytułu niezapłaconej . ceny ku'pna działki i in: 
wentarza,a także ograniczenia; f wynikające 
z art. ' 13 .dekretu o ' przeprowadzeniu reformy 
rolnej. ' 

(3) ' Wpisy w ksjęd~e hipoteczn'~j (grunto
wej), wymienione w ust. (1) i (2), . następują 

, na wniosek właściwego powiatowego ilrzędu 
zie~skiego. \ . ' ~ 

Ąrt. ,3. W wypadku zniszczenia , kąią~ hi
potecznych (grunto,wy~h) wnioski o dokonanie -
wpis4w, wymienidnyc~ wart. 1 i 2, należy zło- . 
żyć we właściwym oddziale (wydziale) sądu ce-

' lem rozpatrzenia ich przy rekonstrukcji ksiąg. 

Art: 4. Dokumenty, wnioski i wpisy . do 
ksiągbipotecznyeh (gtu,ntowych) oparte lia 
przepisie niniejszego dekretu , nie podlegają 
opłatom sądowym i stemplowym. 

Art~5. Wykonani~ niniejszego dekretu po
rucza się Mii1.istręm: Rolnictwa i Reform Rol
onych, Sprawiedliwości i Skarbu, każdemu w 'za
kresie jego właściwości. ,'- , 

Art. 6. Dekret niniejszy rwchodzi ' w życie 
z dniem ogłoszenia. , I , , ', 

Prezydent Kraj~wej ' Rady. Narodowej: . 
. . BoLesław Bierut 

. Prezes Rady MiniStrÓ~: 
, ,/ Edward Osóbka - Moraw$A:t 

Minister Róln.ictwa i Reform Rolnych: 
. Stanisław Mikołajczyk 

w/z Minister Sprawiedli\vóści: , 

śe, iwej władzy w . przedmiocie klasyfikacji i sza- 'I' 
cunku działki łącznie z szacunkiem przydzielo-
nego nabywcy inwentarza. ' 

Leon Cf?,ajn 

w/z Minister Skarbu: 
Leon f(urowski 

205 
) -

'DEKRET 
, 

z dnia 24 sierpnia 1945 r. 

o zmianie ąstawy z dnia 29 października 1920r. o spółdzrelnia~h. 
Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia Nr 55, poz. '4'95) ' wpro~adza $ię zmiany na-

1945 r. o trybie wydawania dekretów 'z mocą , stępujące: 
ustawy (Dz. 'U. R. P. Nr 1, poz. 1) ~ Ra.~a Mi- ' 1) Po art. 70 dodaje ' się nowy 'art. 70a 
ńistrów postanawia; a Prezydium Kra10wej Rady , VI brzmieniu: ' 
Narodowej zatwierdza, co, ' następuje: - "Art. 70a. ' Rada Ministrów Jlloże dla 

, (Art. 1. W ustawie z dnia 29 paidziernika dobra ruchu spółdzielczego zarżądzić 
1920 r. o spółdzielnIach (Dz. U. R.:P. z 1934 r. w drodze uchwały połączenie związków 

\ ' 

\ 

,\ 
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rewizyjnych na zasadach' w uchwale 
ustalc;mych z jednoczesnym nadaniem 
statutu npwopowstającemu związkowi 

\ rewizyjnemu, przy czym przepisy art. · 
113 i 115 stosuje się odpowiednio". 

2) Po art. 115 . dodaje się nowy art; 115a 
w brzmieniu: ' 

"Art. l15a. W wypadkach, wywołanych 
wyjątkowymi okolicznościami gospodar
cżymi; Rada Ministrów może dla dobra 
ruchu spółdzielc;zego zarządzić w drodze 
uchwały połączenie spółdzielni na za sa-

.' dach w uchwale ustilonych z jednoczes
nym nadaniem stahjtu przeimującej spół-

<dzielni, przy czym przepisy art. ,73 i 108 
nie będą stosowane; przepisy zaś art~ 107 
oraz art. 109-115 stosuje ' się odpo-
wiednio". I 

A~t. 2. Wykonan,ie nini~jszego dekretu pó: 
rucza się Ministrowi Skarbu ,w 'porozumieniu 
z Ministrem Spra'fiedliwości. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w ży~ie ' 
z dniem ogłos:.:enia. 

Prezydent ' Krajowej 'Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Minist'tów :. 

Edward .osóbka - Morawski 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 

Minister Spr,awiedliwości: 

. Henryk , Świątkowski 

206 

D/E K RET· 

z dnia 2,4 sierpnia 1945 r. 

o zmianie ' rozporzlldzeńia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 1'. o monopolu 
spirytu$.owym,opodatkowaniu kwasu octowego i dtożdży oraz sprz~daży napojów alkoholowych. ' 

Na podstawie 'ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie ' wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dt. U. R. P. Nr 1, poz. l) - Rada Mi .. 
itistrów 'postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
.Narodowej ~atwier.dza, co następuje: 

. Art. 1. Uchyla się QlOC obowiązującą art. 62 
rozporząd.zeniaPrezydenta , Rzeczypo~politej 
z dnia 11 lipca 1932r.o monopolu spirytuso
wym, opodatkowaniu . kwasu octowego i drożdź.y 

. oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. 
~ R. P ~ l'fr 63; poz. 586) z późniejszymi zmianami. 

Art. 2. Wykonanie nini"ejszego dekretu po
rucza się Miniątrowi Skarbu. 

Art. 3. Dekret ninieiszy wchodzi w życie 
z dniem 1 · s tycznia 1946 r . 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut • Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

wiz Minister Skarbu: 
. Leon Kurowski 

207 
D E K R' E T 

z dnia 24 sierpnia 1945 r. 

o prze'szt~łceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki \Vro~ławskiej 
. na . p·oIskie państwowe 'szkoły akademickie., ,, . / . 

Na podstawie ustawy z dnia :3 stycznia .3. matematyczno-przyrodnic;zy, , 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą , 4. lekarski z {,ddziałem fa;.r.aceutycznym, 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, , poz. 1) - Rada .5. medycyny weterynaryjnej, 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej , 6. rolnidwa 'z oddziałem ogrodniczym; 

~Rady Narodowej zatwierdza. ~onastępuje: - , . 

Art. 1. Uniweisytet Wrocławski i Politech
nikaWrocławska stają się polskimi państwo- . 
wy mi szkołami akademickimi. 

Art. 2. (1) Uniwersytet Wrocławski dzieli 
się na wydziały: 

1 • . pra wno-administracyjny, 
2. humanistyczny, 

\ 

(2) Politechnih . Wrocławska dzieli się na 
wy~ziały : 

1. chemiczny, 
2. mechaniczno-elektrotechniczny, 
3. budownictwa, 
4. hutniczo' górniczy. 

\ 
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(3) Mi~ister OŚwi~ty określi" czas i kolej;. 
ność uruchomienia Poszc.zególnyc~ wyo/iałów. 

Al't. 3. Uniwersytet . Wrocławski i Poli
techąika Wrocławska -mają wspólne zakłady 
naukowe. Stosunek prawny tych"' iństytucyj do 
Oriiwersytetu i - Politechniki określi Minister 
Oświaty. \ I 

" . 
o Al't. 4. (1) Pierwszych rektorów i pierwszy 

skład profesorów Uniwersytetu i Pólitechnild 
. Wrocławskiej mianuje Prezydent Krajowej Rady 
, Narodowej na . wniosek Ministra Oświaty. " 

(2) W okresie organizacyjnym, trwającym 
do dnia 31 sierpnia 1946 r., rektorowie Uniwer
sytetu Wrocławskiego i' Politechniki Wrocław
skiej mają ' kompetencje senatu akademickiego, . 
dziekanów i rad wydziałowych. 

I \ . 

(3) Minis.ter Oświaty może w drodze ro;!:
porządzenia ograniczyć kompetencje rektorów 
określone w ust. (2). . 

Al't. 5. Wykonanie ,niniejszego dekretu po
rucza sic; Mi',listrowi Oświaty: 

Al't. 6. Oekr~t. ninIejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. . 

Pre2:ydent Krajowe) Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 
- J 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

Minister' Oświąty: 
Czesław Wycech 

208 
" 

.D E K RE T 

z dnia 24 sierpnia '1945 r. 

o utwol'zeniu ~';iweI'8ytetu Mikołaja Kopel'nika ' w TOl'uniu. 
I ' \.. ~ - ..... - _ 

Na podstawie ustawy z dnia 3 · stycznia 
1945 ' r. o trybie wydawa.nia dekretów z mocą 
ustawy . (Dz. U. R. P. Nr ' 1, . poz. 1) ~ Rada 
Ministrów post~nawia! a Prezydium K.rajowej 
Rady Naro~owel zatwierdza, co nast~pule: . . 

Art. 1. Tworzy się 'Uniwersytet Mikołaja 
,Kopernika w Toruniu. 

Art. 2 .. Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w T oruriiu jest państwową szkołą akademicką. 

Art. 3. (1) Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu~ ~zielr się na dwa wydziały: 

. 1)matematyczno~ptzyrodniczy, 

2) humanistyczny. 

(2) Mi~isterOświaty może w drodze ;oz
porządzenia powołać . do iycia nowe wydziały 
i oddziały. 

. Art. 4. (1) Pierwszego rektora i pierwszy 
skład profesorów Uniwersytetu Mikołaja Koper- ' 
nika YI Toruniu mianuje IJprezydent Krajowej 
Rady Narodowej na wniosek Ministrą Oś}Viaty. 

(2) W . okresie . organizacyjnym, trwającym 
do dnia 31 sierpnia 1947 r., rektor Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu ma . kompetencje 
senatu abdemickiego, dziekanów i rad wy-
działowych. ' 

- (3) Minister Oświaty · może w drodze ' roz
porządzenia ograniczyć kompetencje rektOJ::a 
określon~ 'w ust. (2). \ 

Art. 5. Wykonanie mme]S2:ego dekretu 
porucza się Ministrowi Oświaty. 

A~t. 6. Dekret niniejszy wchodzi w ,życie 
z dniem ogłoszenia . 

, 
Prezydent ·Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

,Prezes Rady Ministrów: 

lEdward Osóbka - Morawski 

Minister Oświaty: 
. Czesław Wgcech 

I '. 
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ROŻPORZĄDZENIE RADY . MINISTRÓW 
\ . -

z ' dnia 24 sierpnia 1945 r. 

w sp'rawie ' uzupełnienia tabeli st~nowisk 'i gl'up uposażenia dla władz, urzędów, 
zakładów i instytucyj państwowych. 

Na podstawie art. 9 dekretu Polskiego Ko- nariusz,ów państwowych (Oz.~. RJ P. Nr 16, 
mitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grud" poz. 89) zarządza się, co nasłc:puje: 
nia .1944 r.o ,tymczasowym unormowaniu sto- § 1. Tabeię stanowisk i grupup>osażenia, 
su.nku śłużbowego' i zas;l:er~gowaniu funkcjo- załączoną do rozpor2:ądzenia Polskiego Komi-



I , 

.,. 
>, 

Dzie-nnik Ustaw Nr 34 

tetu Wyzwolenią Narod()we~o z ' dnia 27 grud
nia 1944 r. o ustaleniu grup uposażenia do ta-

.' ?~li stan~wisk w~ władza-ch, urzędach, zakładach 
I wstytuCjach panstwowych (Dz. U. R. P. Nr 16, 
poz . . 90), uzupełnioną rozporządzen iem Rady 
Ministrów z dnia'13 lutego 1945 r. (Dz. lf. R. P. 

. Nr 6, poz. 22), uzupełnia się w ten sposób, że 
pod tytukm . ,,-Resort Aprowizacji~ dodaje sif1 
nowe dzialy, dotyczące władz bezpośrednio ilpo
średnio podległycą, według załącznik~; 

I 

Władze .i urzędy 
bezpośrednio podległe Grupa 

" i / , 
·u , ClI . upolaże-. .., o;:: 
o 
1'1 Stanowisko (tytuł) o 
-;- , tle nia '" :o ... 

ClI ~ 

~ ~ 

-

1 Naczelnik wydziału . f - I V-VI 

2 Kierownik oddziału I VI-VII 

, 

3 Inspei5,tor ' wojewódzki I I VI-VII , 
[ 

4 . Referendarz . . · -. .. . 
I 

I. VII-VlII 

5 Podreferendar'z • II VIII-IX · 
I III 6' KierownJk kimcelarii o VIII-IX . 

7, Sekretarz (administracyjny, 
rachunkowy, techniczny) II X-'-XI 

8 , Starszy rejestrator 
, 

Ili X-XI 

9 Rejestrator · , III XI 

10 Pomo~nik techniczny . . III XII 
I 

" t· Poz. ·209 

, § 2. Rozp'orządzenie niniejsze" wcho-dzi 
w ży.cie z dniem ogłosżenia, 

'(1 ... 
o 
1'1 

°Ci 

Prezes Ra0Y Mińistrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

w/z Minister Skarbu: 
,Leon Ku>owski 

I 

Minister Apr0'Yi:r.acji i Handlu: 
jerzy Sz!achelski 

Załącznik . d~ rozpcrz,dzenia Rady .Ministrów 
, z dnia 24 sierpnia 1945 r. (po.z. 209)0 ' 

Wład.z~ i urzędy 
pośrednio podległe 

Grupa 
'. , 

ClI uposaże-o;:: 
Stanowisko (tytuł) o 

\ bo nia '" 
, 

I ' 0 ... 
ClI 

~ 
, 

~ 

! 
1 Kierownik referatu · l VI-VII .' 
2 Inspektor powiatowy. . I VII 
3 Referendarz . · . . . · I vu'-: viii 
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D·ZiENNIK U,STAW 
"., 

RZECZYPOSPOLITEJ 'POLSKfEJ: 
. 

Warszawa, d.ia 25 września 1945 r. 

T RE$ Ć: 

Poz •• 

" .'OZPORZĄDZENIA. 
" , 

210 - Ministra Skarbu z dnia 10 września 194,5 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty ' m.onopolowej 
oraz cen sptzedażnyc!h spirytusu na cele ' kt;ID!lumcyjne i wyrobów Państwowego , Monopolu 
SpfrytusDwego . 

I 

211 - ' Ministra Skarbu! dnia 10 września 1945 r. wydane w porozumieniu li Ministrami: Przemysłu, 
Aprowiżacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform R~lnych o ustaleniu ' cen sprzedainych Sp i-

. rytu su na cele niekonsułncyjne . ' 

212 -Ministra Skarbu z dniałO wrze,śnia 1945 r. o ustaleniu opłat monopolowych od spirytusu na 
, 'niektóre ~ele niekon~umcyjne. ' " . 

213, - Minist;a Administracji Pt!blicznej z dnia 15 września 1945 r. w sprawie przedłużenia terminu 
składania d6klaracji wier~ości prze'z osoby )Vpisane dó łrzeci'ej i czwartej grupy niemieckiej 
listy narodowej lub do llrupy t. zw. "LeistąniS-Pole". ' 

21ł - Ministra P~zemYlllu ' ora~ Ministra Aprowizac1t 'i Handlu z dnia 15 września 1945 r. o zmianie 
rozporzl\dzenia Ministra Przemysłu i Handlu o egzaminach osób ubiegajl\cych się o' upraw-
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA , SKARBU 

, Z d~ia 10 września 1945 r. ', 

o ustaleniu kosz(u własnego. opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu 
na cel~ ko!'sulllcyjne i wyrobów Pańs~owego Monopo!~ SP.!1ytusoweio. 

Na podstawie art. 14, 23, 41, 42j 43 roz- niejs'zego rozporządzeni~ oraz od spi
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z' dnia , rytu'Su ' zawartego w wyrobach wymie'; 
11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opo- nionych w § 2, sprowadzonych z za-

, datkowaniu kwasu octowego i , drożdży oraz ' granicy, ustalą si" za 1 litr ,100 0 

sprźedaży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. \ w wysokości . " : zł 625 . .J.. 

Nr 63, po,Z. 586) ', w 'brzmieniu, rozporząd~eń§ 2. Cence sprzedażną spirytusu , ' 
'Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paździer- do wyrobu wódek gatllOkowych,esen--
nil<.a 1933 r. (Dz. U. 'R. P. Nr 84, poz. 615) -cyj, do konserwacji napojów winnych 
r 'z dnia 24 października 1934 r. (Oz.' U. R. P. 'i soków oraz wszelkich artykułów spo-
Nr 96, poz. 863) zarządzam, co nastcepuję: żywczych, wydanego do nacżyń od-

§ 1. 1) Opłatę monopolową, biorcy w składzie wskazanym przez 
łącznie z udziałem instytucji sa~orządą Państwowy Monopol Spirytus.owy, , 
terytorialnego, od l litra spirytusu 100 0 ustala się za 1 litr 1000 w wysokości zł 675.~ 

na cele, ~onsumcyjne" wyrobionego W cenie tej mieści się koszt ' 'l'fPłasny spi-
,w kraju,tistala się w wysokości. zł $00.-. rytusu oczyszczonego na cele konsumcyjne 

2) Dodafekdo ustalonej w pkt 1 .w wysokości zł 50.- za 1 Iitrspirytusu 10041• 

opłaty, októryin mowa wart. 42 ust. 1 ustalony łącznie z kosztem oczyszczqnia spiry,,: 
lit. b) cytowanego rozporządzenia tusu, wynoszącym wraz ~ kosztami 'transportu,', 
Prezydenta Rzeczypospolitej z d~ia stratami drogowymi, magazynowymi iapar~to-
'11 lipca 1932 r., mItala lice w wy- . , e wymi, premiami oraz kosztami administr&l:ji, 
s~kości . . ' . .' zł 125.~ zł 15 • ...- od1 litra 100'. 

3) Opłatę monopolowll od spi- § 3. Do c.m u~talonych w §2 rozpor~-
' yytusu sprowadzonego ,z zalrranicy do dzenianiniejszeio ' dolicz&. się ,za .pirytu.s po-

..celów wysżczegóhiionych VI §2 , rii- , dwój nie oC,zyszczony od 1 litra 100' zł 30 • .,.-. 
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, § 4. 1) Detaliczne ceny sprzedażne ' wy- ' 
robów monopolowych kons\imcyjnych łączriie. 
z butelką ustala się jak następl!je: ' 

Rodzaj" wyrobów ' 1 l. I 0,5 L .1 0,25 L 

.) wódki czyste ' 
zwykła 

mocy 40° 
~ Ił 45° 

" 55° 
wyborowa 

290.-
325~:--,' 

395.-

150.- 80.-
165.- . 85.-

200.- 105.-

mocy 45° 365.- 185.- 95 . ....,-

~) okowita mono-
polowa 

mocy 55 o 325.- 165.- 85.-::. 

c) spirytus do celów , 
domowo - leczni

czych 
mocy 95° 700.- 36'0;- 180.-

,' . \ 
2) Wymienione w pkt 1 ',wyroby Państwo-

wego Monopolu Spirytusowego będą sprżeda
wape w miarę posiadanych zapasów, a 'pko wita 
monopolowa - ,do czasu likwidacji jej zapasów. 

~ " . . 

§ 5. Państwowy Mónopor Spirytusowy 
moze, za' ka'zdorazowymzezwoleriiem Ministra 
Skarbu, gdy przemawia-za tym ważny interes 
publiczny, sprzedawać spirytus i konsumcyjne 
wyroby monopolowe po cenach niższych, niż I 
ustalone w rozporz'ldzeniu niniejszym. ' Obniżka 
nie może przekraczać wysokoŚci op,łaty plono
polowej, ustalonej , w §' 1 pkt 1 niniejszego roz-
porządzenia. - , , 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze " wcłrodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci 
moc obow-iązującą~o:r:po~ządzenie 'Ministra Skarbu 
z dnia 14 kwietnia 194'5 r. ,(Dz.U. R. P.Nr 14, 
póz. 8Q). ,., 

... 

Minister Skarbu: 

Konstanty , Dąbrowski 

211 
ROZPORZĄDZENIE" MINiStRA SKA~BU 

- z dnia )0 września 1945 r. ' 

wydane w. porozumieniu z Ministl'ami:Pl'zeinysłu, Aprowizacji i Handlu ol'az Rolnictwa 
.' , , I ' 

i R~forin Rolnych o ustaleniu cen spl'zedażnyc~ spil'~tusu na cele niekonsumcyjne. 

Na podstawie art. 45 rozporządzenia Pre- ezych, z wyjątkami przewi-
zydenta ~ Rzeczypospolitej z dhia 11 lipca 1932 r. dzianymi pod lit. c) i ,d) " zł 585.-
,onronopolu spirytusowym, op.odatkowaniukwasu b) do wyroBu artykąłów perfu:' 
qctowego i drożdży oraz 'sprzedaży napoj~w ' meryjn~-kosmetyćżnych.. zł 635.-

-alkoholowych (Dz. U . .R. P. Nr 63, poz. 586) . ) el k l L ' • 
zarziłdzam, co n .. tępuje: ' ,c ' na ' .c "e nau owo - a",orato-

-.: ryjne dla' wyżlzych zakładów 
§ 1. ' Cenę -~przedażną, łącznię 'z opłatami naukowych orilz szkół zawo-

monopolowymi określonymi w -Jrozporządzeniu . dowych, za zaświadczeniami 
Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. ~inisterstwa Oświaty . zł 35.:....-
° 'ustaleniu oplaty monopolowej ,c;>d spirytusu d) do wyrobu: octu, eteru, pO,,: 
na niektóre cele' niekąnaumcyjne (Dz. U; R. P. " litur i lakierów, syntetycznych 
Nr 35, poz. 212), za 1 litr 100Q spirytusu suro; środków leczniczych, prepa-
wego lub spirytusu rekty'Hkowanego poślednich ratów orgalloterapeulycznych, 

; l'iltunkówr-~przel:Dac~onego do zużycia w kraju materiałów wybuchowych, 
:'.,. "wydanego Da niżej ' wyi~czegółnione cele do, · , :LI d do stabilizacji ziół, ,.' , , " ilaczyń o'clbiorey ' 'ze S~a' u wyznaczonegoprze-z , 

" Pł:ństwowy Monopol , Spirytusowy, ustala się na wszelkie ' inne cele ' prze-
VI wysokolici 'nutę:puj~cej: mysłowe z wył21czenlem prze-

, ::.';' -a) do wyrobu: 'i'a~nowyeh środ- . myslów artykułów spożyw-
" kaw leczniczych, specyfików czych (prócz octu),. 
, farmaceutycznych, , . alkoholu . za spirytlls na cele detynfek-

..;.." absolutnefo w laboratoriach, cyjne dla zakładów lecz ni-
do użytku apteczneg'b i s-zpi- .,czych, sltt1żony na 'koszt od::-

- , t.:lńefo, , na cele naukowo~la- biorcy_o ..••• ił 160.-
boratoryjne ' oraz deiynfek- ' eJ do celów napędowych, ska-
cyjne dla zakładów leczni- żony na koszt ' odbiorcy zł 35.--.-

..J - , 

-. ,;) 
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§ 2. Do cen ' ustalonych 'w § 1 mmejszegocyjne' po cenach , niższych; niż ustalone w roz· 
rozporządzenia dla spirytus\łsurowego lub spi- porządzeniu nmiejszym. Obniżka nie może 
rytusów rektyfikowanych poślednich gatunków 'przekraczać wysokości opłat monopolowych 

. dolicza się: - . " • ustalonych· w rozporządzeniu Ministra Skarbu 
a) za rektyfikat I gatunku lub z dnia : 10 września 1945. r. o ustaleniu opł~t 

spirytus odwodniony sprze- monopolowych od spirytusu na niektóre cele 
dawany- W przypadkach, gdy niekonsumcyjne (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 212). 
,zastosowanie rektyfikatu ,lub , ' § 5. Spirytus ' według cen ~iniejszego roz· 
spirytusu' odwódnionęgo~ jest porządzenia sprzedaje P,aństwowy MonopolSpi· ' 
konieczne. ... , • zł 15.~ rytusowy vi miarę posiadanych tapasÓw. . 

b) za rektyfi!cat wyb~rowy" po- § 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
...- , dwój nie oczyszczony . ' . zł 30.- w życie z dniem ogłoszenia,. Równocześnie traci 

. ' § 3. • Za denąturat o mocy 92° cenę sprze- moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu 
dażną ustala się: ! " ' z dnia 14 kwietnia 1945 r. (Dz. U. R. P. ' Nr 14, 

a) luzem do naczyń odbiorcy za poz. 81'. 
1 ,litr obj. ' zł 90....... Minister Skarbu: 

b) w , detalu za 'l Htr łącznie Konstanty Dąbrowski 
z butelką ' . zł 100.- Minister Przemysłu: 
w detalu za 0,5 litra łączni~ Hilary Minc 
z butelką ... ' • zł 55.- M" A - . ' H dl mister prowlzacji i an u: 

§ 4. Państwowy MonopolSpirytusowy moż~ / 
za każdorazowym zezwoleniem Ministra Skarbu, Jerzy Sztachelski 
gdy przemawia za tym Ważny interes gospo- Minister Rolnictwa "i Reforrn Rolnych: 
darczy, sprzedawać spirytus na cele niekonsum- ' Stanisław Mikołajczyk 

. 212 
ROZPORZĄDZENIE' MINISTRA SKARBU 

" z dnia 10 września 194~ r. 
, o ' ustaleniu opłat monopolowych...-od spirytusu na niektó;e ceIeniekonsumcyjne. , 
Na podstawie ad. 14 i 23 rozporządzenia i Handlu oraz Rolnictwa i Re-

Prezydenta ~zeczypospolitej z dnia 11 lipca form Rolnych z dnia 10 wrze-
1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatko- śnia 1945 r. o ustaleniu ~ cen 
waniu kwasu oCtowego i drożdż~ oraz spq:e- ' sprzedażnych' spirytusu na 
dażY"napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr 63, cele nie,Ironsumcyjne (Dz. U. 
poz. 586) zarzlld~am, co następuje: . R. P. , Nr. 35, poz. 211)' " . zł 500.- ' 

_ § 1. O płaty monopolowe od 1 litra spirytusu ,b) do wyrobu : "Octu, eteru, po li-
100', przeznacz~nego na niżej wyszczególnione lur i lakierów, syntetycznych 
<cele oraz O;dspirytusu sprowadzonego z zagra- środków leczniczych, prepa-
nicy na te cele, tudzież , użytego do wyrobu ratów organoterapeutycznych, 
podanych niżej artykułów sprowadzanych z H- materiałów wybuchowych, 
g.raniey, lub z~",:artego w. tyC? artykułach, ustala do stabilizacji ' ziół, 
~IC; w wysokoscl Dast~puJącel: , na wszelkie inne cele przemy- ' 

al do , w,Yt0bu: artykułów perfu- słowe z wyłączeniem prze- , 
mery)no·~o,sme,tycznrc~, gale- myałów artykułów spożyw- , 

. nowych srodkow leczDlczych, czych (prócz octu), 
specyfików farmaceutycznych, za spirytu~ na cele dezynfek-
alko~olu. absolutnego wJabo- cyjae , dla zilkładów leczni-
rator~ach, ' . . czych, skażony na koszt od-
do uzytku aptecznego I SZpl- biorcy.. • . • • zł 125~..-
talnego" 
na cele naukowo-Iaborato'ryjne 

- oraz dezynfekcyjne dla zakła
dów ,leczniczych, 
z wyjątkiem spirytusu sprze
dawanego na cele wymienione 

''; ' ' ,w § 1lif. c) i d) rozpo'i'żąd-ze.; 
; .' lii'aMiii-i'straSltarbil, wydanego \ 

~"' ,- , . w '. porozumieniu z Ministra
.~ ,"",; ;m1 i ' Pizemysłu, Ap~owizacji 

• 
...... : " , ' 

, § 2. Ustanawia ' się opłatę monopolową od , 
1 litra denafuratu.o olOC·y 92° w wysokości :Zł 50.-. 

§ 3. Rozporządzenie ' niniejsze ~chodzi 
w zycie z , dnieą. ogłośzenia. Równ,ocześnie traci _ 
moc 9bowiązującą roz'porządzenie Ministra Skarbu 

, ż dnia 14 kwietnia 1945 ,r. (Dz. U. R. P.Nrl ..... 
poz~ 82). • 

Miilister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 

, " 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AI;>MINISTRACJI PUBLICZNEJ· 

z dnia 15' wr~eśnia1945r" ' 

w sprawie , przedłużenia terminu składania' deklaracji wierności przez osob~pisane 
do trzeciej ~ 'czwartej g~~py niemieckiej listy narodowej lub do grupy t. zw. "L.eistungs-PoIe". 

Na podstawie art. 6 i 32 ustaWy z dnia 
6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze- społeczeństwa -

_ polskiego wrogich element:ów (Dz. U. R. P. Nr 17, 
' poz. 96) w porozuinieniu z Ministrami Spra
wiedliwości r Bezpieczeńst~a Publicznego za
rządzam, co następuje: 

§ 1. Określony w § 7 rozporządzenia Mi-" 
nistra A~mioistracji . Publicznej z dnia 25 maja . 
1945 r. w: sprawie rehabilitacji osól) wpisanych 
do trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy 
narodowej lub do grupy t.zw. "Leistungs-Pole" 
(Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 128) .termin składania 

, ' 

deklaracji wiernośei do dnia 31 sierpnia 1945 f. 
przedłuża się do dnia 31 października 1945 r. 

§ 2. Rązporządżenie . niniejsze wchodzi 
w życie z dniem o,głoszenia. 

w /z Minister Administracji Publicżnej: 
A. Kacioi:ha Józefski 

Minister ~prawiedliwości: 
Hęnryk Świąfkowski 

Minister ' Bezpie.czeństwa . Publicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

214 

ROZPORZĄDZENlE MINł~TRA PRZEMYSŁU ORAZ MINISTRA APROWIZACJI' l HANDLU 
- ' 

z dnia ' 15 września 1945 r. 

O z.niani,e rozporzlldzenia M!nistra Przemysłu i Handlu o egzaminach os6b ubiegajllcych się 
o uprawnienia do wykonywania'- za'Vodu miel'niczego g6rniczego. 

, , ' 

Na po,dstawie. art., 164 prawa górnicz~o 
ogłoszonego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy' 
pospolitej z dnia 29 Jistopada 1930r/ (Dz. U. R. P. 
Nr 85~ poz. 6-54r zarządza się, co następuje: . 

§ , 1. W, rozporządzeniu Ministra , . Prze
mysłu i , Handlu z dnia 27 październi~a 1933 r. 
o egz,aminach osób, ' ubiegających siC; o upraw
nienia do ' wykonywania zawodu mierniczego 
górniczego ,(Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 709) wpro~ 
wadzasięzmiany , następujące: , 

§ 19 ust; i otrzymuje~ brzmienie: . 
H§ 19. (1) Opłata egzaminacyjna wynosi: 
a) dla kandydatów odpowiadają

cych wy~o~Oin ,\rt. 160 i 161 , -
prawa gormczego . • • . zł 1.000.~ 

b) dla kandydatów odpowiada
jących wymogom art. 162 
ust. l prawa górniczego • . 2:1-1.500.-

$ . ' -

i powinna być wniesiona do właściwego 'wyż
szego urzędu górniczego na rachunek Minister
stwa Przemysłu" •. 

, . 
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 

w ,życie z dniem ogłoszenia. • 

. Minister Przemysłu: 
Hilary Minc ' 

Minister Aprowizacji , i Handlu: 

jerzy Sżłachelski 

Tłoczono z , polecenia Mi.i.tra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości . w ' todzi, ul. Kiliń.kiero 9} 

Zgłoszenia na prenume~at~ p~zyjmuje si~ w Administracji Dziennika Ustaw' R. P. w todzi, ul. Piotrkowska 49. 
Prenumerat~ należy wpłacać z góry. Wysyłkę wykonuje " si~ po nprzedllim .. wpłaceniu zaliczki ' kwartaluej , 

dla władz, urz~dów .. z'akładów .i instytucyj państwowych i sa~orządowycb w kwoeie zł 60, . 
dla inuych 'prenumeratorów w kwocie' zł 150. Konto czekowe w P.K.O. w l.odz~II-l34 . • 

, ' , PojedYncze numęry .~ do liabycia: . 
.", Biurze Sprzedaży - Warazawa, uJ.. Targówa 59, w 'Admini.tracji Dl'.iennika Ustaw R. P. w l.odzi,Piotrkow •• .." 

oraz w Kasach' Sądów Okr~lrowyc~ w I.,ublinie, ut Krak.-przed ... ieście 76, Krak~wie, Katowicaeh i Poii.a.n.. 

\ 

• 



DZIENNIK U-STAW 
RZECZYPOSPOLlTEJ P.OLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 wrzęśnia 1945 r. Nr 36 
TRESC: 

DEKRETY: 

Po,.: 215- z dnia 23 czerwca lV45 r. Przepisy wProwaązające Kodeks Wojskowego Postępo-
.wania Karnego. . " . 288 

216 - z dnia 23 czerwca 1945 r. Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego. 284 

215 
DEKRET 

z dnia 23 czerwca '1945 r. 

." 

Przepisy .wprowadzająceKodeks Wojskowego Postępowania Karnegą. 

• Na podstawie ustawy .z dnia 3 stycznia 1945 r. o § 2. Jefeli oskarżony nie jest żołnierzem. prokurator 
• trybie wydawania ' dekretó~ z mocą ustawy '(Dz. u.R.P. przekazule go w tym celu sądowi powszechnemu. 

Nr l, pOz. I) Rada Ministrów postanawia, a 'Prezy- Art. 7 •. § ł. W razie umorzenia postępowania posta
dium . Krajowej Rady Narodowej zatwierdza. co na- nowreniem lub wyrokiem na podstawie art. 69 § 4 Ko-
stępuje: deksu Karnego Wojska Polskiego, jeżeli zachodzi po-" 

Ar.t. 1 • . Z dniem wejścia w życie Kodeksu Wojsko- ' trzeba umieszczenia oskarżonego w zakładzie WIcho
wego Postępowania Karnego tracą moc, z zastrzeżenia- . , wawczym, . prokurator wojskówy zwraca si~ do wła!
mi podanymi niżej, dotychczasowe przepisy, dotyczą- ciwej włądzy wojskowej o wydanie zarządzenia celem 
te wojskowego postępowania karnego. zwolnienia oskarżonego ze służby wojskewej · i przeka-

Art 2. Przepiey Kodeksu Wojskowego Postępowania unia gosą~owi powszechnemu dht zastosowania srad. 
Karnego stosuje się .do spraw wszczętych przed dniem ka wychowawczego. ' 
wejścia jego w życie, z zastrzeżeniami , wskazanymi § 2. Jeżeli oskarżony 'nie jest żołnierzem, ptekura~ 
niżej .w art. 3 j '4. '" tor przekazuje go w tym celu sądowi powszec;hnemu. 

Art. 3. Sprawy, wszczęte i prowadz:one według prze- Art. 8. Właściwość sądów wojskowych nie rozci~ .. 
się na przestępstwa, popełnione przed zaistnieniem o .. 

pisów dotychczasowych; uznaje się za · wszczęte i. pro- liczności uzasadniających tę- właściwość, o ile przepis ' 
, wadzone prawidł.wo, choćby nie odpowiadało to prze-

pisom Ko.leksu Wojskowego Postępowąnia Karnego. szczególny nie stanGwi inaczej . 
. - , , Art. 9. W czasie wojny lub powszechnej ' moltiliza~ 

Art. 4. Postęp.wanie wójskeweg9 organu wymiaru cji właściweść sądów wO}$kewych co do .541>. pedlega~ 
sprawiedliweści, wszczęte przed dniem wejścia w ży- jących im' w tym czasie. rozciąga ,się na zltrHnie popeł .. 
cie Kodeksu Wojskewego eostępowania Karnego, toczy qiene przed zaistnieniem ' tej właściwości. ' 
się do końca przed tym 'organem według przepisów , Art. 10. § 1. W cz;asie w.jny~łub powszeclUlej mo- . 
dotychczasowych. , hiłizacji pestępewaaie karne co do oseb, "'esai ... di' 

W razie je.ak uchyle.ia wyroku lub wz:nowie- ,w tym czasie właściweści sądów wofslewyi:h ..... i. 
nia postępewaaia, dal~e postępewanie toczy się we- J • eł' . Ii' . kL .•. ...Lo , ' . pop~e .. lO pep illonyc. y?:stęp .w/ ... ,...pcn zaWle:: 

' dług przepisów Kodeksu Wojskowego Postępewania sza Się do czasu ustalema okoh,uoSCJ, uzasa-"iającyeh 
KarlłC,e~. . - tę wł'uciweśc . 

. Alt. 5. Wyk ... e k".r, orzecz •.• ych przed ' dniem § 2. Z c.wilą .lea.bili!:acji osób, ~m.~ w 
wejścia wżyeie K..łek'su W'ejsbw~o POstfpewatHa § L za~zone w stosunb po nW!. ~aof. 
Kaneco. ocIJwwa się WegJhlg, przepisew tego kłMłeksu. karne meże ' by' uraorzo '. Ii .... .. IItk . , c ', ne, leze za " " 

Ari.· 6. § ,l. "fi' rame ~eaia posępewaua po- ~ej wa.gi. fł! wela. spNWCy jest "I .... skIt;. 
st .... elw1eóm lub wYiokiąn na pedQaMe art. 15 Ko- ki C2If'IlU ~_e alta sprawea SW'ł .w., w wejiłu 
.w:su Ka~ WojRa P.I~d~G, j~i zaohediti ,.tne- wykau.ł pęl"awę lub . przestał J.rć iii. ........ ata 
Ita "'«eUa e*Hi-oso w- za.kiłUlmie I~' S. i5~p ~~J prawaelM .... .., ...... ,.. 
Pl"oeurater W_OWł' zwraca się do wia6eiwej włathy stępslJYa w drecłEe postępowan~ ~;.., jut _. Lł.kc 
o Wydnie zarząaeaia celem wrueszci;enia oskadone- ' Ad.' 11; Z chiiem wejścia ~w iJrcie ,K.WBu WOj .. 
gQ Vi odpewiednim .zakładzie lilb o zwolnienie go ze sko~go . Postępo~ania ,Kame~o ~tyc~ ~o'~ł 
słuiby , wojskowej i przekazanie r09zinie lubwłliściwym WOJskOWI przestają by-c obroncanu w~. 0 " ire 
włachom-cmi.ln,m. • ' nie z:oataoll wpisani na list~ obrońców. , "f,OjJ"~' \ł 
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myśl a;i. 51 Kodeksu Wojskowego Postępowania Kar-
nego . . 

. '-. ' -

. Art. 12. W sprawach, podlegających właściwości są
dów wojskowych, do dochodzenia ' których powołane , są 
ustawami szczególnymi organa bezpieczeństwa Pllblicz- . 
Dego, ' prokurator wojskowy sprawuje nadzór nad pro
wadzeniem dochodzenia. Może on . udzielać wiążących . 
wskazówek prowa'c!zącemu dochodzeni~. . 

Art. i3. Z zachowaniem praw i obowiązków oficera 
61edciego postępowanie . przygotowawcze mbie prowa
dzić funkcjonariusZ' śledczy organu bezpieczeństwa pu-
,blic:znego. " , . 

Art. 14.D~kret niniejszy wchodti w życie z dniem 
jegoogłoszenia. . . ' , 

Art.IS. Wykonanie dekretu porucza się Ministrom: 
. Obrony Naro<lowej, SprawiedliwośCi, Bezpieczeństwa 

Pi\lblicznego j . Ac;lministracj-i Publicznej - każd~mu w 
z~kresie j,~go działania. 

_. 

Prezydent Krajo";'ej Rady N~rodowej : 
Bolesław ,Bierut, 

Prezes Rady, Ministrów: 
Edward-.Osó/;Jka-Morawski 

.' Minister Obrony Narodowej : 

Michał Żymierski 
Mar s zał ek Polski 

',Minister Sprawiedli~oścr: 
. Henryk $wiqtkowski -

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

Minister Administracji Publicźnej: 
Edward Ochab 
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DEIRET 
. a .dnia .23 czerwca: 1~4S r. 

Io4leka WojRowłlo ,e.łtpowaDia KarlM,~ . 
. N~ podstawie u!ltawy z dnia 3 .tycznia 1945 r. §.2. Ukaranie w drodze postępowania administracyj-

o trybie wydawania dekretów z moc, ustawy (Dz. nego, : dyscyplinarnego, I~b ho'J1olowegonie wyklucza 
U.R.P. Nr l, poz. I) Rada Ministrów pOstanawia,. postępowania, karnego, 
Prezydium' Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co Art. 8. Osoby, w stosunku do których za~dło pra-

womocne 0lJeczenie~ kończące postępowanie sądu pow
uećhnego Tub . wojskowego, nie ' mogą . być 'pociągnięte 
ponownie do odpowiedzialnQści karnej' za czyny objęte 

następuje: -
DZIAŁ L 

Pne,isy OIólne ~ 

Art. I. Postępowanie .·karne w sprawach o prze
stępstwa, ~ależące do właściwosci sądów, wojskowych, 

-odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu: 
. . ," " . Art. 2. § I. Sąd WOjskowy wszczyna postępowame 

na . żądanie uprawnionego oskarżyciela publicznego. 
. - § 2. Oskarżyciel publiczny powinien wyjednać 7.e
zwolenie na ściganie określonej osoby, jeżeli zezwole-
nia takiego wymaga szczególny pnepis' prawa. . 

Art. 3. Sędziowie orzekają na mocy przekonania, 
opartego n<ł swobodnej ocenię dowodów~ kierując się 
poczuciem praworządności demok~atycznej . -

Art. ·4. Sąd \VojsTowy to'zstrzyga samodzielnie ws~el
. ki~ ,zagadnienia prawne, powstałe w ·· toku postępowa
.nia, i nie jest związany orzeczeniem innego sądu lub 
urzędu, o. ile przepis szczegÓlny nie stanowi inaczej. 

tiro órzeczeJliem. ' . 
Art. ·9. § I. Postępowanie karne zawiesia się w 

pnypadku dłuższej nieobecności ' oskar.żonego lub je
go choroby, uniemożliwiającej ' dalsze prowadzenie spra-
wy. 'Dowody należy zebrać i zabezpieczyć. ~ . 

§ 2. W stosunku do osób, które uchylają się od wy
miam aprawiedliwoś,ci, postępowanie może byc. zawie
szone. 

'§ 3. Postępowanie z~wiesza władza uprawniona do 
umorzenia postępowania. 

Art. 10. Sąd wojskowy lub prokurator wojsko~ 
mogą . odmówić wszczęcia postępowa!lia karnego', a 

' wsz~zęte umorzyć na warunkach ' pnewidzianych w Ko
deksie Karnym . Wojskowym, 

Art. 11. § I. Z oskarżonymi, świadkami, biegłyrpi 

Art.. 5. Wszystkie ' władze ' i organa, powołane do . 
udziału w,· sClganiu przestępstw, mają obowiązek \ . 
uwzględniania zarówno okoliczności przemawiających 
za oskarżonym; jak i , pl'zeciw niemu. 

i innymi powołanymi w sprawie osoban:ti,. nie' ",ładający
mi językiem polskim, sąd Olaż o~ana; prowadzące do

. chodzenie lub śledztwo. porozumiewają się w ich języku 
oj Cl.ystym , w razie potrzeby za pom'ocę tłumacza. ' 

§ 2. . Orzeczenia-- i akt oskarżenia należy mi żądanie , 
oskarżonego ogłaszać mu lub doręczat w pn'ekładzie 
na j~zyk ojCZysty: o ile oskarżony ni'e włada j~zykiem 
polskim . 

Art. 6. Nie można ~mówić wszczęcia postępowa- 
nia lub umo{zyć wszczęte postępowanie z powodu nie-

. ja sności lub sprzeczności przepis6w . prawa. , 

. Art. 7: § I. Nie 'wszczYna~ się ' postępowania, a 
WSZCZlCte umana si~ -w razie: . 

a) śmierci O!karżonego, z wyjątkiem przypadku 
przewidzianego wart. 286 niniejs7:ego ' kodeksu: 

b). pnedawnienia lub . . ' . 
c) innej okolicznoiei wyłlt~zają(ej ścipnie. 

§, 3. Wszelkie,go rodzaju oświadczenia ' mogą być 
składane przez bior'/łce udział w sprawie osoby w ich ' 

, ojczystym j~zyku, j"żeli . osoby te nie władąj, j~zykiem 
, polskim. 

Art. 12. § ł. Pozbawienie wólDOŚ~i osoby, pod}ęga
jęcej właściwości lądów wojskowych, Dalt~puje w wa
runkach określonych w niniejszym kodek.i •• . 

./ 

/ 
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§ 2. Czuwani.e nad pi':(estrz~Ianiem pOW}'ŻazeiO 
, ' przepisu należy do prokuratora wOjskowe1°' 

§ 3. ]Ca'żdy stdzia wojskowy i prokhrator wojsk.
wy, stwierdziwiZY na terenie swelo urztd.wania fakt 
bezpr~wnelo pozbawleniaw.lności osoby, podlecającej 
Właściwości "dów wojskowych, obowilłzany jest Z.ri4-
dzić jej zwolnie.ie. 

Art. 13. § I. Nadzer nad działalności~ wojikowych 
organów, powołanych do scigania przest~Pstw"prawujl 
prokuratorowie woj.skowi. 

§ 2. Dowódcy wojs~owi oraz inne :wojikowe orga" 
na, p.wołane do kilania prz:est~pstw, obowi~zani', Sil 
wykonywać polecenia słdów ~ prokur;tur wojskowych 
w zakresie Sci~ania tych przest~pstw. 

~ . " , 

Art. 1'4. § l. Sąd wojskowy i pr9kuratura wojskO
wa obowiązane są udzielać pomocy na ż,!d .. nie inne-' ~ 
go organu wymiaru sprawiedliwości zarówno woisko
wego j~k i powszechnego _orai w , przypad~ach prawem 
przewidzianych riażądanie innych' władz zarówno pol
skich ' jak ,i zagranicznych. 

§ 2. Wład~e państwowe wojskowe i cywilne, sądo
we i 'administracyjne oraz władze samorządowe. obowią- , 
zane są udzielać' pomocy ', sądóm i ' j:Hokuraturom WQj
-skowym oraz mnym organom wojskowym_ p~owadzącym 
dochodzenie. ' . 

Art. 15. O wszczęciu tudzież o ukoIlczeniu postę: 
powania karnego przeciwko żołnierzom, osobom pod
dlegającym publicznej władzy ' dyscypl inarnej oraz , wy
chowankom żakładów naukowych zawiadamia się właś
ciwą władźę. 

,~t. 16. 'Gdy kodeks mme]szy używa w znaczelllu 
ogól!lym wyrazów: 

"sąd" ,-:::,' odnośne przepisy ~ają odpowiednie za
śtoso~vanie do wszystkich sądów wojskowych; 

, "prokuratura" '- do 'prokuratorów, wiceprokurato-,' , 
rów, podprokuratorów. oficerów śledczych, obejinując ' 
wszystkie iri~tancje; - ' 

" "organ wymiaru sprawiedliwości" -- do sądów, pro-
kurą.tur; -

"organa bezpleczeństw~ publi~znego" 
dów bezpieczeństwa publicznego, milicji; 

r , 

do ' urzę-

"kierownik sądu" -- do szefów sądów; ich zastęp
ców i sędziów, mających poruczone pełnienie odnośnych 

, czynno~ćiG ' 

"przewodniczący" ~ do szefów sądów, ich iastęp
CóW isędz~ów: kierujących posiedzeniem niejawnym-Iub 
rozprawą; 

, ,sędzia" 
dziów;-( 

"pr~kur~tor" - do proku\:atorów, ' ich 
podprol~uratorów ; 

"strony"~ -- do prokuratora; oskilTżonyg~; 

z~s tępców , 

~-

, f 

POJ.2ł' 

. ' "oficer służby sprawiedliw~i" - do wSZYItIach 
oficerów. ' pełni~cych funkcje ' s~dziow.kie. prokurat.r-

.skic, oficerów śledczych; . .' 

/ 

.. oskarżony" -.:: tło podejrzaael.. oskari:nelo . lult ' 
Ikazanc~D. 

DZIAŁ II. 

Sądy wojskowe i pl'okarałura wojakowL 

Rozdział I. 

Z akr e Id z i a ł a n 'i a. 

. A,rt. 17. § L Sąd ~~jikowy i prokuratura woj;ko
wa z urzędu roz,strzygają o swojej właścjwości . . 

§ 2. Uznając swoją niewłaściwość. przeka?-ują spra
wę komu należy. 

Al·t. 18. §I. j eżeli przeciwko tej samej osobie z po
wodu kilku prZestępstwiapadły wyrokiprawc)!uocne, 
skazujące 'w ;óżnych sądach wojskowych tego samego 
rzędu, natenCŁas sąd, który wydał ośtatni wyrok skazu

' jąGY, wydaje .wyrok orzekający katę łączną· 

( § 2. jeżeli sprawy tozpoznawałys~(ly ' ~ojskowe 
różnego rzędu, ria.tenczas o karze łącznej orzeka sąd 
wyżsZ'~go rzędu, który ostatni wydał wyrok skazuj ący. . ' . ,- " 

Art. 19. \V przypadku zbiegu , prawomocnych w,yro- ' 
ków sądu wojskowego i powszechnego, .o karze łącznej 
orzeka, sąd, który wymierzył karę surowszą· 

Art. 20 jeśl i'- o karze łącznej Wllllen orzec sąd już 
nieistniejący , wówtzas o karze łącznej orzeka sąd. 
kt:Sry ,po nin't pr~ejął sprawy. 

Rozdział II. 

w y ł ą c z e n i e s ę d z i e g o, ł a w n i k a 

i p r o to k ó I a n ta . 

'Art. 21. § l. Sędzia wojskowy nie może brat udzia
łu w prowad~eniusprawy: 

a) 'jeżeli ' sprawa dotyczy go bezpośredni.o ; 

b) jeżeli, jest małżonkiern sędziego, ławnika, oskar~ 

życicla, pokrzywdzolle~oluh oskarżonego;, 

c) jeże li jest krewnym lub powinowatym -:- w linii' 
prostej bez ograniczenia. a ' vf linii bocznej aż 
-do stopnia między dziećmi ,rodżcńst,wa - osób. 
wyriiienionych pod lit. ' b), albo j 'eżeli jest z:wią
za'{\y 'z jedi1ąz tych -o5ób z tytułu prtysposobie
nia, opieki iubkurateli; 

ci) jeżeli w tej sal1lej sprawie był lub ma być słu:. . 
chany ja!<o swiadek lub biegły albo jeżeli był 
świadkiem czynu, o który sprawa się toczy ; 

e) j~i:e1i ~spółd7"iałał w tejsalnej sprawie" jako 
oskarżycie l l;ub!;czny, obrońca ".1bo też jeżeli 
don;0s1 o przestępstwie; 

f) jeżeli w tej samej sprawIe pl'OIvadził dochodze
me lub 'śled'llwo ; , 

. ' 

-
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g) jeżeli,.w sądz.ie niższej instancji brał u&i"ał w 
wydaniu orz.ecze~l1a. kończącego pośtępowanie 
w tej samej sprawie; 

h) w razie uchylenia' orzeczenia, jeżeli b~ał udz:icił 
w jego wydaniu, 

§ 2. ' Powody wyłączenia trwają nawet po ustaniu 
liIb unieważnieniu uzasadńiajilcego je małżeństwa, PrZY
sposobienia, opieki , lub kU,rateli. 

§ 3. Przepisy § I i 2 stosuje ' się odpowiednio do 
ławnika iprotokó,lanta. 

Art~ 22. § I. O p:zy~zynie Wyłączenia osoba, której 
wyłączenie dotyczy. zawiadamia Właściwego kierownika 
lądu Iilb prokuratora wojskowego i wstrzymuje się od 
udziału w sprawie, z wyjątkiem czynności niecierpią~ 
cych zwłoki. 

§ 2. Również każda ze .t~on może złożyć wniosek 
o wyłączenie sędziego wojskowego, ławnika lub protokó
lanta, 

Art. 23. § I. Wniosek o ~ą<;zenie wi~ien być zgło
szony pisemnie lub ustnie do protokółu ,w s4dzie lub 
prokuraturze, do, których należy osoba objęta wnios
kiem, 

§ 2. Na rozprawie, wnIOsek należy zgłosić najpóźniej 
'przed odczytaniem aktu oskarżenia. Po tym terminie 
wniosek może Dyt zgłoszony tylko w przypadku, gdy 
uzasadniające go okoliczności wcześniej , nie " istniały 
lub .nie były stronie zn~ne. . Oj 

, . 
Art. 24. O wYłączeniu 8~dziego, ławnika Tub proto

kólanta rozstrzyga kierownik właściwtfgo organu wy
miaru sprawiedliwości, a na rozprawie - sąd, przy 

' czym w razie równoś~i głosów wniosek o ~yłączenie 
uwzględnia się. Sędzia, którego dotyczy wyłączenie, nie 
bierte udziału w glosowaniu. , 

, Art. 25. Niezależnie od przyczyn, wymienionych w 
_art. 21', wyłącza się sęd:tiegowojskowego,' ławnika lub 
protokóhi.nta na własne ich żądanie lub na wniosek 
strony, jeżeli zachodzą uzasadnione okolicznóści mo
gące wywołać wątpliwość co do ich bezstronnośCi. 

Rozdział III. 

, O r z e c z e n i,a i z a, r z ą d z t; ni a. • " 

. Art.U. § I. Wojskowe organa wymiaru śprawiedli
wości wydajl!oi-zeczenia w postaci wyroków ' lub posta
nowień. 

§ 2. Wyrok jest orzeczenieoi sądu, wydanym na r~~
prawie i kończącym postępowanie w przedmiocie winy 
lub kary. -

:§ 3. -Każde inne, orzeczenie. nie mające charakteru 
zarządzenia porżądkowego. jest ,postanowieniem. : ' 

, ' § 4. W kwestiach, nie wymagający'ch orzeczenia, 
~aściwy oficer 5łużby sprawiedliwości wydaje-%arządze
"la. 

Art. 2i. § I. Orzeczenia są90we zapadają 'większo-
'cią głosów. ' 

§, 2: PostanOwienie nie umieśzczolle w protokóle ' 
J>odPISUJą wszys~y, którzy je wydali, nie wyłącz,aj4c 
przegłosowanego. 

./ 

2.56 , Po~. 2.16 
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§ j. PrZegłOs9~any ma ,-prawo złożyć uzasadnienie 
swego odrębnego zdania na piśmie, które " załącza ,lię 
do akt w zakte'jonej kopercie~' , ' " 

Art. 28. § I. Sąd i prokuratura wojskowa nie ma
ją obowiązku uzasadnienia pÓstanowień powziętych za 
zgodą str~n ~Ibo uwzględniających wniosek stróny, kteS
remu druga stroria .nie spneciwiła się albo o przepro-
wadzenie dowodu. ' 

, § 2. Inne postanowienia należy ,uzasadniać. .\ 

Art. 29. jeżeli przepis szczególny nie stanowi ina
czej, orzeczenia i zarządzenia. zapadłe na rozprawie,. 
oznajmia .ię przez ogłoszenie u~tne; inne on'eczenia 
i zarządzenia. jeżeli zachodzi tego potrzeba, oznajmia 
się bądź prze~ ogłoszenia ustne. bądź przezddtęczenie 
odpisu; wyrok łączny. wydany w nieobecności skaża
nego, óznajmia sję mu przez ogłosZenie ustne lub dorę-

- czenie odpisu. 

Art. 30. jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia oko-, 
liczności niezbędnych dla wydania postanowienia, sąd' 
i prokura\ura wojsko~a mogą same tego dokonać albo 
zwrócić się do innej właściwej władzy o przeprowadze
nie ' odpowiedn,ich czynnośc: . 

Art. 31. § I. Organ wYmiaru sprawiedliwości, który 
wydał postanowienie, niekończące postępowania karne
go, może je z; urzędu , uchylić 'lub zmienić, jeśli wymaga
ją tego okoIiczności . .5prawy. 

§ 2. Oczywiste omyłki pisarskie, w orzeczeniu lub 
za'm!dzeniull!ożna każdego czasu sprostować. ·' 

§ 3, Postanowienie sprostowania podpisuje się w ten ' 
sam spos~b, jak akt ulegający sprost~waniu. " 

§ 4. O postanowieniu. wydanym w myśl § l i 3. za- -
wiadamią się osoby 'zainteresowane, , którym służy za- . 
żalenie, jeśli od aktu uchylonego, zmienio/le,8Q lub spro-
stowanego służy im środek odwoławczy. ' . ~ . 

Rozdział IV. 

U t ~z y m a ń i e i> o wag i , IN s It-da c h 

i' p r ok u r a t u r a ch. 

Art: 32.§ l. Oficer służby sprawiedliwości, kieru
jący czynnpścią 'sądu lub prokuralury wojskowej; wy- '_ 
daje wstelkie zarząą.zenia, ' niezbę~ne do utrzyman~a ' 
podczas, tej czynności powagi, spokoju i porządku. 

§ 2. Osobę, która ~arusza powagę. spokój lub po
rządek, upomina ' się i uprzedza o skutkach dalszegó' 
niewłaściwego zachowania się , 

§ 3. Jeżeli upOmnienie pozostało hel. skutku, oficer ' 
służby sprawiedliwości; kierujący czynnością, moze za
rządzić usunięcie winnego z ' miejsca dokonywania czyn-
ności. ' ~-_ 

Art. 33. § l. jeżeli pOdczas dokonywania czynnoś'-
.. ci dopuszczono się cięższego naruszenia jej powagi lub 
porządku albo ubliżenia władzy lub ospbom biorącym 
udział w ,prawie. przewodniczący. sę,dzia lub , prokura
tor ~oże ukarać wi~nego ' karą pieniężną do 500 zło
tych z zamianą, w razie jej nieściągalności, na ateszt do 
7 dói. ' ' , 

. . 

" 
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§ 2. Do osób, pozbawionych wolności, stosuje iię w 
miejsce aresztu odosobnione zamknięcit; do 7 dni. 

§ 3. Na postanowienie w tym przedmiocie służy za-
żale71ie . ' 

. Art. 34 • . Kar porządkowych, wymienionych w art. 
33, nie stosuje się"do sędziów wojskowYc!l i ławników, 
należących do składu sądzącego oraz do prokuratora 

. wojskowego, lecz zawiadarniasię ich władzę priełożo-
ną w celu ukarania dyscypl inarnego. . 

Art. 35~ § I. Wykonanie kar porządkowych w sto
sunku do żołnierzy ' zarządza . właściwy przełożony, w 
stosun ku do innych osób -- prokurator. " 

§ 2. Ukaranie jest natychmiast wykon alne i' nie 
zwalnia cd odpowieazialnoścj karnej lub dyscyplinar
neJ . 

§ 3. Kary pieniężne ~vpływają ,na rzecz 'Skarbu 
Państwa. 

• 
OZJAL m. 

Strony, .obrońcy i pełnom~G!iq: . 

Rozctzid I. 

O s karż y ciel publiczny.' 

Art. 36, § I. '05karżyciełem publitznYlll w sądach 
wojskowych jest ' prokurator wojskowy, który wnosI 05-

karżen-ie l je popiera. . . 
§ 2. Z · po!ec'enia prokuratora wojskowego może po-

pierać oskarżenie na j'ozprawie 'oficer śledczy. , 
§ 3. Irine osoby mogą popierać oskarżenie na roz

prawie obok oskarżyc.iela publjcznego, jako oskarży
ciele posiłkowi , tylko na mocy postanowienia -sądl; wy.., 
,danego na wniosek ' prokuratora wojskO\vego. . . 

Art. 37. Przestępstwa, których ściganie jest zalcżne 
od skargi lub ~iosku ' pokrzY)Ydzonego lub jego wła
dzy przełożonej, stają się z' chwilą złożen'i'a skargi lub 
wni~sku przestępst.wami ściganymi z urzęąu . 

Art. 38. § I.' . Oskarżyciel publiczny w sądzie woj
skowym; CD do którego zachodzi , jedna z okoliczności , 
wskazanych wart .. 21 § l lit. a), b), c) lub d) albo 
który współdziałał w sprawie jako sędzia, ławnik lub 
obrońca .. powinien - się wyłączyć' i zawiadomić o tym 
swego bez90średóiego prz:ełoz·onęgo. 

§ 2: O przyczynie, wyrączai,ącej oskarżyciela pub li- . 
cznego, bżda ze stron może zawiadomić jego bezpo
średniego przełożónego, który po stwierdze.niu, że przy
czyna taka ' za'chodzi, wyznacza innego oskarżyciela 

. publicznego. ' 
§ 3. Czynność dokonana' przeZ' oskarżyciela publi

cznego, który powinien się był wyłączyf, nie jest z tego 
powodu nieważna. , . . 

. Art. 39. § l. Oskarżyciel publiczny ' może już w to
ku dochodzenia lub śledztwa, w trybie zabezpieczenia 
sądowego' lub administracyjnego, złożyć wniosek o za
bezpieczenie grożącego oskarżonemu . przepadku mienia 
lub obowiązku p~krycia' szkody; 

§ 2. P rzepis § I stosuje' się odpowiednio do ,zabez~ 
pieczenia na mieniu osób odpowiedzialnych majątkowo 
za oskarżon.ego. 

. § 3; W sprawie zabezpieczeni~ rozstrzyga na posie~ 
dzeniu niejawnym . sąd wojskowy, do kt6rego właściwo-
ści sprawa należy. . . 

§ 4. Nato postanowienIe sŁuży zażaleą ie . 

Art. 40. § , I. O terminach rozpraw oraz posiedzeń 
niejawnych sąd zjj.wiadami~ oskarżycieła publicznego. 

§- 2. Udział Qskarżyciela publicznego w roz.prawach 
oraZ ~Ds i.::dzel1i "cl~ niejawnych nie jest obowiązkowy. 

, § 3. OdstąiJicllie oskarżyciela publicznego od ośkar~ 
żenia po . wnicsicniu~ aktu os karżenia nie w!ażesąclu. 

Rozdziat 'i 

P okrzywdzon y 

Art. 11. § l. Za pokrzywdz.Oilego uważa SIl! osobę, 
której dobro prawne zostało bezpośrednio naiU~zone 

lub zagrożone: 
§2. Pokrzywdzony może złożyć skargę lub WilIO

sek ' o ściganie sprawcy przest~pstwa do ' prokuratora 
wojskowego, wojskowych organów bezPJ-=ćzeństwa, prze
lożonej władzy wojsko~/ej lub organów bezpićcz:eństwa 
publicznego 'i przysługują mu 'tV postępowaniu karnym 
uprawnienia przewidziane w ninieiszym kodeksie. 

§ 3. Pokrz~wdzony . mo!.e już' w toku do~hób~cl{ia 
łub ś ledztwa złożyć wniosek o nałożenie " a oskarżone
go obowiązku . pokrycia ' szkody oraz wniosek o · zab~?,
pieczenie tego obowiązku W trybie zabezpiecZenia sądo-, 
wego lub administracyjnego. ' 

Art. 42. § J. Jeżeli pokrzywdzony jest rtieletni lub 
ubezwłasnowolniony , prawa jego wykonywują: ojciec, 
matka, mał7.onek; opiekun lub kurator, a w stosuńku 
do żołnierzy także 'właściwy przełożony. ' 

§ 2. W' razie śmierci poknywdz:onego prawa Jego 
wykonywuj ą: małżonel" rodzice; dzieci i wnuki . 

§ 3.< Jeżeli pokrzywdzony jest osobą prawną, jej pra-
,~a . wykonywa ustawowy przedstawiciel. • 

Art. 43. Pokrzywdzony oraz osoby, wymienione w 
art. 42, ' mogą wykony~Vać swoje pr~wa osobiście albo 
przez pełnomocnika będącego obrońcą_~'I'ojskowYlń lub 
adwokatem. . 

Rozdział 

Os k a ~ ż O!l • . 

Art. 44. T en, przeciwko któremu toczy się docho
dzenie lub ś ledztwo, nazywa się podejrzanym; ten ~ prze .. 
ciwkoktóremu wszczęto postępowanie sądowe ' -- .os
karżonym, a ten, czyją winę ustafono wyrokiem ..:,- _ska~ 
zanym. 

, Art. 45. Oskarżony 'może żądać w toku dochodze
nia albo śledztwa wyj aśnieilia , jakie ' przestępstwo mu ; 
zar~tłOOno i :na ja kiej podstawie. 

Art 46. ' Co 100 ka~dego oskarionegQ zbiera się da
ne, dotyczące jego stopnia wojskowego, przynależno~cj 
służbowej , nazwiska i imienia, daty i miejsca urodzenIa, 
lrn10n rodziców. stałego miejsca z.amieszkania, po-

-' 

., . 
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-ehodzenia, -stanu cywiln~ rodzinnego i majątkowego. 
wykształcenia, zawodu, Karalnosci oraz inne dane oso
bówe •. tudzież dane o posiadanych orderach i , odznacz e

· ńiach. 
( , 

Art.,' 47: § l. Oskarżony. pozostający na wolności" 
jest obowiązany stawić się na każde wezwanie prowa
dzącego postępowanie karne i zawiadamiać ~o o każdej 
zmianie miejsca zamieszkania. 

. § 2,. W razie nieuspra..yiedliwionego niestawiennic
twa oskarżonego można go sprowadzić poJ / przymus ClI!. 

ROZdział, IV. 

Ob roń c y, 

Art. 48. ' §' 1 : Oskarżony ma prawo korzystać z po
'mocy jedne~o obrońcy wojskowego. 

,§ 2. Kilku oskarżonych _w ' sprawie może korzystać / 
z i'tfmocy jednego, obrońcy wojskowego, gdy obrona 
jednego z ' nich nie jest w, sprzeczności z. obronądru-

, glego~ 
-

Art. 49. jeżeti oskarżony ' jest nieletni lub 'ubezwła- , 
; sno\volni9ny, pra\vo w.ybrania dlań obrońcy wojśkowe

go służy - również jego oleu, matce, małżonkowi, opie
ku~owi :, kąratorewilub wł~~ciweqlU przełożo~emu. • 

Art. 50. § l. OIiHońcą wojskowym może być nie pozo
stający w czynnej służbie wojskewej: 
' a) óficer lub generał służby , sprawjedliwości; 

b) adwokat wpisa.y w Polsce 'na listę 'adwokatów; 
c) profesor lub docemt prawa polsl.iej szkoły ' akade

Illicltiej państwowej lub przeż Państwo uzna
nej -jeżeli zoslaną na swą - prośbę wpisani na 
listę · •• roaców w.jskowych. _ 

§ 2. OJnońc~ wojskowym z , urzędu może być również 
każdy żołnierz Wojska Polskiego. 

Art. ' 51. O wpisani~ na listę obrońców wojskowych 
rozstrzyga na podstawie swoJa--OcInego uznania Minister 

. ' Obrony Narodowej: - . . 

, , 

Poz. l16 

a) oskarż~my jest nieletni ; 
b) oskarżony jest głuchy, niemy lub posiada inne 

ułomności fizyczne, które pozbawiają 'go możno
~ci normalnej obrony;_._ 

c} zachodzi -uzasadniona wątpliwość co do jego po
czyta In ości; 

d) sprawa rozpatt:ywana jest zaocznie ' lub przestęp" 
stwo zagrożone jest karą smierci,o ile ~ąd nie 
uzna udziału obrońcyźa niewskazany z uwagi 
na ' bezpieczeijstwo Pa6stwa. · . 

Art: 54. Kierownik sądu wyznacza oskarżonemu 
obrońcę i: urzędu w' jednej instancji: . 

a} . w p;źypadkach. 'wskazanych wart. 53 § 2. jeżeli 
! oskarżony nie ma obrońcy z wyboru; . _ 

b} na prośbę pska,rżonego, lub z urzędu, j eżeli u~ział 
obroncy i~st w danej sprawie wskazany. . . 

Art; 55. § l. Nie może pełnić cZYllności' obrońcy: ,' . 
a} kto był lub ma być słuchany vi danej sprawie ja-

ko świadek lub biegły; ': . 

) 

b) małżonek sędziego. ławnika. oskarżyciela lub p.o-
krzywdzonego; . ' 

c) kto z sęqzią wojskowym, oskarżycielem, ławni
'_ kiem lub pokrzywdionym ' jest spokrewniony lub 

sp.winowacony w linii prostej; . 
~ d) żołnierz, . hędącY' przełożonym \ lub pOllwłatlnym 

, któregokolwiek z członków sliła:du só!Uącego; 
e}w sprawie o przestępstwo 'przeciw karności 

' podwłatłni żoł.ierza, przećlw \,Mr'eolU to prze-
s.tępstwo . popełniono. ' 

§ 2. Powody wyłolczeni~ od czyn .. ści obroi~y trwa
ją nawet po ustaniu lub unieWa:iilielliu uzasadnłajó!cego 
je 'małZeństwa. ' 

Art. 56. §' l. Z oskarż.nym obrońca ma prawo po-
rozumiewać się ~a osob.oŚci. - • 

§ 2., Z oskarżonym aresztowanym obrońca' może po~ 
rozumiewać się do czasu wniesienia aktu oskarżenia tyl
koia żgodą prokur;l.tora wojskowego. 

Art. 52. § ,1.' Minister Obrony Narodowej _ zarządza. 
wykreślenie obrońcy z. listy obrońców wojskowych: Art. 57. Pełnomocnictwo może być udzielone obroń-

a) na prośbę obtohcy wojskowego; , cy wojskowemu na piśmie lub ustnie do pr6tokółu i jeśli 
b) w razIe' u)traty : przez 'obrońcę wojskowego wa- - nie zawiera ograniczenia, upowainia do prowadżenia 

runków - '~mieniortych w. art. 50 § l.. ' sprawy we wszystkich in,stancja~h. 
" § -2. Minister Obrony Narodowej może :zarządzić 
wykreślenie ' ,obrońcy z listy obrońeów wojskowych: 
, a) 'w przypadku ' zawiesienia obrońcy wojskowego 

w'WykonYwaniu zawodu określonego wad .. 50 ,§ 1 
pkt b) i c); • 

b) w przyPadku ukarania obrońcy -wojskowego przy
najmnieJ w trzech'sprawa ch karą porządkową 

.iw sądzie wojskowym; 
c) ze względu na podniesio~e przeciw 'obrońcy woj- , 

skowemu powa,żne ' dyskwalifikujące go zarzuty. 

Art. 53. '§l. Udział obrońcy w toku dochodzenia 
luh śledztwa jest dopuszczalny tylko Z;l. zgodą prokura
toni, a . na posiedzeniu 'niejawnym sądu tylko za zgodą 
sądu, o ile przepis szczególny nie stan~wi inaczej. 

, § 2. Udział obrońcy w rozprawie jest obowiązkowy, 
jeżeli~' . . 

-' 

'r--

DZIAŁ IV. " 

Dowody. 
- , 

Rozdział lo 

Ś w i a d k o w i e . 

Art. 58. § I.l{ażda osoba, wezwana na, świadka, po
winna-staWie-się w miejscu, dniu i godzinie, wskazanych 

·wwezwaniu. i pozostać ai do zwolni~nia. . . -
§ 2. Świadk~, który nie inoże stawić 'się z POW9du 

ważnY_~h przeszkód służbowych, choroby albo kalectwa, ,_ 
można przesłuchać w. miejscu jego pobytu. 
' § 3. Przesłuchanie osób" korzystaj"ących z pra\ya ;za
krajowości,ódbywa się z zachowaniem ustaw, umów lub 
ustaloBJTcb ~wJTczajów międzynarodowych. > 

~ , .. 
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Ąrt. 59. Nie wolno·· przesłuchiwać jako świadka: 
a} dUl:howDe8o eo dS f~któw, o których dowiedżiał 

się Da spowiedzi: . 
b) obrońcy oskadonego co --cło faktów, o których 

. dowiedział się p;zy udziela!liu porady prawnej . 
lub prowadzeniu ' sprawy. , .. . . 

. ' ArL 6'0.§ J.' Jeżeli ' świadek odmawia złożenia z~ ... 
ZDania z Powodu tajemnicy służbowej. sąd mQŻe"!-wró
c:ić się do właściwej Władzy o zwolnienie, go . od obo-' 
wil}zku zachowania tajemnicy. ' 
. § 2. Zwolnienia można odmów~ jedYnie wtedy,gdy 
by złożeDie z~znania mOgło wynądzić poważną szkodę . 
P'aństwu. · . . 

. § ,3;· P!Zesłuchanie . odbYwa się i. wykluczeniem ja.: 
mości. .. 

· ArL' 61. Jeteli . świadek odmawia zeZnań z pav,;odu 
tajemni~y zawodOwej, a. sąd Die uzna za możliwe go 
zwolDić ' od tego obewiązku. pnesłuchanie odbY'!a .i, • 
z wykluczeniem jaw.ości.-

· Art. . IZ. MOIł ' odmówić zeznan.: 
a) małżonek .... łcarżo.elo; 
b) krewnyoskai'ŻoRegp W ·IiDii prostej: 
c) !odz~~two osk~rżonego. . 

.. . " . . 
· Art.- 6l •• świa..dek nia prawo odm6wić złożenia z~ 

inania co do okoliczności. których. ujawnien'ie mogło
by -narazić Da odpowiedziałność za przestępstwo jelo 
.samego lub...osobę;pezestaj'cą :t' .im.w. stOlUnku wsk.-

· zaDym w aił. 62. 
, 

, Art.64;świadk~ naleiy I1przedzi~ o'~wi~al
DOlci za, nieprawdziw.z ... anie;PO, czym . zapytać o imię, 

. nazwisko. stopień wojskowy, pi;tynal~i.oiC służbow., 
· Wiek. zaj~cie. lIliejlC.zalllies~kania j stosunek. do oskar'" 
ionelo i jMknywdze.elo. . 

pozostającą -- w · śCisłym związku z 'działanie~ 
oskat.l:onego~ 

. Art. 68. ~1. Swiadka pn~słuchuje się pod nieobee. . 
ność innych swiadków. bacząc by nie mogH' porozumie- ' 
wać się do końca pnesłuchań. . 

r §2. Pnesłuchani~ świadka zaczyna się .od wezwania • 
. abY' opowie<lział wszystko. co mu ~iadomo ' w sprawie. 
po, czyo1'ljrzesłuchujący. a następnie strony mogą zada-
wać mu pytania. . . 

. . t? , • / 

, § 3. Jeżeli między zeznaniami świadków zajdą spne
czności. można zarżądzić stawienie ich sobie do oczu. 

. § 4. Ś~iadkowi .możn~ ok·az~ć dowody neczowe: do-
tyczące jego zeznań. . . 

ArL 69. § I. Za nieusprawiedliwi,!ne niestawieą!Uc-:-" 
two pnewodniczący, sędzia, lub prokuratQ{ '~łYpis~owj 
mogą WymienYć świadkowi karę pieniężną do 1-000 zł~ 
tyCh, z zamiaD4 w razie jej rlieściągalności na areszt do 
14 dni: ' ' . . 

§ '2. PQpądto w razie potrzeby zarządz~:. się pnymu-
lowe spl'owadzcaie' świadka. .. ' '.' 

Art. 70. W razie nieulprawiedliwionej odmowy żło
żenl~ zeznania lub przynec~ehia. pnez świadka. prz. 
wodniczący, sędzia lub prokurator woj'skowym08łu
nądzi~ niezwłoczne jegoaresżtewanie na czas do· 1-4 

·-dni. Areszt uchyla się. jeżeli świadek . złoży zezDanie, lub . 
przyrzec~enie albo ' jeżeli sprawęukeńczońo . 

ArL 71. ' KieroWllik s,du. pr~ewec:ł.kz,cY lU!)' pro, 
kurator' wojskowy, w zależ .. śa ec:ł teco, kto z !lich roz. 
porz,~ sprawą,zwal.iaj, iwiatlka ec:ł kary, jeżeli iwi ... 
dek W ci~8u 5 dni odzawiad.i •• ia go o ukaraDluucło
wbcłnl, że Diestawiennictwo jeg. było usprawiedliwiou .. 

Art 7Z~Na ·postanowienia. wydane w inyśl art. · 
69-70, .służy za.ialenie. ,_ 

. . ~ , ArL '5.§ ,1. Od .wiadka pootnymaDiu · daDYch. . .. 
wskaza.ych Vi .art. 64, laa rozprawi, ~i.ra s~, a' PO;' 
rozpraw, lnożDaoGlebrać pnyneczeni. zeznawaDi • 

-: Rozdział II. 

, OlhdziDY, b.iegli,;i tłumacz •. 
. praw.dy.: . . 

§ 2. Pnyrzeczenie odbiera .ąd. 'prokurator lub oH-
· ... r iledczy. . . ' . 

, § 3. świadek pnyneka, pOwłalując za odbi~rającYm 
pnynC).czenie lub e.łezytuj,c Da głoa ' jego hiŻmieni .. 

'§ 4. Świadek, kt6ry zj~kiegokolwiek powodu ni. 
może -powta,nać przyneczenia, 'składa j. pnez podpi- -
sanie jego tebtu: . 

Art. · 66. Świadek składa ' pnyneczeniew ·Dastęt>U
· j,cym bnmi~lliu: . 

"Świadom ' odpowie<b;ialDoici za utajenie prawdy lub 
złożeD~ fałszYwego' zeznania, prżyrzekam "Uroczyście, że 
bę;,dę m6wić' szczerą prawdę, Diczego' Die ukrywaj 'c z te-
10;" co mi Jest' wiadomo". . . 

• 

.... 
· Art. 67. Nie składaj. przyrzeczenia.: 

11.) nieletni .do lat tnynaltu włącznie: 
'b)ołobY. ktMe z powodu choroby. psychiczn.j lub 

innego zakłócenia cZYDnoici psychicznych nł •. 
zdają sobie sprawy ze znaczenia. pnyrzeczenial 

c) podejrŻani .o udział w czynie. będącym pnedmi9" 
tem postępowania. lub o działalność pncstępn •• · 

" 

.'Arl. 73; § L -W .razie potrzeby d~konywa.i, '~l .. · 
dzin miejsca, necz)' lub ciała. 

, § 2. Oględzin, poł,c2.onycl). z obnażeniem eiar~,do- ·· . 
kODywa: si, . w miarę możnościpny uWiale osób tej ... . 
mej płci. ' . 

. . " . 
Art. 74.1 . ł. W pnypadkach. wymagajllcyi:h wiado-

mości specjalDej, wz)'Wa sio biegłych. " . 
§ 2. Jako biegłycli-naleiy w miarę możnóści wzywa' 

żołriieny,' któny posiadają potrze,bne wiadomoki ' spo
cjalne, a w braku ich osoby, które posiadają odpowiedni, 
wiedzę. , . . . . . ' . 

§ 3. Jeleli zachodzi potneba wyjaśDieDi~ okolicz.. 
. noici, której ocena Wymaga znajom.sci · u.tuki dowO
dzenia lub Wynzej sztuki wojeDej albo iDDejszczeg61 .. 
nej umiej,tnoici wojskowej, biesłego lub_ biegłych ~~ 
ZDacza Szęf Sztabu GłówDego; , . , 
. Art. 75. § l. Nie mogą byt biegłymi osoby, którydl 

w mysI art. 59 Die wolno pnesłuchiwa~ jako 'władków 
. lub kt6r. W. myilart. 62 mogą odmówić zeznań. 

§ 2. Jeteli ·-zachodz. poważne powody, osłabiające 
, . . . 

, " 

, . . 
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~u~_nie ,do danesd biegłego. wzywa I~ w jego , ~iejsce / ~rzedmiotów uzysk?nycnprze2. ł'rZ~'lf~lWO lub .. .ter 
inllegó. ,-c ' , . , Jlłcych 'prze~adkoWl. , ' • -" , ' 

", < ' "', . ' " ' . . " ' ' § 2. U mnych osob lub ,~mnr.c" IlłleJSCaClt \I~łno 
Art: ,76. OsIędziD z~ołt do.ko~~a Się przy .udzlale dokonywać rewizji; jeżeli zachodżi uzasadnione prz~' 

lekarza sJdowego. w miarę moznOSCI lekarza. wOJ~kowe- puszczenie. że tam ' się , Lnajdują: osoba , podejrzana 
go, a ~. braku~karz! sądowego przy udziale mnego ' : o 'prżestępstwo albo przedmio,ty stanowiące dowód prze; 
lekarza. stępstwa lub u\yskane pr~ez przestępstwo alpoulega-

.Art. 77. § L jeż~li zachodzi potrzeba .zbadania ;ta- jące przepac\kowi. ' . 
nu umysłowego oskarżonego, wzywa się lekarza-psychia- Art. 86. § L Rewizji z wyjątkiem ~adk6w nie- .. 
trę; a w razić braku - innego. ' ' cierpiących zwłoki, dokon~je się w dżień. 
.. § 2. Jeżeli karałnosc cż;nuoskarżoneg~ 'zal~ly o~ , § 2. Osobę.' u której rewizja ma się odbyć. zawia- ' 
QstaLenia atanu umysłowegó poktzywdzonego, to przepIS dainia .si.ę ocelu rewizji i ,wzYw~ ,się' do i oł>~cnosci ' 
I I 'stosuje .ię również do pokrzywdzonego. ' przy mej. , 

, , § .... 3. Biegły może żądać ' oddania ~skarżonego na . " § 3. Nadto obecnymi przyrew:izji powinno być ~wóch 
óbserwa'C)ę do zakładu leczniczego. " ' świadków. pnybrańych spośród osób godnych zaufa-

, ' , , nia. nie zainteresowanych w 'sprawie. " 
.I§ 4. potrzebę. czas trwa~a oraz miejsce obserwacji ' 

określa "d lub prokurator wojskowy. Obs'erwacja ' po
, winna trwać nie dłużerniż szesć tygodni. W przypadkach 
wyjątkowYch tylko Sąd 1I!0żeprzedłużyć ' ten ,termin ' na 
czas iciśle określony 

. Art. 78. Biegli mogą. o ile szq;ególRe względy nie , 
Ifoją ,na 'przeszkodzie. przeglądać dowody rzeczowe. akta 
,Iprawy w całesCi lub , w częsci orazzadawą.ć oskarżone
mu i świadkom pytania potrzebne de usta lema opinii. 

Art. 79. jeżeli warunki tegQ ~agają; ki~rujący po
Itęp<>waniem ' może ' wyznaczyć biegłym t~rmin do złoże
Dla opinii oraz wydać im za , pokWitowahiem przeąntioty 
podlegające badariiu ; , -

Art. 80. jeżeli . przedmiot ' badania ',może ulec' zni
Izczeniu lub zmianie przy badaniu. należy w ,'miar, m~ 
:tnos~i 'pozostawić część tego przedmiotu, w przecho
waniu. , 

, 'Art. 81. Jeżeii OPInia biegłych jest niejąsna lub sprze
Czna. można zarządzić ponowne przeshichanie tychaa
mych biegłych lub wezwać innych. 

Art. 82;' Z~miast wzywani!\ biegłych lUb niezależnie. 
,od wezwa,nia ich można zasięgnąć opinii odpó~iedniego ' 
uizęd~ ltib . zakłądu. " 

, Art. 83. Tłumacza wzYwa Się. jeżeli zachodzi ~ 
• trzeba~ 

a) przesł!1chania głuchego lub niemego: ~ którym' ~ie " 
można porozumieć się bezpo,średnio; , ' 

b) prZesłuchania osoby. nie mówiącej językiem zro-
, ' zumiałym dla 'przesłuchującego; , ' 

c) przekładll pisma sporządzonego w obcym języku. 

, ' Art. iL, § ' I. Prżepisy art. 58. 64. 69. 70. 71 i 72 
atosuje się odpowiednio do biegłych l ' tłumaczów. . . . . . . -, " -

'§2. Przymusowe IIprowadzenie biegłych i tłuma.cZ'ów 
ilależystosować , tylko Vi 'przypadkach wyjątkowych. 

,Roz~źjał III. 

a. ~ w i z ja z a tr z y g:J a n i CI , r z e c Z y •. 

Ait. '87'. Podczas· rewizji ; należy unikać ujawn~enia 
. okólicżności.dotyczących ży~iaĄ prywatnego. a nie ,ma
jących znaczenia dla postępowania karnego. , 

Art. 88. , Rewizji .osobistej należy dokonywać w mia
rę możności za. pośrednictwem os~by tęj samej płci. 

Art 89. § I. RC\.wizji- w pomiesźczenju unędu pań
stwowego , lub samorźądowego albo , przedsiębio~twa 
pańSh~OWego dokonywa się po :l,awiadomieniu przełożo
negourzędu 'lub przedsiębiorstwa albo jego zastępcy. ' 

§ '2. Rewizji w' pomieszczeniu • . zajętyÓt , przez Y(oj
skot pokonywa się w oBecnosci przełożonego dimej jed
nostkI wojskowej (fQrmacji. 'zakładu. urzędu) lub wy~ 
~naczonegoprzezeń zastępq. a- w przypadkach nagłych 
w obecnosci inspekc}ÓnegQ (dYżurnego) : 

kL lo. Rewizji w,:biurze lub mieszkaniu osób.: ko-, ' 
. rzystających z prawa zaklajowośći. ~olnodokonywa~ 
' tylko za zgodą własciwego przedstaWiciela dyplomatycz-

. .. . ~ 

_ Art. 91. § I. Pr~eprowadzając'y rewizję winien do
, r~czyć osobie. u której rewizja masie; odbyć. odpis po
st,anowienia w tym przedmiocie sądu Jub prokurator? 

§ 2, W przypadkach niecierpiących zwłoki. jeżeli 
postanowienie ' lądu lub prokuratora nie mogło być Wy. 
dane przed rewizjQ. przeprowadzający rewizję winien do
ręczyć o$obie. ,u której rewizjama > się odbyć. odpis po
stanowienia 9rganuprQwadzącego dochodzenie lub 
iledztwo. 

, Art. 92. Przedmioty zaffran~ pr:zy rewizji należy opi
sać w,protokóle rewizji •• osobie od której je odebrano 
lub domownikom wydać odpis protokółu ' lub szczegółowe .' 

, pokwitowa~ie. . . ' 

. Art. 93.§ I. Przedmioty. mogące służyc"do usta
lenia . istoty cZYIlU lub do wykrycia sprawcy -albo ~d1e- ' ' 

. gające ~przepadkowilub ~ zajęCiu- ' dla poltr.yCia szkocly 
przez , sprawcę. należy. po dokoBa.iu oględzin i lporzą:' 

, Art..85.§1. U osób podeirza~ych 9 p?pełnie~ie-prze
it~pstwą. _ wolńo dokonywąćJ,ewizjiosobistej lub domo
wej celem ich ujęcia. wykrycia ®wodów winyąlbo ' -

, dzeniu dokładnego opisu. albo dołączyć do akt sprawy 
albo wziąć na przechowanie. albo oddaĆ na przechowa.' 
nie właścicielowi lub innej osobie godnej , zaufania z obo
wiązkiem przedstawienia ich na każde żądanie iz za-
każem ich zbycia lub przekształcenia:' 

§ '2. Dowody rzeczowe należy odpowiednio zabez-
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pieą.yć. !l. w -miar" mbżnoici opieczętować i sfotpgra", 
fowa~. 

'-- Art. 94, Jeż~li osoba, mająca u siebie ,pnedmioły, ' 
stanowiące dowód pnestępstwa, u~yskane przez prze- , 
stępsfWo lub iIlegafące przepadkówi, odmawia: ich wy~ 
dania, można je odebrać. . 

Art.9S. § L Jeżeli jed'nostk~ ~C?jskowa(fqrma~ja, 
zakŁad" urząd) albo też urząd, zakład lub przedsiębior
stwo pątistwowe, od których zauidano przed~iotu ,', liIp
dokumentu', odmawiają .ich wydania; należy zwrócić ' się 
do 'ich władzy przełożonej o poleceńie wydania przed-
miotu' lub doku'menW. ' " - , ' , 

§ 2. Wydania~olno odmówić j~dynie wtedy, gdyby 
.wydanie lub ujaWnienie mogło wyrządziĆ poważną szko- ' 
dę Pańshvu. ' 

, , 

.. .. . ,- \ 

- '. ·1 . .. ~. '. . . ", : , ' 
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która na za,sadzie stos:unku publiczno-prawnego lub umo- , 
wrieg9 'pełni ' służbę oŃ poszczeg6lnych działach admini- ' 
stracji wojskowej. 

Rozdział ,III. 

Tymcz;sowe aresztowani'e 
j ' zatrzymanie. 

Art. 102. § I. TYincza~owe aresztowanie może na
stąpić tylko n'a mocy pbstanowi~nia sądu wojskowego lub: 
prokuratora wojskowegc;>. , ' 

§ 2. W wypadkach ' nie~ierpiących zwłoki, jeżeli ' pa_ 
stanowiehie sądu lub prokuratora ni .. mogłQbyć Wydane 
pned llresztowaniem,' nałeży je niezwłocznie uzyskać. 

I 
: 

,Art. 96. Urżędy poczt6we, telegraficzne i kolejowe, 
są obowiązane na żądanie wydawać sądowi i prokura
łune wojskowej korespondencję i pnesyłki wysyłane 
przez oskarżonego lub ' dó niego Ji'dresowane. 

§ 3. Odpis po~tanowienia o aresztowaniu należy ' ~aj
dalej W ciągu 48, godzin , doręc~yć za ,pokwitowaniem 
aresztowanemu oraz , przesłać do miejsca uWlęzlerlla 
i wojskowej , władzy przełożonej ares~towarlego. ' 

§ 4~ Na postanowienie' o aresztowllniu służY ' zażare.' 
nie ' niezależnie Od teroinu. 

l , . 

Art. 97. Korespondencję,innepapiery i pnesyłki, 
znalezione. przy rewizji lub wydane, przez unędy, ' mo
żna , przeglądać bez zgody osoby, do której należą:-

. " . . . 

Art. 103. Tymczasowe /lie~ztowa~ie ~oże ' nastąpić 
wtedy tylko:_ 

a) gdy wzgląd ~a -dyscy,plinę wojskową ' wymaga 
tymczasoWego ares'ztowania ()skanonego, albo ' 

, 'Art: 98.§ I. Przedmioty ' uzyskane za, Pomocą prze-;-" , b) gdy zachodzi uzasa,dniona obawa, że , oskanqny 
stępstwa; jeżeli nie są niezbędne. do u~talenill ~istoty prze- " będzie się ukrywał, albo , ' . 
stępstwaalbo do ,wykrycia sprawcy, zwraca, się pokrzyw- c) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżo~y 

' ,dzonemu. ' ' ' będzie nakłaniał świadków do fałszywych z~~nań lub 
§ 2. Przedmioty; których posiadanie jest zakazane, ' w inny sposób starał się o usunięcie dowQdów pnestęp-: 

aniel,lsprawiedl~ione specjalnym zezwoleniem, pnek'a- stwa, albo ' ' ,, ' , 
" kaZJuje się odpowiednim władzom. d) -gdy oskarzony nie ma w kr~ju arii stałego miej-

§ 3. Jezeli t'achodziwątpliwość ,co do osoby lub sca POPytu a!!i określonego źródła utnymani~' lub gdy 
, ł···' I d' t' ' od b h ' dd' .. nie można ustalić jego tożsamości, albo , praw w asclcle a prze mi9 ow , e ranyc ,o afe SI' J\ ' 

na przechowanie • .do czasu rozstrzygnięcia sądowego od- , e). gdy oskarżo'ny jest pnestępcą nałogowym, za- , 
po9łiedniej osobie lub instytucji z 'obowiązkiem 'zwró- wodowym lub recydYwistą. 
cenia uprawnionemu tych lub takich samych pnedrDiQ- Art. 104. § L · Tymczasowe aresztowanie w toku 
tów albo- ich równowartości, o ile przedmioty ulegają ~ochodieniil i śledztwa może , trwać najwyżej3 miesiące. , 
szybkiemu zepSuciu lub zniszczeniu. ' ' , § 2. Jeżeli z,\chodzą uzasadnione przyczyny. własci-

wy prokurator wois~owy może Za zgodą prokuratora 
DZIAŁ V. wyższe gl> rzędu . pnedłużyć tymczasowe areszt~wanie 

środki zapobiega,wcźe. oj miesiąc, ci za zgodł Naczelnego Prokuratora Woj- ' 
skowego ' o dalsze 2 iniesiące. • 

'Rozdzillł J: ' § J. Dalszego przedłuż~nia tyDJ.czasowego ares~towa-
P r z e p i. yo g ól n e. ' nia może udzielić ,tylko sąd, gdy ze wzgl~du nasźcze-

gólIle ,okoliczności sprawy doćhodzenia i śledztwa w ter
Art. 99'. Środek zapobiega~czy winien być nat;ch~ minie, ws'kazanym w § 2, nie możn. było ukończyć,-

miast uchylony, gdy ilStaną' pnyczyny,' które' spowodo- " ... . ' " 
wały jego zastosow~nie; Art. lOS. W toku dochO<Jzenialub iledzłY{a zanł'" 

, . , ' I , • dzenie wypuszczenia ' na wolnoU może wYdać ',nie tylko 
Art. ,-IOO. śr9dek zapobieg,awczy tfchyla sąd lub pro- prokurator wojskowy, lec'f"także organ, prowadz,cy do-

kuratura z;aleznie od telo, kto rozporządza sprawą. chodzenie. lub śledztwo, o, ,'ile prokurator riie zanądzi 
inaczej. 

' Rozdział II. 

Zawl esz'en·ifl w J cz,;nności~ch ' 
słu)bowyc;:h. ' 

Art. 101. PrqkJrator wojskowy może z ,powodu 
wszczęCia lub prowadzenia dochodZenia lub śledztwa, ' 

. 'a sąa , w toku pośtępo.wan,a sądowego, ' zawiesić w czyn, 
nościac-hsłuzbowych oskarżonego żołniena lub osobę, 

'. 

_, Art. '10ft Schwytanego na gorącym uczynku lub beZ
pośrednio po tym w czasie pościgu każdy ,ma 'prawo za- , 
ll'Zymą.ć , z obowiązkiem niezwłocznego oddania zatrzy-
manego właściwym władzom. ' 

Art. 107. Zatnymanego, podlegającego właściwoś~i 
sądów wojskowych, należy nieżwłoczniedoprowadzi~ do 
wojskQwych organów bezpieczeństwa ' lub vr~anów, bez-

, 
'\ 
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~enia wykonania kary,. uwolnienia' 'od kary lub odro-piecz'eń$twa publicznego~ którelVinny;, po zaz~ajoinieniu 
się z zebranymi ' poszlakami bądź urządzić wypu· 
szczenie żatrzymanego na wolność, bądź ,wyjegnać p~ 
stanowienie ' o ~ymcza50wym , aresztowal\iu. 

, czenia jej wykonania, poręczenie' ustaj-e, akaueję ,zw'raca . 
się osobie, która j, złożyła, o 'ile nie zapadło już '~ 

, stanowienie o przepadku kaucji lub' ściągnięciu porę-, 
czema. 

" 
Rozdział V. - , 

, 
D o z.ó r ' '~ł a d z y, za k az w y d a t a n i a II ę; 

M. 108. § 1. Je~eli zachodzą' warunki niezbędne ' 
do wydania ,postanowienia: o tymczasowym aresztowaniu, 
a zwłoka mogłabY' spowodować ucieczk~ podejrzanego 
lub zatllrcie śladów przestępstwa albo też , spowodo~.ać 
uszczerbek dla ,dyscypliny wojskowej, prawo zatrzytna· 
iiia ' ~dejrzanego, podlegającego właściwości sądów woj· 

, akowych, przysługuje poza sądem, i prokuraturą woj· 
' akową: 

a) jego '~rzdożonemu " wojskowemu lub miejscowej 
władzy garnizonowej; , , 

Art. in. U~ając potrzebę zastosowaniil arodka za~ I 

pobiegaw,czego. sąd wojskowy lub prokurator wojskQWY 
- mogą na czas określony oddać oskarżonego . żołnierza 

pod , szczególny dozórprżełóżonej 'władzy· wojskowej. 
nat~miast 0,karżo~eg6, ~ nie, b~dą~eg() 'żołnierzem, pod 

,dozor organ~ b~zPleczenstwa pubhcZ!lego. 

b) wojskowym: organom bezpieJ:zeństwa lub ,orga- , 
Mm bezpieczeństwa ptJbliczneso; , 

- , '4)proku;atorowi sąduPQ'wszech,nego. ',' 

" , '2. Za~rzymanie ófk.era ' ma J,)'Ć zaniechane, jeśli 
na wezwanie udaje się dobrowolnie 90, władzy wojskowej, 
a jeżeli nici ma jej w_ daliej miejscowości -'-'- do kom en· 
dy organ6w bezpieczeństwa publicznego. ' ' 

Rozdział IV; 
K.,aucja i poręczu 'ie. , 

Art. , lot. Sąd woiskowy' lub prokurat~r wojskowy 
mog,od aresżtówaniil oskarżonego odst,pit lub , już are· 
aztowanego zwolnić pod warunkiem złożenia kaucji lub 
Porlczenia, przy o,kreśleniu wysokości której uwzgl~d. 
nie: ai~stopi~ń , zamożnoki oskarżonego , i składającego_ 

" kaucj~ lub Poręczenie, wysoko~ć wyrządzonej szkody 
i IrOŻącą , karę. -

'Art. 110. Kaucjęm~żr %łożyć oskarżony lub inna 
~ba. ' 

Art. 111. Kaucjęskładaaię w loto'wiźriielub Vi pa. 
pierach warto~cioWych przyjmowanych za kal,lcję przez 
~y skarbowe. 

Art. Ul. Poręczenie .kładać może tyl1coosoba bu· ' 
dząca, zaufanie, mająca Itałe zamieszkanie w kraju i ktc).. 
rapriedstawidostatecznC! dowody, że' jej maj§tek wy. , 
atarcza na ' Pokrydepor~enia: ' , ' , " 

Art. 113. W razie u~hylenia się ~karżone~o od viy- ' 
, _ miaru sprawiedliwości, ka\Jcja ,ulega przepadkowi; a od 
. , pOręczyciela ści.l!ga., się sumę poręcztnia - ~a rzecz 

Skarbu Państwa~ ' 

'Art. 114. § 'I. O pfzepadkukau~jiłub o' ściągnięciu 
sum' poręczenia rozstrzyga qd, ' do ' kt6rego ' właściwo· 
Ki Iprawa, należy lub kt6ryrozporządia . daną sprawą. ' 

§ 2. Napostanowienit;: w tym przedmiocie służy za· , 
taJenie. ' 

< Art. ..-US. Sąd ~ojłkowy lub prokurator ,wojsk9wy 
mog, na,kazać aresztowanie oskarżonego, pozostającego 

. na, wolności ?-a ,kaucją lub poręcieniem, 'jeżeli wyjdą .na 
jaw okolicznoki wymagaj,ce aresztowania. ' , , 

Art. U6. Z chwil. aresztowania OIk~iżo~ego, um~ 
mllia po5~powaoia. unlewinDienillOlkarżonello, zaw1e~ 

l 

.. , 

Art. 118. § I. Sąd wojskowy lubprókurator woj~ , 
skowy , m,?g~ . zak,azllć ,?skarżonemu oficerowi wydalania, 
się- z ,rejonu rozkwatęrowania jego jednnstkiwojskowej. 
natomiast oskarżonemu,'nie będącemu :iołnierzem~~. 
dalanja si~ z miejsca zamieszkania. , " , 

§ 2; W razi~ 'zakaiu wydalania ~ięnie wolno oskarża
rremu oPJJ.szczać rejonu , rozkwaterowania lub ' miejsca ,~, , 
zarni~szkania bez ze;twolenia . • ądu lub prokuratora woj-
skowego. " , " ' ~ - , " 

Art. 119. Jeżeli o~karzony nie Itosuje się do ' zal'Z4-
, dzeń,- wydanych na ' zasa-dz~e ' art 117 lub 118; można 
, zarządziĆ jego ~mC~iisowe aresztowanie., 

, Rozdział VI. 

Listy gończe: 

• • 
. , Art. lZO. Jeżeli miejste pobytu oskarżonego nie jest 

znane, s,d lub prokurator wojskowy zarządza poszukiwa~ , 
nie olka~onego PrZt;:Z ' władźif wojskowe, wojskowe or~ 
gana ' bezpieczeństwa lub organa bezpieczeństwa pu~ 
blicznego., ' ' , 

Art~ 121. LI. ' Jeteli oskarżony tbiegł lub ukry~ 
wa się, s,d lub prokurator wojskowy może -:arządzić 
,rozesłanie. listów gońćzych za ~ 05karżonym, o ile za~ 
padło postanowi~nie o aresztowaniu. , ', ~ ,-
, § 2. -Spos6b rożsyłania list6w gończych zależy od 
uznania władzy, która je rezsyła. ' 

Art. )122. W listach Boń'czycłi ,wymienia alę ~ 
a) władzę, kt6ra je rozsyła; , 
b) nazwisko i imi~, aw miarę możności dokładny 

'" rysopis oskarżonego z doł,c.zeniem:jego pc)clobizny , 
oraz szczegóły niezbędne 'do ustalenia jego tożsa.~ , 
nności; . ' 

c) stopie~ wojskowy i" piŻydział służbowy o~karżo~ 
nego; . 

d) zarzuCOne m,iI przes~pstwo; , 
, e) , ostatnie-znane - miejsce ' zamięszkańia (przed 
: ' - wcieleniem do ,formacji 'Yojsk'ow,ej) i' gminę, do 

k't6rej ó"skaTŻony nal~ży; ' , " ' , 
f) po"stanowienie o tymczasowym aresztowaniu; 
g) Weiwanie każdego, kto ioa miejsce pobytu 

" 

, oskarżOnego, dó zawiadomienia o niin najl5l~
' Izejwłildzy .wojskow~. lądu, prokuratora woj~ 
Ikowego lub organu bezpieczeństwa ·publićżne.. ' 

" 

. ... . : ... 

.' 

,~ 
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&O oraz dozatnYnianiao$karionesO w mia .. 
rę mOlnolci; 

DZIAŁ VI. 

PRePuy. porządkowe. 

. .. . . . , 

. ..... . , 

· 293 .. Pol.116 

. Alt. 128. § I. Od~rerający ' pism~ st~erdza }ego - , 
dor~czeliie ~pisem własnoręcinymze wskazaniem da-

· ty , doręczenia. ' . . 
. ...§ 2. Jei.1i odbierający ' Pismo jest niepiśqlienny' 

lub odma'Via podpisu; to doręczający sam oznacza dato ' 
doręczenia oraz przyczyn~ braku podpISU. 

R~dział L " § 3. Dowód dor~czenia przesyła aił władzy wYsYła-
.- jącej .pismo t zaznaczeniem " komu doręczono. ' 
• . ' ł 

Doroczani. wez 'w~6 i. innych' pi~m·. 
~o, a: z· p r,zy iii u .s o w. Ip,r o wadz a D.i.e. 

" 
Art. 1%3. Ił.. W wezwaniu nalety wskazaEI . 
a) stopień_wojskowy i p{zynależno'~ słuJow4, na

Zwisko i iinio wezwanego •• co ' do os6b ni, 'Peł
niących słAtżby wojskow~j nazwiako; imię i 'adres . 
wezwanqo, . ' . 

b) w jakim. charakte~ i w jakiej sprawi, wzywa 
ało; - . 

. c) miejsce. dzień i godżiri, · atawiennictwa : 
d} nazw, i adre. wzywającego: 

•. e) skudti niestawieJlnictwa: . 
... 

ł 2: Wezwani, winno . by~ podpisane pne,z osob~ " 
uprawmoną· 

. Art; 129. § I. . Jeżeli ~e ~~du ~a brak czasu 
lub ż innych przyczyn doręczenie wezwania pisemnego 

· byłoby utrudnione, mo:z:na wzywać ś~iadków lub biegłych 
telegraficznie, telefonicznie lub w ińny sposób ' mijodpo- ' 

· wiedtiiejszy ze względu na okolicznoSci~ lołnie~y Wzy- . 
",a si, tą drogą przez ich przełożoną władz~. 

§ 2. Niestaw.iennictwo osób _wezwaIfych w · myłl 
§ I. pociąga za sobę ustawowe skutki niestawiennictwa . 
o tyle' tylko~ o ile nie ma w4tpliwości. że w~zwanie do
sżio zawcza~u do wiadomości wezw~nego. .. ' ' . 

Art. 130. Niezachowanie ' przeplsow ~art. 124 dcl 
129 niepówoduje nieważności doręczenia, 'jeśli oioba. 
dla którejwezwMlie.lub- 'mne pismo było przeznaczone" , 
oświadczy, że wezwanie to lub pismo otrzymała. . 

. ' Ad. 114: Ił ł. Piłma dor~ćza lit ,w listach za Art. 131. § I. Przymusowe ,prowac;łzeńie zarq. , 
~ , <łza sąd, przewodnicząCy, s~dzia lub prokuratura wC?j-

' pokwitowaniem zwrotnYm ' przez pócztt albo prz~ skowa. _ . " 
funkcjonariuszów - urz~u wysyłaj,cCŚowezwanie. . § 2. Przymusowe sprowadzenie żołńierzy ,.pnepro-

'-a ose>bom. w.zostającym w zakłlldzie karnym. także ' wadzają organa wojskewe, iimych za' osób .-"- 'oriana 
pn;ez funkcjonańusz6w t~go zakładu. . ' bezpieczeństwa publicźnego. . 

§2. Adresat . moieodebrać pismo ' bezpośrednio 
w ur~dzie wYsyłającym wezwanie. " . Art. -132. § I. Osoba. mająca przymusowo ' sprowa-

. § l. . Pisma adresowane ~miejscow~i. w .ktÓ. . dzić wezwanego. okazuje ' wezwanemu nakaz dopro.w .... 
rych nie ma ' u~du pocztowego, ani nie jest zorganizo- . dze~ia i wzywa go, aby się z nią udał na lOi'cjscci wska

.-'- wane ' stałe dor{czanie korespondencji. doJtcza' się ża , zane w Jlakazie. ' 
pośrednictwem władz gminnych. ' . § 2·; W na:ka}ie dostawienia ' należy wymieni4 

. 1 , § 4. JeteQdoręczenie spOsobem wskazanym 3zezegóły w~kazane wart. 123. . . 
w § I .. 2 i ) jest utrudnione. ~ówcziu pisma Sł do- § ·3. W rarle oporu .sprowadzający .ma prawo. uży • . 
r~czane. przez wojskowe ' organa bezpieczeństwa lub siły 
~rgana bezpieczeństwa publitzneso. ' . 

' . , :' 

. . . 
. Art. 125. Wezwan.ia j' ,inne pi5ma~ . przezna~o.ne 

dla żołnierzy. przesyła si~.ii:h przełożone)' Wł.dzywoj
ak,owej cel~ -:doJtczeni~ i , zarZądźenia stawienia si, 
atosowni, do ·wezwania. -

Art.')26. .,§ ' L ·Pismodoręcza . si, · do ~It właanych 
adresata. -. . . , . 

§2. Jeieli z powodu nieobecnołci adresata nie 
możnador~Czyć. mu 'pisllia do r4k własnych. doręcza sit; 
jó dorosłeJlludo~ownikowi. a w jego braku - sąsia-
dowi lub dozorcy domu. . . . '. '. 

§ 3. Jeżeli 'nie znajdzie się nikt, kto pismo ch~iał
by przyjąć.' " zostawia się -je w miejscowym urzędzie 
gminnym dla zawiadomienia adresata. . 

Art. '127. Pismo, ' przeznaczone dl; korporacji; 
spółki, . 'stowarzyszenia, zakładu lub zwiłZku albo dla . 
obrońcy lub 'pełnomocnika ' strony, można'·w · tqie ' nie
obe'cnoki w lokalu biurowym osoby. upoważnionej do 
pl"Lyj~owania 'pism, doręczyć ta'kże zastępczo do rąk 
,każdej osoby, zatrudnionej w biurze, a w braku takich . 
osób u dozorcy domu, gdżie biuro ~1t; zn4jduje. 

.' -
,0 .... 

Ilozdżiał II; 

Prz;~lądaniel akióraz apQrz,dzanie', 
i otrzymywanie odpisów. . . 

~ 133. ~t~OD~.,!ch . obrońcy.pełnomvcn~cy. uaia- " 
w.0WiPrzedstaWlclele unne osoby m9gą przesl,da~ 'akta 
sprawy i robić . z nich notatki oraz odpisy, nadto otrzy
mywa~ vi rązie uz~adnion.j potrzeby odpisy, ",wierzy
telnione; tylk,9/La zezwoleniem władzy rozporządzajłcej / 
akt~i'sprąWy~ : '. . '.' . 

· . . - Ad. 134. ' § I. Sprawę należilości i ' wysokoicł 
opłat- za wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt spr .... 
wy określają ' osobne przepjsy. " . 

§ ,2. . Oskarżonemu służy I>rawo otnymania hez.. ' 
płatnie jednego odpisu, dotyczącego go Rrzeczenia •. 

. o ile koni~cżność ~acho~ania tajemnicy z • . względu na 
bezpi~czeństwo, Państwa ' nie . ~i na ' przeszkodzie. ..:. '. 

Art .135. Nie można . odmówić .zez~olenia na 
priejrzenieakt .sprawy oskarżone~u , lub jego obrońcy 
po odczyt!lniu lub doręczeniu oskarżonemu odpisu a~tu 
oskarżenia. . 

. - . 

- " 
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Art. ,13.-Prokurator wojskoWy ma prawo ptze-· 
,Iądać ~kta. robić notatki. i odpisy w każdym czasie ' 
Draz żądać przesłania mu akt, jeżeli tó nie ~amuje bie" 
IUpost~powania. - ~, 

Art~ 137. Przesłanie akt innym władzom prócz 

·'1 

d) oględziny.; 
e} rożprawa; 

' v f) wykonanie k~ry śmierci. . . 
§ 3.Protokółrozpraf/Y J posiedzenia . nrejawnego 

,porządzasi~ w ciągu trzec~ ,dni. .t . 
. - . . . 

Art. 145. § l. · Protok.ół sponądza się również. jeżeli '. wojskowych t'ładz sądowych i,prokuratorakich zależy 
od uznania sądu lub pr<tkuratury. rozporządzający~h 
aktami spra~y. . ' 

. Rozdział III. 
/ 

. oJk'arżony lub pokrźywdzony zgłąsza ustnie wnio$e~. · 
w Izczególności wniosek o pnywrócenie terminu lub pne
prowadzenie dowodu. albo ustne zawiadolili~nie lub skar-
g~ o popdnieniu przest~pstwa. . . 

Te rm iDy. 
' . . 

Att. ł3S. § I. Terminy są: 
. ~) zawite; 
b) porządkowe. 

§. 2. Zwite .. są tylko terminy. które ustawa wyraźnie . 
ż. takie uznaje. 

§ 3. ' Czynność spełni~~a po upłyWie terminu '~ 
witego jest nieważna. 

• • '.' ł 
. Art. 139: §I. Do ~u - terminu nie wlicza .i~ 

dnia. od · którego przepis .prawa liczy dany termin. 
§ 2. Ko?iec terminu. któryby miał upłynąć 'w .dzień 

oznany za swięto, przypada na: następny dzień nieświą-
leczny,. . \ ' 

Art. 140 . . § I. Termin uwa"Z.a się za zachowa.ny. je- . 
.ielipned jego 'upływell) pismo zostało nadane w up:ę-· . 
cWepocztowym lub telefonicznym; a przez żołnierza lub 
pnezosobę I,Iwięzioną złożon~ u przerożonej włildzy. 

§ 2.' W prŻypadku.gdykodekLzezwala nazłoże-: ' 
nie ustnego wnioskU/lub ·oświadczenia · do protokółu. ter
min uwaza się za -~achowany;' jeśli przed jego upływem 
taki wniosek lub oswiadczenie złożono_ 

§ 2.Zołnier~e_mogą wnioski i ąiwiadczenia. wymie
Dione ~ § .. ,. . zgłosić d9 protokółu wobec przełożonej 

· wł!ldzy. Protokół należy bezzwłocznie przesłać sądowi 
lub ' prokuratune. '.' .' . ~ . _ \ \ 

. Art;" 146. Z pnebiegu posiedzenia niejawnego mo
'ie . być sporządzony WJp6I.y protokół dla. Wszystkich 
spraw. Odpisy zawartych W' takim protokóle postanowień 

· załącza ' .ię~o. akt sprawy. . . 
• 

'. Art. 147. § I. ,Do pr.tokółu~~iąga ~~:' 
,,) dokładne oznaczenie . Iprawybędącej przedmio:

tem post~powania oraz miejsce i czas dokonanej 
czynności; ' . 

b) stopień 'wojskoWy i pnydział ~łużboWy. nazwiska' 
i imiona osób. biorących w nich udział. a ~o . do 
.osób . przesłuchiwanych nadto bliższe dane oso-
bowe; . - . 

c) przebieg ' całej ' czynności orazwzliliank~ 9 wy
konaniu w toku tej czynności szczeg,6lnie obowią-
zujących przepisów pbstępowanici; ' . 

d) możliwie do'ładnie ' treść zeznań osób przesłuchi
warwch oraz treść wniosków i oświadczeń stron; 

~ . 
l . . , - . Alt. 141. § I'. Jeżeliuchybieni~ t~rminu zawitego 

~) zapadłe postanowienia i zarządzenia. . 

" 

aastąpi:ło z . przyczyn od strony niezależnych. strona ' mo- .; 
.ie · w trzydniowym , terminie ' zawitym od daty ustania . 
,neszkody zgłosić wniosek o' 'przyw~ócen'ie . termi~u. . 

§ 2. Jednocześnie należy dop~hilć czyn~ości. -któ,a ' 
.iata być w ' terminie wykQnana, . . . 

Art, ·142. . §' I . . O prżywróceniu terminu rozstrzyga 
.. kierownik orgąnu wymiaru sprawiedliwóści. któremu śrO-

dek prawny należało złożyć. . . . 
;. . J 

§ 2 . . ' -Na postanowienie odmbwn~ służy zażąlenie. 

Art.143.W~iosek o . przywrócenie ~erminu nie 
..-strzymuje ' wy'konaniazaskarżonego orzeczenia. lecZ" 
władza. ·kt@ra wydała: orzeczenie lub władza własciwa 
do rozstnygnięcia odwołania. może wstnymal wykona-

. • ie. Odmowa wstrzYmania nie wymaga ~2asadnienia.,; . 

'Rozdział IV, 

P r o t o k ół y. 

Art •. 144. § . I. ' .z p'rzebiegu czynnoscl w toku 
postępowania karnego spisuje się protokóły. 

g' 2. Spisania protok6ł~ wyn;aga. w szczeg6Ino§ci: 
a) pnes~uchanie oskarżonego; świadka lub biegłego 
" , w tokuJ:łochodzenili lubśłedztwa; .' . 
b) pnyjęcie kaucji lub poręczenia; 
o) rewizja i odebranie rzeczy; 

. . ' , . 

§ 2. Osoby biorące udżiał w. czynności mogą żąda~ 
wciągni~cia do protokółu . wszystkiego co dotyczy ich 
prawJub interesów. . 

§ 3. W tokudochodzenja i śledztwa można zezwo
lić 'osobom przesłuchiwanym ńa własnoręczne . wpisanie 
do protokółu swego oświadczenia. : 

Art. 143: . Protokół staąowi wyłączny dowó~ za<:ho
wania form Post~powania. · chyba. że udowodniono f" 15z 

· lub . omyłk~. · . \ 

Art. 149. § l. Protokół. rozpraWy oraz Posiedze.' 
·nia niejawnego spisuje protokólant. a podpisuje pne
wódniczący i protokólant. 

§ 2. Każdy inny protokół spisuje dok~nujący 'CŻyn!, 
nOSei lub przybrany protokólant. a podpisują (każdą kar
tł) wszystkie osoby · biorące udział. Pned podpisaniem 
protokółu należy go odczytać ' i zaznaczyć to ' w pro-
tokóle. ~. . / -
. § 3. Osoba:. mająca podpisać protokół. może zgło

.ić zanuty co' do jegotreSci: Zarzuty takie . wpisuje . ,i~ 
do protokółu. , " . 
. § 4. O odmowie podpisania protokółu przez osoh~ 

mającą go podpisać czyni si~ wzmia:nk~ w protokóle. 

Art. 150. Wszelkiego ródzaj~ ' pOprawki" i uz~peł
)nienia należy umieścić w końcu protokółu' pned podpisa:-

. lIiem. lub w osobno eodpisanV,m dopisku. ' .. 

/ 

." 

/ 
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, M: 151. § ' I. W zawitym terminie 3 dni od spo
rządzenia protokółu strqny, biorące udział w posiedzeniu 
lądu, mogą złQj:yć wniosek!o sprostow"artie lub uzupełnie~ 
nie protokółu. . 

~' § 2; jeśli , przewodńiczący zsadża się ' z wnioskiem. . 
zarząqza wprowadzeniecXłpowiednich poprawek. . 

§ 3. jcśli przewodniczący nie zgadza się z wnio·
,kiem, odmawia wprowad",enia poprawek, uzasadniając 
odmowę. ~ . . 

DZIAŁ VII. 

Pc,stępowanie przygotowawcOJ:~. ' 

Rozdział I. 

- .\- --- - :--

winne przedsięwziąć wszystko co potrzeba, aby zabez
pieczyć ślady i dowody przestępstwa oraz' mają zaWiIi-, . 
domić właściwego prokuFatora lub organa ' ł>ezpieczei
stwa . publicznego o przestępstwie i przedsięwzi~tych 
czynnościach. ' . ' 

Art. 155. Prokurator woj~kowy,otrżymawśzy za
wiadomienie lub . skargę · pokrzywdzonego ' albo dowie
dziawszy się w inny $posóbo " przest~pstwie, należącym 
do właści\,!'ości "dów -woj,kowych, Y.i ' miarę pOtrzeby 
zlec!l przeprowadzenie dochodzenia lub przeprowadzA' 
je osobiście. . 

. Art. 156. § I. Orgaaami prowadzltcymi docho
. dzenie w sprawach, należących do właściwości sądów 

wojskowych, -ą dowódcy samodzielnych jed.ostek woj. 
skowych oraz . wojskewe organa bezpieczeństwa. ..' 

D oc h o d z e n i.e. § 2. O ' samedzielRym wszczęciu . dochodzenia jak 
również o zatrzyma.iu podejrzanego oraana' prowadzą- ' 

Art. 152. Każdy lJUl prawo, a każay urząd i przeło- ce dochodzenie niezwłocznie ;awiadamiajllprokurato-
iony ~ojskowy w z:akresie sweg~ działania ma obowią- ra wojskowego. ' 
zek, dowiedziawszy się o faktach uzasp.dniających po- § 3. Organa, prowadzące dochodzenie, po ukoń
dejrzenie; że zostało po'pełnione 'przestępstwo ścigane czeniu dochodzenia przesyłają akta właściwemu ' prok~ 
% urzęau, a Jlależąće do właśclweści sądów wojskowych, ratorowi wojskowemu z wszellr.imi . załąc1Alikami, 
zawiadomić .0 ,tym prokuratora wojskowego, sąd wojskó- a. w miarę m~ności i dow'lPami rzeczowymi. ' 
wy, przeło~oną władzę wojskową Podejrzanego, władzę Art. 157. §1. Prowadzący dochodzeni~ ' może 
garnizohOwą lub wojskowe ~rgana' bezpieczeństw~, a je- zwracać się do władz i organów wojskowych, a w razie 
żeli takie zawiadomienie jest utrudnione - 'organa bez- potrzeby ' i cywilnych; 0" udzielenie wyjaśnień, wiado-

· pieczeństwa publicznego albo też organa \ sądownictwa mości oraż ' o ;pełnienie poszczeaólnych czynno~ci, wy
powszed1!lego, wójta lub sołtysa. , nikających z istoty dochodzenia, jeżeli ,~zytmośtj te 

Ar.t. 153.§' I. Przełożona władza wojskowa, do- ' wchodzą w zalcres działania danych władz l organów. 
wiedziaw5zy się . o . przestępstwi~ ' ściganym' z urz~du, § 2. Prowadząćy dochodzenie ma ' prawo wzyWać 
a nale~ącyrń do właściwości sądów wojskowych, przedsię- osoby do stawienia się, z oinajmieniem skutków prze- ' 
bierze wszystko co potrzeba, aby,zabe'zpieczyć sl~dy widzianych wart. 69. . 
i Clowody przestępstwa, Korzystają~v/ razie potrzeby Art. 158. ,~ § I. Dochodzenie polega na przesłu
z pomocy wojskewych organów bezpieczęństwa lub orga- chaniu podejIzanych i osób, które mogą coś wiedzieć 
nów bezpieczeństwa publicz.ege, tudzież zawiadamia. o prżestępstwie lub jego sprawcy, . I1a Zl;Ibezpieczeniu 
niezwłocznie prokuratora wojskowego ~ przestępstwie ślC',dów i dowodów przestępstwa, na ' dokonywaniu wy
i pr.zedsięwziętych czynnościach.: . wiadów i innych czynności, wynikającyclt · ,z istoty do-

· § 2. Jeżeli przełożona władza wojskowa nie mo- chodzenia. 
że wkroczyć na czas,obówiązek, wymieniony w § J, • § 2. Dochodzeni~ ma . na celu wyjaśnienie, czy ' 
ciąży na · władzy garnizonowej i wo;skoW17ch organach istotnie popełniono p~estępshvo, kogo można o nie po
bezpieczeństwa znajdujących ,.się 'najbliżej miejsca" po- -.dejrzewa[,' czy jest dostafeczna podstawa_do w.szczęcia 
pełnienia przestępstwa lqb' pobytu podejrzanego. , _ . śledztwa lub złożenia sądowi aktu eskarżenia, n'lldto ze- . 

§ 3. jeżeli wkn)czenie władz : wojskowych, wy- branie qaRych co do , psoby podejrzanego; pobudek jego 
mienionych ':V § I i 2, nie może na cZas nastąpi'ć, or- działania, stosunku do pokrzywdzonego, rozwClju umy
gana bezpieczeństwa publicznego, organa sądownictwa słowegQó ch";lakteru, dotychczasowego życia" zacho~a"; 

• powszechnego winne prz:dsięwziąó wszystko co pOtrze- , nia' się po spełnieniu przestępstwa oraz lJtrwałenie dla 
ba, aby zabezpieczyć ślady, i :dowody przestępstwa, sądu dowodów; które inat'zej mogłyby zaginąć. " 
a. o qokonanych . czynnościach mają · zawiadomić . na- ' Art. 159. ~§ I. Z. przebiegu ' czynności, .dokony-
tychmjast prokuratora wojskowego. wanych w toku dochodzenia, sporządza się protokóły, 

§ 4. jeżeli o przestępstWie ściganym z urzędu słosując odpo~iednio przepisy art. 147 de 150. 
a należącym do właściwości ;ąd6w wojskowych, do- § 2. Przepisy art. , 166 stosuje się odpowiednio. . 
wie .się na:jpierw wójt lub sołtys, winni oni zawiadomić Art .. 160. Nadzór nad -prowadzeniem dochódze-

· natychmiast wojskowe' organa, bezpieczeństwa . albo nia sp(awuje prokurator wojskowy. Może on uchyl,ć 
najbJiższe dowództwo wojsk9we lub organa bezpieczeń- lub zmieniać każde zarządzenie erga nu prowadzącego . 
stwa publicznego, II. do czasu , ich. wkrocze,nia maią dQchodzenie, polecić mu . dokonanie poszczei5ólnyc~ ' 
przedsięwziąć wszystko co potrzeba, ' aby ' zabezpieczyć czynnc,>sci, jak również. przejąć prDwadz~ie docho-
~Iady ' i do,,",ody przestępstwa. dzenia.' , 

Art. 154. W razie popełnienia - w obrębie zaKwa- Art. 161. § I~ jeżeli prokurator ~o)skowy uzna, 
· terowania . jedno~tki wojskowej (formacji, zakładu, ~e okoliczności przytoczone w zawiadomieniu lub .ska~. 
urzędu) 'przestępstwa, ściganego z ' ur:z;ędu' a nienależą- dze pOkrzywdzonego nie 'dają podstawy do WSZCZęCIIl 
cego do właściwości sądów wojskowych, właściwa wła- postę!JQwania kar~ego albo też, że wyniki dochodzenia 
dza wojskowa lub woiskowe organa hezpieczeństwa nie daja podstawy do pociągnięcia ~odej.rzanego do od-

• 



G. ' 

" 

" 

I>alennlk 'Ustaw Nr 36 2'_9_6-"--__ -'-____ --'-______ Poz; 21~ 

, powi~dzialności przedl~dem, to odmawia }cigania lub jeżeli ujawni' się udział w przestępstwie/ osoby nieobio
.mtna dochodzenie. " -. ' . . . ' , tej, zleceniem, oficer śledczy zawiadamia o tym. proku
. . §' 2.-'0 odmowi. ścisa:nia lub umorzeniu dochodze- ratora woj s kow.ego, dokonYwuj,c jednak'- niezbędnych 
ai. zawiadamia .się podejrzanego ,i, pokrzywdzonego. czynności. , _ 

, § 3. -N~ pos!anowienie. pr~k,!ratora służy pokrzyw- 'Art. 169; Uznawszy, że nie ma widoków, ah, 
&kanemu zazałenle. . , śledztwo mogło ' dostarczy~ podstaw do wniesienia aktU 

koL ~62. ' ~ I; Jeżell prokurator ~ojsk~w.>: uzna, oskarżenia albo atwierdziwszy, ' że żachodzi okolicz
te okohczno$cl, przytoczone w zaWIadomIeniu lub noś~ wyłączająca ściganie, oficer śledczy sporZądza 

,'w skardz. pokrzywdzoneso albo wyniki doc.hodŻenia postanowienie o umorzeniuślec!ztwa i przedkłada akta 
Wymagaj, pociągnięćiapodejrzaneso do odpowiedzial~- prokuratorowi wojskowemu wraz z' żalącznikami , spra
DOSCI karnej, ' zleca niezwłocznie przeprowadzeni. wy oraz w miarę - możności dowocłami rzeczowymi. , ' 
iledztwalub -akłada sądowi wojskowemu akt oskarżenia. ' ~ 170. § I. Postjlnowieni. oficera śledcżego 

§ 2. Przepis art. 171 §Z'ltosuje się odpowiednio., o umorzeniu-śledztwa , wymaga zatwierdzenia prokura-
§ 3. Do , aktu oskarżenia lub zlecenia o przepro- tora wojskowego. .-

,wadzeni. śledztwa dołącza się akta doehodzenia, iime § 2. O umorzeniu. śledztwa zawiadamia się podej-
załączniki aprawy oraz w miarł moznoki dowody rzo- rzanego i pokrzywdzonego. . 

, § 3. Na , postanowienie .prokuratora: słuzy pokrzyw-
dzonemu zażalenie. . , > ' 

ezawe. 
Rozdział n. 
śledztwo. 

Art. J 71. -§ J. UzDaj,c, ił iledztwo dostarczyło 
" podstaw do rozprawy, oficer śledcży wydaje postano-

Art. 163. śledztwo' prowadzi SIę w spraw~ch ' ,wienie o zam~ięciu ile4ztwa; ogłasza je ~ejrzai1e
o przestępstwa zagrożone ' kar, smierci, niezależ'ni. od mu oraz zaznajamia podejrzanego z trdcią zebranych 
innych kar, lubi gdy przeprd'vadzenia śle4żtWa wymaga dowl)clów i zapytuje 10 czy wnosi 1) uzupełnienie iledz
dobro Wymiaru sprawiedliwości. , - twa, a jeżeli nie zaj~ Po.trzeba . uzupe!nienia, spo-

· Art. , 164. § I. śledztwo prowadzi oficer śl~czy ' . fZIldza niezwłocznie akt oskarżenia. . . 
pod nadzorem prokuratora wojskowego i na jego z1ece- . § 2. Jeżeli . przy 'sporządzaniu aktu oskarżenia za- ' 
.ue, a 'w wypadkach nagłych z urzędu. ' . chodzi potrzeba ' zmiany na surowszą kwalifikację czy-

§ 2 • . Prdkulator wojskowy moż~ wszczYnać . i przej- .. -nu lub oskarżenia o inny czyn aniżeli zarzucany podej-
mować prowadzenie śledztwa. ' , 'rZanemu w postanowieniu o pociągnięciu do ' odpowie-

· Art.)6S. § l. O wszczęciu śledztwa sporządza si, · dziaJnosci karoej, sporządza si, nowe postanowienie 
postanowienie. ,- o pociągni~ciu do odpowiedzialności karnej i ogłasza 

§ ,2. Zadaniem śledztwa jest: się je podejnanemu, a w razie potrzeby uzupełnia sit 
a) wykrycie ' sprawcy przestępstwa, - śledztwo. 
IJ) wsżechatronne wyjaśnienie okoliczności ~ celem Art. 172. § I. Prokurator wojskowy zatWierdza 

ustalenia, ·' ;.zy . ilależy przeprowadzić rozprawę. albo' zmien-ia lub uzupełnia , sporządzony przez oficera 
czy umorzy~ , pQstępOwani. , karne, czy też śledcze.go akt oskanenia albo apofZlldzll nowy akt 
wszcząć- post~wanie dyscyplinarne albo hOłło- oskał'żenia. unieważniając poprzedni. _ . 

. rowe, nadto ' . § 2. Przepis art. 171 § Z stosuj. się odpowiedJ;lio. 
· c) zebraaie niezbędnych ' inf-Ormacyj co do ósoby § 3. Prokurator wojskowy niezwłocznie wnosi ' akt 

poc{ej~lleg~ . oraz ,' ; , oskarżenia do sądu wojskow~go, załączając akta, inn. ·· 
. d) utrwalenie dla sądu dowodów, 'jak w . dOc:ho- z~łączniki oraz w , miar~ mOZnoici dow"ody rzeczowe. 

dzeniu. . _ . 
Art. 166. Uznaj,c, ze dane 'prawy zawieraj, do- Rozdział III • 

• tateczne podstawY. oficer śledczy sporządza postano- . Pn e p i s y wa p 61 n e d la d oc h o d z e n i a 
wienie '0 pociągnięciu podejrzanego do odpowiedzial- . . ' i il. d ~ t w a. 
DOści karnej, określając osob.ę podejrzanego, czyn za- Art. 173. W sprawach o przestępsŁwa,którydl · 
rzucony j- jego kwalifikację: - oraz w ciągu , 48 godzin ściganie przed , sądamI woj~kowymi jest zależne od skar
ogłasza je podejrzanemu. , gi lub wniosku pokrzywdzOnego, wszczęci. dochodzeni& 

Art.. 167. § J. Oficer ' śledczy przedsIębierze lub śledztwa nąstąpić może dopiero wówcZas, gdy po-
wszelkie czynności z urzędu lub na ' zlecenie pro~ura- krzywdzony zgłosił skargę lub wni9sek. . 
tora. . - '. Art. 174~ Prowadzący dochodzenie ltib śledztwo 

§. 2 . . Oficer śledczy może nie dokonywać ponow- nie ma prawa zmus.,:ać podejrzanego do zeznań lub 
nie czynności, które zostały dokonane w toku dochodże- przyzn~łlia się dQ winy. 
nia:. a któreytie budzą 'żadnych wątpliwości ItJb nie są 'Art. 175. § I. Prokurator wojskowy ma prawo byc 
przez strony, kwestionowane. " . ' . obecl'lY przy Wszystkich czynnościach, dokonywanych 

§ 3. ~odeJrZany ma prawo składania ' wniosków w ~toku dochOdzenia lub śledztwa; - ~ 
o przeprowadzenie czynności śledczych. wskazują~ jed- ' . § z: Inn; osoby m'ogą być obecne, · gdy kodelcs ni
nocześnie okoliczności .. jakie te czynności mają ustalić. ,niejszy tak stanewi, albo gdy to uzna za potrzebne 

. ' ,§ 4. O oddaleniu wniosku podejrzanego sporządza ' prowadzący dochodzenie 'lub śledztwo albo prokurator 
się postanowienie. " , \ , ' . wo~owy, . , ' 

Art. 168. Jeśli . w toku śledztwa ujawni się prze- ' Art. 176. D~ne dochodzenia. lub śledztwa ..mog, 
stępstwo, nieobjęte zleceniem' o wszczęciu śledztwa ' albo być ogłaszane , publicznie tylko za zgodą ' proku~a,tora . • 
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M ; 177. § l. Wraz z odmówieniem kiaania lub 
umorzeniem" 'dochodzenia albo śledztwa wYdaj~ Ut po
Itań'owienie w pr:z.edmiocle dowodów neczowych. " , 

§ 2. Na' postanowienie to służy zażaleąie. ' 
,Art. 178i§ I. Dochodzenie lub , Aledztwo winno

, byćw~zc:z.ęte w ciągu 24 godzin od otnymania wiado
mości o przestępstWie. 

§ 2. Pnepisy art. 104 · stosuje się odpowiednio do 
czasokresówdochodzenia lub śledztwa. , 

, Art. 179. Przepisy art. 38 Itosuje się Qdpowiednlo 
do osób ' }Jrowadzących dochodze,nie lub śledztwo. 

Rozdział IV. 
~kt oskarżenia. 

a} zarządzić doko,ijanie posż!:zegóJnych czynności 
dochodzenia IUQ śledztwa: ' 

b) zanądzić uzupełnienie lub przeprowadzenie dO. 
~hodzenia albo 'ledztwa: 

C)f ustalić spis dowodów, podlegających sprowadze-
, niu na rozprawę: , ' . ' 

d) ...zmIenić lub ' %astosować 'rOdek . zapobiegawczy; 
e) zwr6cić akta prokuratorowi dla postąplema 

w myśl ,art. 171 , § 2, jeżelizach'odzi potrzeba 
zmiany kwalifikacji czynu zarzucanego .. o~kAr.; 
żon emu na surowszą: .. 

f) oost'lpić Iprawę według właściwości: 
g) 'umorzyć postępowanie w części łub w całośch! 
h) wyznaczyc oskarżyciela posiłkowego obok pro-< 

' , ' Art. 180. Akt oskarżenia powin~n iawi;raćl § 2~N:to;;tanowienia, przewidziane w pkta)-O, 
a) , naiwisko, imi"oskarżonego i inne dane pnewi-

y .. prokuratorowi służy zażalenie: ' , 
dziane wart. 46: " ArL 185. .. § L Jeżeli nie' zach?dzi pot~eba dokQ-

b) opis okoliczności, w . jakich popełniono prze- nania czynności, wymienionych . wart: 183, kierownik 
It"pstwb', . . .. _ . ' ,' d . włi' d d . 

y 'ą u nle~ oczme zarzą za oręcżeme oskarżonemu 
c) ~okłal:łne określenie zatzucaJ;iego czyn'l ze; wsb- . odpisu aktu oskarżenia wraz z listą osób, podlegających 

zaniemczasu i miejsca' popełnienia; wezwaniu na rozprawę i wykazem dowodów wuaza-
d} wskazanie przepisu ustawybroej, pod ,któ~y nych; pnez prokuratora wojskowego. ' . . , .. " 

, zanucóny czyn podpada: § 2. , Jeżeli ' zachodzi konieczność żachov,:ania ta-< 
e) wzmiankę o zastosowanym łrodku zapobieiaw-, jemnicy ze względu na bezpieczeństwo Państwa, za-

czym. miast- doręczenia odpisu aktu oskarżenia kier.ownik' Ił-
" , ArL 181; § l. Do aktu oskarżenia de>ł'cza .ię du zanądza Odczytanie ,go. 

wykaz osób, które llaltży wezwać na .. rozprawł, ze wska- § 3; OOrłczaj'lc l~b odczytując oskarżonemu odpił 
zaniem ich pnydziałów iłużbowych lub adres6w. Ziua- aktu oskarżenia; należy pouczyć gO'" o ' przysługującym .. 
zem podaje się inne dowody, których' pneprowadzenie mu prawie pnybrania sobie obrońcy wojskowego lub ' 
na rozprawie prokurator uważa za niezbędne, zeWska- złożenia wtermiIiie 3 <,łni ooodczYŁańia lub doręczenia 
zaniem idzie się inajdują ; , , .. odpisu ~ktu oskarżenia 'wniosku o wyznaczenie obroń-

§ 2. Przesyłając sądowi akt oskarżenia,> pro,kura- cy z urzędu oraz o dopuszczenie dowodów z podaniem 
tor załącza oświadczenie to 'do Iwego udziału w roz- olroliczności, które chce w ten sposób stwierozić. 
prawie w związku z przepisema,rt. ' 40 § 2. Art 186: Wnios.ek o wyznaczenie obrońcy z urzę-

DZIAŁ VIII. . . 
PosłępowaDie pned .. dem ' wojskoWJJD. · 

Rozdział I. 

P r i y ,g o t o w a' Id e d o r o z p !' a ~Vy I ł6 w n e j. 

Art. 182. Jeżeli -akt osk~rżenianie ocIpowiada wa
runkom formalnym, przepisanyM Wart. 180 i 181. ce
rownik , sądu zwraca ,go oskarżycielowi Gelem uzu~nie-
nia braków w terminie pięciOdniowYUl. .' . 

, ArL . 183. Kierownik l'ldu wnosi .pia", Da Po
siedzenie niejawne w wypadkach: 

, .. a} istotnych u~hy~ien, których nie moba Daprawić 
na rozprawie: , 

b} potrzeby zmiany spisu dowOd6w, pocII .. aj,cych 
, Iprowadzeniu , na rozprawł; " , • , 
e) potneby zastosowania lub ~iany bodu zaP<i~ 

biegawczego; , - ' ' 
d} nieWłasciwej kwąlifikacji ~zynu zarzucanego; " 
e) zaistnienia okolicznQŚci,' uzaaadniaj,efeb umo

, nenie Postępowania lub odatąpienie spraWy wed-
łu~ włałeiwości: ' 

f) konieczności załatwienia innej ' kw .. tii wymaia-
" jącej postanowienia .,du~ .,...' . , 

,Art. 184. ~ l. S4d na posiedzeniu _ ,"ejawnym 
, może: 

• 

du oraz o dopuszczenie dowodów można zgłosić ' ustni. 
do protok6łu wobec aądu lub przełożonej władzy woj
akowej;kJÓI'8. niezwłocznie przesyła go sądowi. ' 

Ait. 187. Wezwanie awiadkówi biegłych órazapro. 
. wadzenie dowodów, wskazanych pnez oskarżoneio, za., 
nąOza kieI:Qwnik lądu, a wykaz ich doręcza aię 'nie
żwłocznie oskarżycielowi pu~licznemu. 

, Art. 1~ Jeżeli kierownik sąd"u uzna wniosek 
, os~arżoneio. o i dopu$zdenie do~Odów za nieuzaaadnio. 

, ny, uważając, te okoliczności. które maj, być .lwie,.. , 
dzone, ' Jlie IIJ08'l miet wpływu lia treść' Wyroku, zalat-
wiaWilroeek ' odmownie. '. 

Art. 189. ' Niezależnie od wniosku atron ' kierownik: 
sądu ma prawo wzywać świadków i biegłych oraz .pro-' 
wadzać ' inne dowody. ' ' . 
, ArL ,190. § . l, Okoliczności, które WYlzły na jaw 

lub zas;łypo wnie~ieniu aktu . oskarżenia , do lądu. maj, 
wpłyW na Wła'ciwoić sądu tylko wtedy, jeżeli z powodu . 

. nich ż~miast wojskowego sądu niższego rzędu jest rze· 
czowo właściwy . ' wojskowy sąd wyższego nędu, albo 
też jeżeli nie jest uzasadniona właściwość sąd6w woj-
.kowyc~ , 
. § 2. O odstąpieniu sprawy zawiadamia się strony 
i pokrzywdzonego. " 

Art. 191. § l. Kierownik sądu wyznacza termin 
,J:ozprayO' i zanądza wysłanie wezwali zuwzględnie-
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.nem ~za;u" pc;trzebnego na przygotowanie .. roz.. 

~ra1i.Pomi~dzyodc~~tanie~~ub doręc~eni~ oskar"; 
-lonemu aktu oskarżenia a rozprawąpowmno upłyną~ 

, Dajmniej 5 dni, w razie zaś uchybieńia t~go terminu 
rozprawa może odbyć sio tylk~ za . zgodą ~skarione~~ •. 

: § , 3. Przepis . § 2 nie obOWIąZUJe na obszarze obJ9-
tyin stanem wojennym lub $tanem wyjątkowym. 

, Art.- 192. ' § I. Prokuratora wojskowego zaWiada~ 
mia_si~ o terminie rozprawy przez doręczenie mu listy _ 
wyznaczonych spraw. " 
, §' 2. Jeżeli oskarżony ma obrońcę. naleiy 10 ,r6w
nlei zawiadomić o terminie rozprawy. ' 

" Art, 193. § I. Obecność oskarżonego na 'JOltpra
wie jestobowiłzkowa. o ile ' przepis 5zczeg6hiy nie 
Itanowi inaczej. , 
, '§ 2. W sprawach. dotyczących ' wydania , wyroku 

łłcznego,obecnośc, oskarżonego jest obowiązkOwa tyl-
ko ,wtedy. gdy sąd u~na ją za niezbędną:-- , " ' , . ' , 

Rozdziilł II. 
Ogólny po r z ą d e kr o z p r a w ,. 

Art. In. § I.Przewodnia.~, daje stronom', mot
noić ' wypowiedźimia si,co do wszystkich, kwestyj, pod-
legających rozstrzygnioeiu. ". ' 
/ § 2. " Jeżeli w jakiejk91wiek kwestii jedna ze stron , ' 
zabiera głos.prawo' głosu służy r6wnież drugiej stronie: : 
w każdYm razie oskarżonemu i jego o~~oncy' służy głos 

, ostatni. 
Art. 200. Przewodniczący rozstrzyga ostatecznie 

o przychylnym załatwieniu każdego wniosku strony, je
żeli' druga strona nie sprzeciwi~ si,: w 'przeciwnyIń ra
zie mu~i zal>aść postanowienie sądu. -' ,' , ' , ' 

Art. 201. Oddalenie , jakiegokolwiek wniosku przM 
rozpfawą nie stoi na przeszkodzie ponowieniu tego 
wniosku na rozprawie. choćby nie . ujawniły sio nowe 
ł)kolicznośći. , 
" Art. 202: Przewodniczący może wydać -zai+ądze

, nie celem uniemożliwienia oskarżonemu ' Wydalania sio 
z sądu przed ukończeniem JozpraWy. ' 

Art. 203. ,§J. Jezeli oskarżony, mimo upomIiie~ 
nia przezprz~wódniezącego, zachowuje Jifnadal 
w spOsób. zakłócający porządek rozprawy lub , ubli~ają
cy powadze sądu. prz, ewodniczący może wYdalić go 
czasowo z rozprawy. 

Art. 194. §, ( Przewodniczący kieruje rozprawą ' , § 2. 'Po powroCie. oskarżonego na rozprawo, prze-
i czuwa nad jej prawidłowym ' fokiem, · baeq., jeżeli -wodniczący zawi;:da~ia go o wszystkim co si~ , odbyło " 
szczególne, względy nie stoją temu na prześtkodzie, aby w jego nieobecności.i daje mu możność złożenia w tej , 
dowody na poparcie oskarżenia były- przedstawiónl mierze wyjaśnień. -, 
przed dowodami służącymi! do' obróny oraz ~ roz.. Art. 204. Jeżeli obrońca,' minfb upómDleDla przez 
prawa nie wykraczał~ poza , okoliczności rozPomawanej prZewodniczącego. zachowuje się nadal w sposób, za~ 

. sprawy. \ , " " kłócający ' pOrządek rozpraW, lub ubliżający powadze 
§ 2. Od zarządzeń przewódnkzącego strony mogą sądu, przewodniczący odbiera mu głos, a sąd może 

Odwołać się do składusąazącego. ,,' , - go, usunąćodudzia!ą, w sprawie, zawiadamiając o tym 
Art. 195. § l. Przewodniczący moźeprzerwK roz- właściwą władzę dyscyplinarną; " 

prawę dla wypoczynku. bezwłocznego sprowadienla do- ' Art. 205. § l. J eźeli usuni~to ' obrońc~, przewodni-
wodów lub z innych wainych przyc~yn. " cZlłcy na wniosek o$karżonego. a jeżeli obrona jes~ ż mo-

§ 2. PrzerWa rozprawy może trwa~ najWyŻej ey p;awa obowiązkowa; , to z urzędu wyznacza mu no-
14 dni. ,. - , v • wego obrońc~. ' , 

§ 3. Jeżeli przewodniczącj', ~arządzaf,c przerw~. , § 2. Jeżeli wyznaczony obrońca nie może objąć ' 
oznaczy jedn06:ześnie czas i miejsce. w którym ~dzil! niezwłOCZnie obrony, należy rozprawę ' przerwać lub od-

, 'i~ da]szy jej ciąg. w8wczas osoby 'obecne na przerwa; roczyć. 
nej ' rożprawi~ obowiązane są stawić 'sio w nowym ter- M. 206.Przewodniczący 'może.wydalić z rozpra- , 
minie bezosc:>bnego wezwania. Przepis art. 69 stóluje - wy publiczność z powodu jej nlewłasciwego ' ,zachowa- ' 
się odPowi,ednio. " nia si,. ,o o • 

,§ 4. Podez.as P!ZerwYmożna rożpoznawa4 inne Art. 207. § I.prży wejsciiJ sądu wszyscy ob.ecni 
sprawy. , itoją. dopóki sodziowie nie zajmą miejsc. ' 

Art. 196. § ,1. Rozprawę przetwan, prowadzi si, § '2. Wstaje r6wnieikażda: oSoba. do kt6rej sąd się 
, po przerwie w dalszyui ciągu. _ zwraca lub kt6ra do .,du przemawia. jeżeli przeWod- . 

§ ' 2. , Jednakże należy ją 'przeprow.adzi4 od o po- niczący jej od tego nie ,zwolni. o • ' 

czątku: . . - . ' Art. 208. Rozprawa odbywa si~ ,ustnie- i jawnie. 
a) jeżeli sąd z urzędu lub na wniósek strOD -UŻIla lo Wyjątki od tej zasady są dopuszczalne tylko ,z mocy 

za potrzebne; , . ' wyraźnego' przepisq, . 
b) jeżeli zmienił się skład sądu. Art. ?09. § L S,d wyklucza jawnoą6 całej roz-
Art. 197~ § 1. ' Odroczenie rozprawy ' rozpoc:zftej , • prawy lub jej częici. jeżeli jawność postępowaniII mo-

" mQże nastąpić tylko na mocy postanowienia .. du. głaby obrażać dobre QbYcz~je,.powodować zaburzenie' 
" § 2. W razie odroczenia rozprawy 'prowadzi sit, , spokoju publiczneso ' lub ujawnić okoliczności. ' których 
jł Vf noWYm terminie od początku. O ile sł.d za 'Zlloo. ' zachowanie -W tąjemnicj jest niezbędne ze względu na 

- stton nie postaoc;>wi inaczej. " . ,bezpieczeństwo ' Państwa ' lub dobro służby. ' 
Art. 1'8." § l. Oskarżonemu. ŚWIadkom i biegłym . § 2. , Sąd , wyklucn ' jawność rozpra:~ r6wnież 

mogą sędziowie. ł(lwnicy , r strony zadawać pYtania beż.. o'. ł wtedy, jeżeli jawność mogłaby ujemnie wpłynąć ' na ' 
pośrednio, jezeli . pnewo4niczący nie zarządzi inaczej. ol:hroDf dobrej sławy .pokrzywdzonego. , 

,,§ 2. PrzewodnICzący 'uchyla pytania, 'bSft uznaj. §3. Na zgodny wniosek Itron ' aąd ' może- Wykluezy'~ 
~ nieodpówi,ednie. ' jawność rozprawY. ' o o 

.' 
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, Art. 210.§ I. Mimo .wyklucz~nia , j~wn~ki ~og~ ' przyznaje .i~ do :z:a~c~nelo mu czynu i jakie' Wyi~ 
być obecni na . . rozprawie ofi.cero~~ ,łl.1ź?y spr~Wled~J- nienia chce złożyć. /, 

, wości. pozostający w czynnej .łuzble wOjskQV!:eJ. Art. 217. Po wysłucłianiu oskarżon;go pruw!J(łni-
§ 2. Ponadto ląd m?ż~ ze,zwolić poszczesólnYJnczący ~żarządza postępowanie 'dowodowe-c:iiazpoucza ' 

osobom na ebecnosć na rozprawie. , ,oskarżonego o ' Przysfqgując'ym mu praWie zadawania 
'§ 3. , Nie mogą byC- obecni na ,rozprawie ~ielet~i, ' p~ń prze~łuchiwanym osobQm r składania wyjaśnień 

a ' na rozprawie przeciw oficerowi iołnierze. !lleposla- co do .każdego dowodu. ' 
dającY. stopnia oficerskiego, o ile nit biorą ' udzi~łu ,' Art.' 218.' Jeżeli 'wYjaśnieni~ .oskarżonego. przyzna
w sprawie. .. , ją~go si~ ' do ,Winy, nie budzą wątpliwości, sąd mOże 

Art. 211. § I. Ogłoszenie wyrok~ ~~a 81~ jaw- za ,żgooą :stron nie przeprowadzać postępowania dQWo
Jie oraz w - obecnosci oskarżonego z wyjątkiem wypad- ' dowego lub »>:zeprowadzić je tylko . .częściowo'., 

, ku. przewidzianego w art. 220. : . '. Art. 219. § l; Oskarżony m!l prawo- byc oDecny, 
§ 2. Sąd może. zarzą~lć C?głOS~eDle, ~r~~ , pizy ' wszystkich czynnO~ciac~. ~tępowania dowod~ 

"W części lub "w całośćl z 'wykluczen\em ,)aWnO,scl. , )ezeh wego. ,",. _ 
uzna to,' celem ścisłego zaćhowania tajemnicy. za nie- § 2 . . Tylko wyjątkowo. jeżeli należy się obaw,iać. 
zbędne; ze względu na beżpieczeństwo , Państwa; że obecność oskarżonego' mogłaby oddziałowywać krę-

- pująco 'lia wyjaśnienia innego oskarżonego albo na ' ze-' Rozdział III. b dn" 
'. znania świadka lub ieałego. przęwo Iczący . moze za-/ • o 

• R 'o z p o' c z ę c i e , r o zp r a w y. " rządzi~ , , wYdalenie oskarżonego , z rozprawy na czas~ 
Ar:t. 212. § ... ' Rozprawę rozpoćzyna wywołanie przeSłvchania tej Osoby. Przepis ar:t. °203 § 2 stosuję , 

apraW).. ' " , , ' " . się odpowiednio. ' . . " . 
,.§ 2. Jeżeli oskarżony ńie stawi,ł się. prz~'w~iczą- Art. 220. Jeżeli oskariony-wydalił się 'samowolnie 

' cy zarządza, jego natychmiastowe , strowadzeme 'lub przed , ~kończeniem rozprawy.' albo jeżeli o~karżony zo
' prierYWa rozprawę albo 'sąd odracza rozprawę. . . stał wydalony w myśl art. 203 § l, s~d moze do~oń~ 

~§ 3. Jezeli oskarżony stawił si~ przewodniczący czyć rozpI:awę w jego nieobecności; o ile nie uznaj~ dal- , 
Ipra.wdza prawidłowość obsady lądu. ogłasza .skład są- szej' jego obecnoś,iza nieżbędną.' " 
duo sprawdza tożsamość oskarżonego oraz 5!zy oskar- ArL 221. " Każdego ~wiadka wzywa się n.a rozpra
żonemu odczytano ' lub doręczono ' Odpis aktu oskarżenia. wę osobno i przesłuchuje się w ni~obecności ,tYch 
na~tęp'nie pouczą oskarżonego o prawie wyłączen~a8wiadków. którzy' jeszcze nie zeznawali. ' , ' 
członków sądu. oskarżyciela i. pretokóhinta , i opraWie ' " Ad 2~. §I. Na rozprawie wolneodczytac pro- , 
zgłoszenia nowych dowodów. " tokóły przesłuchania świadka,. sporządz~he w.doc~odze- , 

Art. 213 • . § I. po ustaleniu. ,że oskarżonemu od- niu. śledztwie lub na rozpraWIe w dane) lub JOne) sprą
czytano lub doręczono .odpis. aktu' oskańen.ia. ~rzewod.- wie. jeżeli świadkowi nie można ',bylo doręczyć wezwa

'niczący sprawdza czy wezWane osoby, sta,wlły Się: , , " nia albo jeżeli ten nie stawił się na ' rozprawę z powodu ' 
, ' § 2. , W razie niestawiennictwa s~adka. bległe~o śmierci. choroby lub przeszkód nie dających się USWlIł~ , 
łub tłumacza. jeżeli jego, obecność jest mezbę~na. a.me- lub zbyt t~dnyćh do usunięcia albo z powodu znaczne) 
zwłoczne spowodowau'i'; stawielinictwa ' jest 'utrudDlo~e. · odIegłosci ' miejsca pobytu. bądź stawiwszy się zezn~ł ' 
przewodniczący pnerywa: .rozprawę lub sąu ' od~acza Ją· inaczej , niż oN postępowaniu poprzednim a1?~, o~óWłł , 

',§ 3. ' W razie niestawieńnictwa oskarżyciela lub zeznań al~o oświadczył; że' pewnych szc~e'Płow me pa_ 
obróńcy i niemożno~ći, zastąpienia ich przez inne wł~ś- ,' 
'tiwe osoby. przewodniczący pi:zerywa rozprawę lń~ sąd 
odracza. wydają~ 'niezbędne zarządzenia oraz za.wlada
miając w razie, potrzeby właściwą, władzę dyscyplKlamą. 
, '. Art 214. §1. Przed rozpoczęciem przewodu są
dowego przew9<inicJ:ący W;ZyW8 przed~ąd. świ __ d~ów. 
biegłych (tłumaczy). uprzedza o odpoWledzi,alnosel za 
n'ieprawdziwe ' zeznanie; sprawdza ich ,tożsamo~ć • . Odbie
ra od , świadlców przyrzeczenie zeŻDawania prawdy~ po 
czym zarządza usunięcie , świadków ~, rozprawy; • ; • , 

, § 2. Biegli (tłumacze) pozostają na rozpraWie. Je-
J-- ł.ełi sąd ,uzna. to za potrzebne. , " , ~ 

Rozdział- IV. ,' 

/ P,r ,z e ~ ó d a ą d o w· y. 
" , .!". ' . ., ' . c: . 

' Art. 215. § 1. Przewód sądowy' rozpoczyna się 
od oddytadia aktQ oskarżenia. .' _ - , 

§ 2. Za zgodii .tron sąd może zaniechać odczyt.
aia w cało'śc:i lub w części opisu okolicznosci .. łw ja'kich 
popełniono przestępstwo. ", , ' , '-. ' 

Art. 216. Po. odczytaniu aktu oskarżenia przewod
bićż,cy zapytuje oskarżonego, czy go zrózumiał; c!:y 

mięta. , . 
§ 2. Na rozprawie wolno odczytac proto~óły pr~e

słuchania oskarżonego. sporządzone W dochodzeOlu. 
śledztwie lllb ~arozprawie ,w daliej lub innej s~awie. 
jeżeli oskąrżony zezńał illaczej · niż :w postępowamu po
przednim. bądź odmówił zeznań lub C)Ś.wiadczył! 'ze pew.o! 
nych szczegółów nie pamięta. , " " , ' 

§ 3. Po~ ' tym wolno odc~ytać .za ;Sodą. stron ", 
wszelkie , pr&tokóły- pi"Żeshłchama śWladkow. bJ.egłych 
'i oshrzonych. 

, § 4. Sąd n'lOze za zgodą stron zaniechac odczyty
wallia protokółów i zali~zyć j~ 'w' poczet <łowodów 
ujawnionych na rozprawie. . 
, Art. 223. § I. Wolrio odczyt~ć na rozpra~!e p~o

tokóły oględzin ,sądowych i rewizji; tudzież ,0plDle bu:~ 
głych. ' .. 

§ 2. Wolno odc:z:ytać na rozprawie orzec~enIa P?" 
przednio przeciw oskanonemu , ~I?adłe~ ~~s,wladczema 
lekarskie. których autentycznoscl I trescI. strony nie 
'kwestionują. zawiadomienia ' o przestępstwie. oraz inne 
·dokumenty urzęs}owe lub 'prywatne. , ' 

§' 3. Prz~is art. 222 § 4 stosuje Się odpo,wjednio. , 
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, Ait. ; 224. ' § L Złożone w t~ku J:ozpraW)', doku- " 
,menty. jeżeli majlł 'znaczenie dla sprawY, sąd okazuje 
' stronom, dołącza ,do akt i odczytuje w , całości J~b 

. ;' • . - I 
W CZęSCI. .. 

, § 2. Przepis art. 222. § .. stQsuje 'się odpowiednio. 
, Art. 225. Dowody n;eczowe, o ile teinu nie sto;ą 
na ' przeszkodzie rozmiary .lub właściwości przedmiotu,', 
wnosi' się na rozprawę i okazuje sądowi i stronom , or.az 
w miarę potrz.eby świadkom i biegłym. • 

Art.226~ ,Po , przep~owadzeniu każdego dowodu 
strony mają prawo zabierać głos w celu· złożenia wy-
jainle6. ' ::-

Art 22t §' I. Jeżeli zachodzi potrzeba:. 
a) dokonania ogl~_ na miejscu; 

miastowego .rozpoznanianowego prżestęp~twa tylko za 
Źgodą prokuratora t oskarżonego. ' , " ' : 

§ 2; W razie prze~ania lub odrocz~nia rozprawy 
prokurator wojskowy wnosi nowy lub dodatkowy , akt 
oskarżenia. ' , 

§ 3; Przepisy art. 171 § 2,190 §: 1 sfosuie się pd. 
powiednio. ' . ~ 

Art.' 233: Pei zamknięciu postępowania dowodowe
go przewodniczący udziela głosu I stronom, które prze
mawiaj,: w następującej ,', kolejności: oskarżyciel t>osił~ 
kowy, prokurator. obrońca, oskarżony. , 
, Art. ' 234. Oskarżonemu, z którym sąd po~ożumie

'wa się przez tłumacza, należy przed udzieleniem , ~osu , 
przetłumaczyć z głos6wltron przy~ajmni~j ostateczne 

b) pneprow.adzenia dowodu lub przesłuchanie. 
świadka, których .nie można ~prowadzić ,albo 

. których sprowadzenie jest szczególnie utrudnio
, ne, sąddókonywana miejscu czynności w ca
łym składzie lub przerywa ",Ibo oaracza rozpra

, węó , źa~dz:aj,c przepi'._dze.ie ' czynności 
przez s~ieg. należ,ceso do składu sądu lub 

wni<i,ski prokuratora i obrońcy. " , 
Art. 235. Je*eli w wyńiku_ przemówień zajdzie po~ 

trzeba przeprowadzenia dodatkowego dowodu, sąd , 
/ z urzędu lub na wniosek ' stron może wznowić postępo-

w.&rodi:epo.ocy są«.wej. _ 
§ 2. o terminie i miejscu dokonani,a-.czynnosd na-

leży zawiadomić strony. ' 
Art. 223; ,§ 1 ~ Jeżeli zachodzi potrzeba zebrania 

materiału dowodoweio 'ze Względu na nowe prze- ' 
ItępstwO uj.WIli.ne na ro~praWie lub ' uzupełnienia ma .. 
teriału 'd.wH.weio, ze , wzclędu na Jlowe okoliczności 

, wyade ' aa j~w w t.kurozprawy albo ki ' petneba do- , 
'kładaiej_ece ,nYlei.w •• ia reąrawy, a ze.ranie lub 
uzuPeł.Je~e ilate~łu deweti.w~e w to'ku r.prawy 
bYł.by pOł •••• e zesr;czeCHayioi trudaołciami -
sąd o,dracz" r.zprawę ' celemprzepr.wa«enia rub uzu~ 
pełnienia d.chehe.iil ,lub śledztwa. , " 

§'2.Pe ukoń_enili c;loehedEe.ia lub śledztwa . spo
~tlza się w razie pOtrzeby •• wY ' lub dedatkow)' 'akt 
osbIic;.ia. . , , -

§ 3. ' ptrzepis art. 171 .§:.2 stoiuje się odPQwiednio:' 
Art. •• : i ' 1. Jeżeli w t.kll rozpraWY ujawnI SIę 

przestęps~o /l'.pełaioBe przez inną osobę aniżeli oskar", 
żonego, sąd ' zawiadaJnia o tym właściwego prokurato
ra, załączając odnośne wyciągi z prot!)kółew, dokumen-

'_ łów lub 'akt. ' , 

wanie dowodowe. . 
- Art. 236. § J.: Oskarżyciel ', ma prawo zrzeć 5ię 

oskarżenia j~żeli uzna, że oskarżenie . nie znalazło po
twierdzegf( w ' toku przewedu' są!łowego. 

§ 2~ Obr~ńca nie może zrzecs1ę obrony. 
Art. 237. '§ ,l. Strono!D shiży prawo jecłnej repliki, 

§;l. Prawo do ostatD!egogł~su służy os~arż?ne!lI~. 
§3. ' Podcz,aaostatnlego I głosu . oskarzonego, ,me 

można zad~wa6 mu pytaJ}. ' , 
" 

, Rożdział V. 

Wyrokowaąie. ' 

Art. 238. Głosami ' stron kończy ' się przewód " sądo
wy. Po~ysłuchaniu głosów .tron sąd przystępuknie-
zwłocznie do narady nad wyrokiem. , ' 
- Art. 239. ' Narada i ' gł()~ów~nie ,., tajhe. Prócz 
oseb. aależ,cych ' do składu ątlz,cego, rilOl:e być obec~ 
ny tyMco protokólant. , • , 

' Art. %40. POtłstawę orzeczenia ·&ta.owi c~łokształt 
okoiiczności ,ujawaioftych w toku przewodus, •• wego 

, lub \luanych za: ujawniGRe. ' 
Art. 241. § l. Nuada i głosowanie odł>ywają si, ' 

z oa.bna co do winy oraZ ch do ' kary i innych kwestyj 
~agajlłcych rOZltrzygni~cia. 

§ '2:' W razie potrzeby, jeżeli nowe przestępstwo. 
ma związek 1 rQltpoznawaną spraw. i oddzielne rozpoz
nanie był.by niecelowe, sąd odracza rozprawę i zWraca 
a.k.ta prek-uratorowi. · <" , 

, Art. 2łł. Sąd mapi'awo uniei:haćprzesłuchania 
swiadka Il:Ib zbadania dowodu rzecżowego, jeżeli uzna 
za ustaloDIł ok-oliczność, którą świadek lub dpw"od rze~ 
czowy maj4 stwierckić. 

, § 2. Po omówieniu sprawy przewodniczlłcy zbiera 
głosy sędziów (ławników), pocz.wszy .d niższych stop.' 

, niem; a; przy równych stopaiach ·od niższych s.tarszeń
stwem. Pr.zewodniczlłcy 8ł.suje ostatni. 

Art. Z31. § l : Pó za1tończeniu postępowania qo- ' 
wodowego przewodniczący zapytuje strony, czy nie mao, ' 
ją wJ)ioskówo uzqpełnienie go, a w razie odpowiedzi : 
~ownej, ogłasza ' postępowanie cJowodowe za zam- r 

knięte. ' 
§ 2. PostępOwanie dowodowe . możn~ wznowić tyl-

ko na mocy postanowienia sądu. ' 
Art •. 232. § 1. JC:żeli na podstawie okoliczn6Sci, ' 

które wyszły na jaw , w toku rOzprawy, oskarżyciel za
rzucił osk;rżonemu inny czyn prócz tego. który akt 
oskarżenia wskazuje. , aądmoże przystąpić do nat~h~ 

" 

, ,-

§3. Jeżeli \przy rozstrzyganiu i.ne~o . pytania 
próq: pytania co' do winy; zdąnia tak się ' podzielą, '~. 
żadne z nich nie uzyska większości, zdanie najpnychyl-, 
niejsze dla' oskartonego przyłącza się do zdania . najbar- . 
dzioj doń zbliżonego. 

§ 4. Sędzia (ławnik), który głoso\'{ał za~ uniewin
nieniem. może się wstrżyinać od głosowania co do , ka
ry; wtedy. głos ' jego przyłącza się d.zda~la naj przy- ' 

, chylniejszego dla oskarżonego. ' , . 
~"... 242. § I. Jeżeli przy naradzie ujawni' si~ po

trzeba uzupełnienia mater~ału dowodowego, ' sąd może ' 
z urzędu wznowić postępowanie dowodowe" przerwać 
lub odroczyć rozpraWI i zarządzi~ zebranie materiału ' 
dowodowego. " I 

§ ~. \ Jeżeli -na ~dstawieokoliczności. które wyszły 

" ' 

- ,. 

" 

, ' 



" 
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na jaw ' w toku rozprawy, sądstwierdziłplożliwość za
kwalifikowania czynu, zarzuconegQ ' , oskarżonemu;pod 

_ SI!IOWSZY przepis karny, to ' w~na\~l'a przewód _sądowy 
' i uprzedza o tym strony. 

§ 3. , Prżepis art. 190 § 1 ' sJosuje się odpowiednio, 
a ,. hzie braku zgody oskarżOl{ego na zmianę kwalifi
k~cji, i przepis alt. i71 § 2. ' 

, Art. 243. § l. Po ukończeniu głosowania jden 
z sędziów (ławników) lub protokólant pisze- wyrok, któ

, ry wszyscy sęd7,:iowie (ławnicy) pódpisują, nie viyłącza
, jąc przegłosowanego. 

§ 2. Przeóis art, 27 § 3 ma .zastosowanie. 
Art., 244. W sprawie zawiłej sąd może odroczyć 

'wydanić wyroku najwyżej na 3 dni. -D~iell ' i godzinę ' 
oraz , miejsce ' ogłoszenia wyroku nąleży niezwłocznie 
ogłosić na' rozprawie~ , " , 

Art. ,245. ' Wyrok powinien żawierać część wstęp~ ' 
Iią, opisową., uzasadniającą ora;z: sentencję· 

' Art. 246; § I. Cżęść , \'1stępna ' 'powinna ' zawierać : 
a) oznaczenie wydailia wyrokU w Imieniu , Rz.~czy- ' 

pospąlit~j Polskiej; , 
b) datę i miejsce wydania wyroku; ," 

, c) oznaczenie sądu, który go' wyejal; 
d) stopień wojskowy, l1azwisko, imię przewo.Iniczą

" cego, s«:,dziów (ławniltów), pro,kuratora i pro-
tok'lióta;. , 

301 Poz. 116 
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§ 3. Orzeczenia o wykonaniu , kary zawiesz~~j, 
o wai'unkowym ,zwolnieniu z odbY"iania kary, o odwo

, laniu warunkowego żwolnienia, , o' odwolaniu ' odroc..enia ' 
;"ykonania' kary lub ' o zatarciu 'skazania zamieszcza się 
w postanowieniu. 

Art 249. ,§ l. Podpisany wyrok przewodniczący 
ogłasza w obecności całego składu ' sądzącego', a obecni, 
nie wyłąozając sądu, 'wysłuchują go stoiąc. 

§ 2.W sposób, przewidzian.J;. w § 1, przewodniczą
cy może ogłosić tylko część witępną i sentencję Wyro
ku, \yówczas podczas dalszego ogIaszanra wyroku 'obec-

. ni mogą zająć swoje miejsca, , 
§ 3. Po ogłoszeniu wyroku przewoąnićzącf ozńaj

mia, czy i , w iakim " trybie wyrok ulega za'skarżeniu, / 
nadto ,w wypadku ~ymierzenia kary śmrerci poucza 
skazanegQ o prawie złożenia prośby o ułaskawienie. 

, Art. 250. J eieli orzeczono karę śmierci, wówczas 
bezpośrednio po podpisaniu wyroku skł-ad ;;ądzący od
bywa naradę celem rozważenia, czy ska~any zasługuje 
na, ułaskawienie i Jaka kara hyłaby odpowiednia '.v ' ra- . 
zie ułaskawienia, Opinię w tym przedmiocie dołącza się 
do akt sprawy: , • . 

Art: 251. § I. W ' razie skazania oskarżonego, po
zostającego na wolności, sąd

l 

może postanowić ~resz" 
towani~ słta:.anego. 

e) -nazwisko i ' imię osltarżonego i inne dane prze- ' 
' widziane wart. "6; 

§ 2. W tazie umorzenia pes,«:powania lub Ulliewin
nienia, za,wicszeJlia wykonaliia kary, uwohtienia od lta
ry, odroczenia jej ' wyltoaania ,co ,do ' osltarżonego ale'sz
towane!o, przewoelllic~cy zar:aądża mi.ty«hmias\.we 
wypuszczeme go na weln'-ść. 

f) ok~eślenie cz~u, zal'Z\lcone~o' OsJ.a~ż.llemu, 
'pIez wsJ..azuiei ."'o;nego przeJ'lisu ustawy kar-. , . ,. 

neJ. 
,~ , 

§ 2, Cz«:ść episewa 
opis s~.u f;..kry-cznego
pr~ewotłu słdowego. _ 

powiIlla zawieiaC' szcze!9Ół.wy ,,' 
usfiilonego 'przez , są. w toku 

.Z~Ł.IX. 

środki ói~.ławcze. 

§ 3. C~;ć u:.t6lsa •• iają.a powi.na :lawie»ać wska
zuie dowodów, Ia ,pods~wie których s~d uskl.lił' stan 
faktycżny, oraz dlacze~e nie' uznał dowod6w przeciw
ny.h, wyja6.ienie prawn~j pods5wy wyroku, tudzież, 
w razie skazania, wYIJl.ie.ienie okoliczności wpływają
cych ~na rodzaj i wymiar kary. 

, § 4 . .: Śentencja powi.nazawierać określenie czynu', 
przypisanego skazaneIIu, ze wskazaniem czasu ' i miej - ' 
sca, lu.b czynu, z . zarzutu popełnienia którego uniewi-n: 
niono oskarżonega, oraz określenie zastosowanych prze- ' 

' pisów ustaw, aw razie skazania -:- karę na jakąskaza~ 
no" 'tudzież ,vsKazanie datYł od której liczy się t~rmiu 
Odbywania kary pOzbawienia wolności, jeśli na poczet' , 
kary zaliczono okres aresztu tymczasowego. ' 

Art. 247: Prócz danych, wskazanych w, ;art 246, 
sentencja zawiera w miarę potrzeby orze"czenie co do 
warunkowego ,zawieszenia ' wykonania kary, uwolnienia 
od kary, odroczenia jej wykonania; umórzenia postępo-
wania, codo dowodów rzec';owych ' i innych kwestyj 
rozstrzygniętych pl'ze~ sąd. 

- Art. 248; § l. Orzeczenie o zaliczeniu na pO,czet 
kary . aresztu tymczasowego,- ci " warunkowym zawiesze
niu wykonanią kary zamieszcza się w wyroku. 

- .§ 2. Orzeczenia o zaliczeniu okresu kary odbytej, 
o umorzeniu 'postępowania sądowego, o zamianie kobie
tom ' cięża.rnym. kary śmierci na karę pozbawienia wol
ności , o ' odroczeniu wykonania kary. lub (o jej, darowa
niu zamieszcza się w wyroku lub w "postanowieniu. 

Rozdlliał I. 

_ Z a i a le Ii ie. ' 

Art. 252. § 1 ;Na Postanowienie, o ile kodeks ni- , 
niejszy nie stanowi inaczej, służy zażalenie w przypad"; 
kach wsl~azanych w ustawie i tylko do jednej ins~ncji. 

'§ 2. Zażalenie nie służy, jeżeli p~stanowienie zosta
ło wydane na 'wniosek odwołującego 'się lup za jego 
zg9dą lub nie obraża jego praw. . 

§ '3. Na 'postanoWienie Najwyższego Sądu Wojsko
wego ' zażalenie nie służy" 

, Art. 253.§ ,I. T en~in do zażalenia wynosi 5 dni 
i jest z(i.\vity, o il$' przep~s. , ?zczególny nie, stanowi ' ina-
czej. ' _ • 

§ .2. Termin ten liczy się od daty ogłoszenia posta-
nowienia lub dor«;czenia odpisu postanowienia, gdy ~99-
ręczenia wymaga . ustawa. 

~t. 254.' § l. Zażalenie wnosi się do organu wy
mia~lI ,spra~viedliwości, który wY,9ał zaskarżone , posta .. 
nO\VleUle. ' . . . . . 

§ 2; Żołnierze mogą- ';'vnieść zażaie~e do protok6w
.- , 

lu , :wobec przełożone~ładzy wojskowej. Protokół ten 
należy ~niez;vłocznie prz~łać sądówi lub prokuratorowi 
wojskowemu. ' 

kt. 255. ,§ l. Zaż~lenie złożone po 'terminie lub 
przez ' osobę nieuprawnioną pozostawia kierownik sądu 
l~b pro,kurator bez , biegu. 

.~' 

• 
, " 

-' ' .. 

> 
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·· ·.1.. 1" 'a' . "d'" . to służy zażalenie. ">-§3 . .w ska.rdze n, ależy wskazać te części orzecze-

, Lan'i zeme ' . . h l . l b , . . k' h .. 
. dl' .' l b ' uc y eme u 41nmnę tDryc wnDSI Się Qraz na Art. 256. Jeżeli Drgan \Vymiaru sprawie IWQSCI . u ma, Q I " • l b' . ,.' 

b które w dał stanQwienie, uznają zażaleni-e-· czym po. ega liC l}: le~le. . . 
oso. at' t y , YdpoQ n'legQ przychylaJ'ą się' w prze- Art 268. NaJwyzszy Sąd WOJskDwy rozpoznaje za s uszne, Q same· . ! , . " d . .. . ł h' _ 

. ' ' . ' d t .. do' rQzstrzygnięcia wraz ze sprawę ' na pOSJe zemu.lleJaWl,l.ym po. wys uc aIlfU sę . ' clwnym razie prze s aWIaJą , . . - . . ' d I b . .~ 
. ... " 'd t ' . dZlegQ ~ sprawoz awcy, ushl.egQ u plsem. negQ WnIv- . 

"wQja DpinIą InstanCji Q WD awczeJ . l D kW' '1 , b' od 
'Ar' . 257 Z' I' .. przez się nie' wstrzymu- śku Nacże negQ l ro 'uratDra OJsKOwegD I lel'Ze fi 

t. . aza :nIeSamD . ." ' I ro;wa e ' całDkształt DkDliczności sprawy. . 
J• e wykDnania, zas'karZQnegD postanDWle11la, lecz organ , ~ . g. '- l O . d' . . d . " \ 

' . ' . " .. .,., 1 • d 'ł . . ," Art. 269. § .' PQSle zelllU zawla amia Się wymiaru sprawJedhwDScl, - dDry wy a . postanDWlenIe, . . l be 1 ' .. b' '. r N ' ; 
• . ., .. . .,- t mać wykonanie DskarzDnegD u SKazanego. l . Jego. D roncę, Jeze ł UJ- ' 

lub Drga n wyzszeJ, l~stan~JI mDgą ws rzy .. . w ższy Sd Wojskowy uzna 'to za wskazane. 
Odmowa wstrzymanIa ' me wymaga uz. asadn.lema, . y § 2' ąO k ' . I L k .. b' J'es'll' . ' . . l '" • ." d . s 'anony. u... sazany 1 Jego. .. o ronca, , Arf 258 Sąd rozpDznaJe zaza eme na posle ze- . . ... kł d " . 

- . ' .' ~ / • " stawią się ' na posIedzenie; mają prawo. s a anIa W11IO-
mu melawnym. . ' k' . .,', I . b .. b . p y nam 

• Art 25ft Przepisy .art. 252 i 258 stDsuje się Dd~Q- Sd,~W. ldw~!aSliIen" eez me, mogą yc o ecm rz -
· d" d . ł ' dz . zle sę ZIDW. 

wie mo o zaza en na zarzą ema.. Art. 2'10. Najwyższy Sąd ' WQjskowy, uchyla albo. 

Rozdział II. 
·- Rewizja. 

Mt. 26t); § I. Od Drzeczeń sądów WDjS~OWyc~, 
ko6.czących postępDwanie karne, prokuratorDwIe ")oJ

' skowi Draz skazani lub ich Dbrońcy mają prawo. wn(l' 
sić skargi rewizyjne do Najwyższego. Sądu Wojsko
wego.. 

, § 2. Od Drzeczeń Najwyższego Sądu WDjskDwegD, 
jako sądu' pierwszej instancji, mDżna wnosić skargi re
wizyjne do. ZgrDma<łzenia Sędziów Najwyższego. Sądu 
WojskDwegD. _ 

Art. 261. Jeżeli skazany jest nieletni lub ubez
włdsnDwDllliony, skargę rewizyjną mozezłDżyć oprócz 

.~każanegQ i j~gD DbrDńcy, ojciec; matka skazanego. . 
małżDnek, Dpiekun. kurątDr lub właściwy przełDżDny. 

· Art. ' 262. § l. Termin do. skar~i rewizyjnej Wy
nosi 7 dni i jest żawity. 

· § 2. .T ermin ten liczy się Qd daty DgłDszenia Drze~ 
cżenia lub dDręczeriia Ddpisu Drzeczenia, gdy doręcze-
nia · wymaga ustawa. . • 

Art. 263. § l. W razie złożenia skargi rewizyj-
nej po terminie lub przez osobę nieuprawniOlli!, kierow
nik sądu PQzDstawia ją bez ·biegu. 
, § 2. ' Na zarządzenie to. służy zażalenie. 

Art. 26'4. § I: Skargę rewizyjną składa się na 
piśmie w sądzie, który wydał żaskarżone Drzeczenie. 

, § 2. Sąd niezwłDcznie przesyła akta ' w trybie prze-
widzianym dla 'rewizji. i ." , 

Art. 265. § ~. ProkuratQrowie wojskQwi mają 
prawo składać skargi rewizyjne na korzyść. lub nieko-
rzyść QskarżDnych lub skazanych. . 

, § 2. Inne DSQby fllogą zaskarżać Qrzeczenie tylko. 
na kQrzyść .skazanycli. · 

§ 3., Strona może zaskarżać Drzeczenie tylko z po~ 
wDdu uchybienia DbrażającegD jej prawa. 

§ 4 . Ten, luo złożył skargę rewizyjną, mQże ją 
ro~~ ' . , 

Art. 266 . .. Przepis art. 260 do 265 nie stosu-' 
je ~ię do s~rjlw" w których przes~ępstwo pDpełnio
no. l orzeczeme, kDnczące PQstępDwanre karne, wydano 
na obszarze oojętym stanem ' wojennym lub słal)em wy-

. jątkowym. . .-

Art" 267. § l. Skarga rewizyjna mDże dQtyczyć 
całDści lub częsci orze9Zenia. • 

. '§ 2. Podstawę ska'rgi rewizyjnejmDgą stanowić tył: , 
kó uchybienia przewidziane w a~t. 270. 

/ 

zmienia orzeczenie w części lub w całości w razie stwier-_ 
dzcllia: 

a) naruszenia prawa materialnego., przez mepra
widłowe jego. zastQspwanie; 

b) pogwałcenia przepisów postępowal'lia, D ile 
mogły mieć wrływ na wyrok; 

c) skazania, uniewinnienią lub umorzenia postępo
wania wbrew QkQlicznościo:n sprawy; 

,<ł)wymierzenia niewspółmiernej kary. , 
Art. 271. § l. Najwyższy Sąd WDjskDWY, uchyla:, 

iac ' lub zmieniaiac -Drzeczenie ~ .. ..czę5ci lub w całOŚCI 
~. pDwodów ,~sk~;anych w ·art.-270: 

a) pDprawia błędi1ą kwalifikację czynu, łagodzi ka~-' - - · 
rę, 'Odstępuje sprawę ;· według właściwDści lub 
!Imarza postępO\vanie, w szczsgólności z braku 
cech przestępstwa, z braku lub niedostatecznych 
dowodów wiliy, albo 

b) , przekazuje. sprawę do ponQwnegD 'rQzpoznania 
~ sądDwi, którego . wy'rok uchylono. lub innemu są

dQwr. 
§ 2. N~wyższy Sąd Wojskowy mDże skargę. rewi

zyjną pozostawić, bez uwzględnienia, a' Drzeczeme pD-
zDstawić w mDcy. . 

Art. 272. c' § I: · Po rozpoznaniu sprawy Najwyższy 
Sąd, Wojskowy wydaje postanDwienre, które pQdpisują 
przewódniczący i członkDwie sądu. 

§ 2. Najwyższy Sąd WojskDwy może odroczyć wy
danie postanDwienia na 3 dni, je~li szczególne względy 
za tym przemawiają. 

Art. 273. Ws~:azania, zawarte ' w orzeczeniu Ni.\;
! wyższego Sądu Wojskowego, wiążą w danej sprawi,e 

wojskDwe organa wymiaru ~prawiedliwDści. . 
Art. 274. § '-l-. Sąd wojskQwy, któremu' po. uchy

teniu orzeczen:ia przekazano sprawę do. ponDwneifD 
rozp6żnania, ponawia postępDwanie, pOJ;zYfłając od 
wYPlaczenia rozprawy, je'i;eli z orzeczenia Najwyższe
go Sądu \Voj~kQwego nie wynika, że należy postąpi&
maczeJ. 

§ 2. Sąd wojskDwy pr~y pol)OwnYIp ' rozpoznanIU 
sprawy może zwiększyć karę Drzeczoną w uchylDnym 
wyroku tylko ' wówcias; jeżeli Najwyższy Sąd WojskQ
wy uchylił wyrok z powodu zbyt łagodnej kary. 

Art 275. P.onowne Drzeczenie sądu wojskDwego PQ
dlega zaskarżeniu na Qgólnych zasadach. 

Art. 276. ODrzeczeniu Najw:\'ŻszegD Sądu WDjsko- ' 
wegri zawiadamia się właściwy sąd pierwszej instancji. , . 
który z kDlei powia~amiastrony. 

c ' 
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DZIAŁ X. 

Nadż6r lądQwy. 
: ' 

Arł.277~ W trybie, nadzoru lądowego Najwyższy 
Sąd Wojskowy pOddaje - rewizji orzecz.enia , lą
dów wojskowych na ' wniosek rewizyjny ' Naczelnego 
Proku~atora 'Wojskowego ,albo z urzędu. -

Art. 278. , Orzeczenia Najwyższego Sądu Wojsko
wego, jakoaądu pierwszej ' instancji, podlegaj, w ,try
bie nadzoru - sądowego ' rewizji Zgromadz~nia Sędz,i6w 
Najwyższeg9 S.du Wojskowego. , 

Art 279.§ J. Szef Najwyższego S.du Wojskowe- ; 
go oraz Naczelny Prokurator Wojskowy mogą żąda ć 
akt ao ~gl~du w ' każdym stadium postępowania. , 

§ 2. Sąd przesyła żądane akta, wstrzymując po-
stępowanie. ' " 

§ 3: Rozprawy i posiedzenia niejawnego nie prze
rywa się i nie odracza. 

Art. 280. , § J. Naczelny Prokurator WojJkowy mo~ 
że wnosić ° uchylenie lub zmianę orzeczeń , na korzyść 
lub niekorzyść . oskarżoriego lub skazanego. 

. § 2. Rewizja z urzędu może nastąpić tylko na ' kó
rzyść skazanego. 

Art. 281. § " J. Wniosek rewizyjny na niekorzyśÓii 
oskarżonego lub skazanego' winien być złożony w Naj- ' 
wyższym Sądzie Woiskowym w zawitym terminie 60 
dni, licząc od daty ogłoszenia wyroku. 

§2. Wniosek rewizyjny i rewizja z urzędu na ko
rzyść skaźanego mogą nastąpić' w każdym czasie. 

Art. 282. W postępowaniu w- trybie ~adzoru sądo
wegoprzepisy art. 267, 268. 269 ~ jeśli wniosek zło
żono na niekorzyśćoskarżQIlego , lub skazanego' ,
oraz art. 270 do 275 stosuje się odpowiednio. 

Art. 283. O orzeczeniu Najwyższego Sądu Woj'sko
wego ' zawiadamia 'się w ' razie potrzeby zainteresowa- ' 
ne władze osoby, 

DZIAŁ- XI. 

( Postępowanie s~czególne. 

Rozdział ' I. 
W z • o w i e ił i e p o s t ę P o w a n,j a • 

, Art. 284. ' § 1. Wznowienie postępowariia, zakoń
czonego orzeczeniem prawomocnym ~ądu wojskowego, 
może nastąpić na niekorzyść oskarżonego lub skaza
nego tylko wtedy, gdy wyjdzie na jaw,że o~zeczenie 
wY9ano ,pod wpływem ' fałszywego zeznania świadka, 
biegłego lub tłumacza. sfałszowania dokumentu lub do
wodurzeczowego albo przekups~wa. 

§ .2. Popełnienie prze~tęp~twa. dają~ego podstawę do 
wznowieniapostępowariia 'w myśl § t, poWinno być 
u~talone wyrokiem. chyba że wyrok nie może ' zapaść 
z. ,powodu ustawowych okoliczności, wyłączający~h 
wyrokowanie co do tego przestępstwa lub zawieszają
cychPostępowanie' na czas I)ieógraniczony. ' 

Art. 28$. Wznowienie Postępowania, zakończone
go orzeczeniem . prawomocnym sąd~ wojskowego, mo-

. że nast,pjć ' na. korzyść skazanego nte tylko z przy-
czyn, wskazanych wart. 284 § I. lecz także wtedy, gdy 
po skazaniu ujawnią śię nowe fakty lub dowody, nie
znane przed. tym ańi stronie, ktora złożyła' wniosek 
o wznowienie, ' ani są~wj, I stwierdzające, że skazany ' 

~03 Poz.,lt6 .... 
jest niewinny lub ze go skazano za przestępstwo cięż-
sze niz tó. ld6r~ popełnił. . 

Art. 286. § I. Wniosek· ° wznowienie pOstępowa
nia na korzyść skazanego mogą ,złożyć: skazany. , 
obrońca. prokurator wojskowy. małżonek skazanego, ' 
jego krewni w linii prostej, bracia l siostry, a także . 
własciwy dowódca. *'" 

§ 2. Wznowienie postępowania na korzyść skaza- . 
nego jest dopu'szczalne ' bez względu na jego śmierć. 
,wykonanie , kary lub przedawnienie._, 

Art. 28'1.. Wniosek o ~nowienie postępowania na 
niekorzyść oskarżonego lub : skazanego może złożyć tył-

. ko prokurator wojskowy, . ' 
Art.~88. Wniosek o wznowienie postępowania 

składa się do Najwyższego Sądu Wojskowego~ 
Art. -289. O wznowieniu postępowania orzeka Naj- ,' 

wy*szy Sąd Wojskowy na (>osiedzeniu niejawnym. 
Art. 290. W razie ' uwzględnienia wniosku o wzno

wienie postępowania Najwyższy Sąd Woj'skowy uchyla 
orzeczenie' i przekazuje sp~awę do ponownego rozpo
znania sądowi, który wydał uchylone or-zeczenie lub 
innemu sądow-r. ' 

Art. '291. Postępowanie wznowione toczy się we
dług ' zasad ogólnych z tym, że w ~azie ' wznowienia 
spra'wy na korzyść skazanego, sąd pr?:y,_ł><lOowriym r.oz

I poznalliu ,nie może orzec ka ry większej niż ta. na któ
rą poprzednio skazano, 

Art. . 292. Wznowie~ieumorzonego dochodzenia lub 
śledztwa może nastąpić na pIocy postanowienia prak 
ratora . wojskowego ---tylko w razie ujawnienia nowych 

, istotnych okoliczn&c:_i jeżeli przedawnienie ścigania 
nie nastąpiłi:>. I 

Rozdział II. 

S ,z c z e g ó I n,e p o s t ę P o w a n Le z a o c zn ~ . 

Arr. 293. Postępowaniu ' zaocznemu poddać można 
sprawy o przestęps twa osób, które uchylają się od wy
miaru sprawiedliwosci. 

Art 294. Postęp9wani~ zaocz!le toczy się według 
ząsad ogólnych ze zmianami wynikającymi z rozdzia-
łu niniejsz~go. . 

Art. 295. Przepisów kodeksu niniejszego. których 
nic można 'wykonać z powodu nieobecnoki oskarżo
nego, nie stosuje się. 

Art. 296. Przy zaocznym rozpoznaniu sprawy 
odc~ytuje się wyjaśnienie oskarżonego, o ile je poprze- · 
dnio złozył. 

Rozdział III. 

Wydawanie przestępców. 

Art. 297. Przy 'Yydawaniu przestępców stosuje si~ 
odpowiednio przepisy,obowiązujące w sądach powsze- , 
chnych, z ' zachowaniem wojskowych przepisów służbo- ' 
wyeh. . 

Rozdział IV. 
P r z y ~ r ó ~ ,e n (e u t r a c o n y c h p ra w 
~ zatarcie skazania . 

Art. 298. Wnioski skaHnycho przywrócenie utra
conych praw oraz zdoln~ści 'do uzyskania utraconych 
praw tudzież wnioski skazanych, o zatarcie skazania 
rozpoznaje Najwyższy' Sąd Woj$'llOwy. 

• 



Art. 21t;' Wniośki wymienione wart. 298 rozpo-. . 
'Ulaje Me na posiedzelinvnieJawaym. 

Rozdział .' V. 

,Poit~pow"nie w przypad 'ku zagiRi~cia 
J u b z n i. z c z e 1l i a " akt. 

Art. 310., W po6t~'pOwaniu w ;przypadku zagioiccia 
lub 'zniu.czenia akt stosuje si~ odpowiednio przepisy 
obowi,zuj,ce w ~wiZechllych "daćhkarny.ch. 

DZIAŁ XII. 

Koszty ląio~e. 

, Art. 301. Koszty postępowania" karnego " w spra
wach, Ilalcżących ,do właściwości sądów wojskowych, 
ponosi Skarb Państwa. _ 

Al·t. 302. Koszty' obr9ńcy 'z wyboiti i pdnomocnika 
poilOsi slrona. ktma go ustanowiła. _--

. Art. 303. § L Należności 'ż,C!łnierzy wzywanych 
jako oskarżonych, świadków. biegłych, tłumaczy lub , 
powolanych (~O , współdziałania W postępowaniu kar
nym, -określaj'ą osobne prfepisy, . 

§ 2, Świadkowie. biegli i tłumacze, nie będący żoł
nierzami, mają w wojskowym ' postępowaniu karnym 
prawo do należności w wysokości i wedle zasad, obo~ 
wiązujących, w postępowaniu karnym przed sądami po
wszechnymi. 
, Art. 304. ' Jeśli świadek lub biegły nieśłusznie od

mawia złożenia zeznań, opinii h~h.- przyrzeczenia, me 
ma prawa. do żadnych należności. 

, , Art. 305. ' §, 1.Swiadkowic, biegli' i tłurpacze Po
winni zażądać wynagrodzenia, niezwłocznie po wykona
niu"swego obowiązku, a Jeżeli byli wezwani na rozpra
wę , to najpÓźniej naza-jutrz po jej zamknięciu. 

§ 2. ' Osoby, które nie zgłosiły żąda~ia w terminie 
pmvyższym, tracą prawo do wynagroGzenia. 

, Art. 3il6. § I. Żołnierzom nie _ przysługuje, prawo 
do • żadnego wynagrodzenia za pełnienie . czynności 
obroilcy. 

§ 2.' Obrońcy z urzędu, który nie jest żołnierzem, 
zwraca Się na żądanie konieczne, rzeczy\viście POniesio~ 
ne wydatki'w gotówce. , 

§ 3. Żądanie - powinno Być zgłoszone' w' terminie. , 
określonym wart. 305, pod rygorem utraty prawa do 
zwrotu. -, 

DZIAŁ XIII. 

, . Wy~onywanie orzeczeń. 

Rozdzi~ł I. 

POI. 116 

§ 3 •. W razie" złoźeni. ,kalli rewizyj~ej. orzecze-
nie uprawomacnia" si~w cz~ścjzaskarżonej w dniu po
z.stawienia orzeczenia w mocy lub jelo ZIJli.ay, w ~.
ci. zaś pozostąłej - po upływie' termiau do złói:eaia 
,kargi rewizyjnej. . 
\ § 4. W sprawach, w których przest~pstwo popełaio
no i orzeczenie wydano na ob$zarze. obj~tym st .. eńa 
wojennym lub wyjlłtkowy~,orzecte';ie to upraWOOlac-
nia się z chwilą jego wydani~. ' " 

Art. 308. ~ § I. Naczelny Prokurator ·Wojak.wy. 
w związku ze złożeuiem wniosku rewizyjne~o, a Naj .. 
WYŻ$Z'i Sąd Wojskowy; w zwi,zlm z wiliQ1kiem ,o mno- ' 
wienie postępowania na - k.rzyić skazane~o, !'hogą 
witrzymać wykonanie kary do ,czasu rozp.znania spra~ 

o wy; Odmowa ~5trz.ymania nie WYffiaga uzasadnienia~ 
§ 2.Z chwilą uchylenia wyr. ku wykonanie kary 

ustaje. 
§ 3. W wypadkach, przewidziapychwj I j 2, ska

. ~anegonależy zwolnić. jeżeli nie zachodzi potrzeba za-
rządzenia Jymczasowego aresżtowania. ' 

Art. 309. , § I. Wykollanie kary może być odro-
czone lub prze-rwane: ' 

• a) w .razie choroby skazanego,!lniemożliwiającej 
wykońanie wymierzo~ej kary do czasu jego wy- . 
zdrowienia; 

b) w razie ciąży kobiety, uniemożliwi-aj ~cej wyko-
. nanie wymierzonej kary, do upływu 3-ch mie- ' 
sięcy od ' rozwiązania. jeżeli dziecko pozostaje 
przy życiiI. 

§ . 2. ' Odroczenia lub przerwy udziela Naczelny 'pro
kurator Wojskowy. 

Art. 310. '§ I. Wykonanie orzeczeń sądów woj
skowych, dotyczących ' winy ' lub kary" zarządza właści

' wy prokurat'or wojąkowy. " 

, § 2. Celem wyk~nariia orzecz~nia prokurator woj
skowy wyJuje odpowiednie zlecenie władzom więzien
nym, bezpicczelrstwa i innym. Jeżeli skazaI!Y jest i,oł
nierzerh i ma przynależność służbową do jednostki woj
skowej, załogującej I)a obszarze działa~ia- innego pro

kuratora lub też przebywa na obszarze działaIiia innego 
prokuratora, prokurator . wojskowy- ZWraca się 00 wła
ściwego ptokurćl.tora wOJskowego ' o wy-danie odpowied-
nich zleceń. . 

§ 3. Wydając ' władzom wi,:!ziennym' polecenie wy
k.«:>nania kary. prokurator wojskowy przesyła ·im odpis 
orzeczema. 
/, ~ 

_ 7u:t. 311. § l. Kary co do .żołnierzy,_ orzecz'one 
przez sądy lub władze administracyjne, wykonywujep ro-

. kurator wojskowy. . . 
. § ,2. Wykonanie kary przechodzi na władze - cywil

ne z chwilą iwolnienia żołnierza ' ze służby . 
. § 3. Kary, 'o~zeczone przez sądy wojskowe cO do 

innych osćb. wykonyWują' władze cywilne. z wyjątkiem 
kllry śmierci, którą mogą wykonaĆ" także władze woj-P rzep i s y o g ó I n e . 

I skov'.'e. " 

- Art. 3t)7., § I. Orzeczenie sądu wojskowego, koń
czące 'postępowanie karJre. wykonywa się po uprav/o

mocnieniu. 
§ 2. Orzeczenie uprawom ac ni a ,się p~ 

mi!111 do złożenia skargi re':IZYll1ej, j ~ś li 
:rono, 

upł}'v(ie ter
jej me zło. 

Art. 312. § I. Koszty wykonania kary przez wła
dze wojsko~&e, prócz kosztów ściągnięcia kary grżywny 
i kary picni~żnej , ponosi Skarb , Państ\va. . 

§ 2. Koszty ściągnięcia kary grzywny, opłaty, ia
sądzonych kosztów i · kary pienieżnej ponosi ukarany, 
a w razIe ich n,ieściągalności' -' Skarb Państwa. ' 

. ...... 
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§ 3. Koszty . ściągnięcia obejJ1lują v,iyilagrodzeńiA! 
urzędnika egzekucyjnego za wszystkie -jego czynności 
podług ta ksy .oraz koszty ogłoszeń. przejazdó\~ i prze-
syłek. pien ięż,nYch. . 

, Art. 313 . . § L Wszelkie wątpliwości cO do w:yko
nimiaorzeczeń. a w s1.ćzególnościco do obliczenia ka
ry rozstrzyga sąd ' lub władza. która w pierwszej .instan
cji orzekała" albo sąd- właśc.hvy dla prokuratora wojsko
we~o wykonującego ?rzeczenie. 

§ 2. Wymi~nione wątpliwości slłd rozstrzyga na po
siedzeniu niejawnym. 

§ 3. Na to postanowienie służy zażalenie. 

Rozdział II . . 

w y k o n y w a n i e.- .k a r y ! fi i e r c i . 

A;;. 314. § ,. Karę śmierci wykonywa się przez 

JOzs trzelanie .. 

§ 2. 'Wyk.onanie kary śmierci może nastąpić dopie
r.o1>o .otrzymaniu zawiadomienia, że skazany nie zosta:ł 
ułaskawiony. 

§ 3. P.onadt.o karę śmierci n~ kobietach brzemien
nych wykonywa się P.o uzyskaniu .od sądu p.ostanowienia 
odmownego w przedmiocie .zamiany tej kary na karę 
pozbawienia wolności. O ' ile w tym przedmiocie sąd jesz~ . 
cze nie wypowiedział się. 

Art: 315. Przy wykonaniu kary śmierci powinien 
być obecny prokurat.or, lekarz oraz na żądanie skazane
go, w miarę możn.ości, duchowny wyznania. do którego 
należy skazany. . -

Rozdział III. 

w y k.o1\ ~ W a n i e . kar y p o z ba w i e n i a 

wolnośc:>i. 

Art . . 316 . . Prokuratorowie wojskowi sprawują nad
zór nad l~alnYIJl i pniwidło~ym wykonywanjem kar po-

. zhawienia wolności. . . . 

(-

Art 317. Kary pozbawienia wolności wykonywu-
ją władze wojskowe w wojsko~chżakładach karnych 
Jub powszechnych. 

Art. 318. § I. :'Skazanemu ar~sztowanemu zalicza 
sit na poczet kary czas pozbawienia wolności po ogło.-
szeniu Wyroku. . ' 

305 ' . , - .Po~~ _~16 
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§). N~ poczet kary fąc~lejzalicza się karę po_ "
zbawienia wohrości, odbytą przez ·skazanego. za prze-
stęps two objęte karą łąąną. . 

Art .319. § I. Wykonanie karY>P?zbawienia w~l
n:bści może hyć odroczo~elub przerwane:' 

. a) jeżeli względy ,służb~we tego wymagają; 

b) na prośbę skazanego, jeżeli wykonanie kary po. 
ci~gnęłoby dla skazanego lub jego rodziny skut;' 
ki zbyt ciężkie. 

§ ~2. Udzielenie odroczenia lub przerWy wykonania- . 
k;uy można uzależnić od zobowiązania się skazanego do 
pobytu w oznaczonej miejscowości lub od ' innych wa
runków. . 

§ 3. Odroczenie lub przerwę można ,w każdej chwili 
odwołać. Odwołanie nie W)IIJI1lkauz;sadnienia. 

§ 4. Odroczenia lub przerwy udziela NaezeIllY Pro
kurator Wojskowy. 

Rozdział IV. 

$ c i ą g a n : e kary g r z y w n y, o p ł a t y, 

kosztów i kary pieniężnej. 

Art. 320. O ściągnięcie grzywny, opłaty. kosztów 
i kary pieniężnej, których ukarany w oznaczonym ter
minie dobrowolnie . nie zapłacił, prokurator wojskowy 
zwraca się do wfaściwej władży w trybie egzekucji są-

.... dowej lub administracyjnej. 

, Art. 321. § I. W razie niemożności ściągnięcia 
w całości lub w częsci grzywny, opłaty, kosztów i kafy 
pienięż.nej z majątku ukarahego. za~iadamia o ' tym 
władza powołana do ŚCiągnięcia prokuratora wojsko-

. wego, który zwrócił. się ·~ jej ściągnięcie. 

, § 2. W przypadku, wymienionym w § l, prokura
tor ' wojskowy, . jeżeli uważa prowadzenie dalszej egze
kucji za niecelowe lub narażające ukaranego na ruinę 
majątkową, zarządza ' wykonanie zastępczej ka~y pozba
wienia wolności, wymierzon~j na wypadek nieściągalnoś
.ci grzywny lub kary pieniężnej, albo W$trzymuje egze ... 
kucję do czasu ,zakończenia działań wojennych. 

" ' , \ ' . , 

§ 3. Na prośbę ukaranego prokurator. wojskowy 
może odroczyć ściągnięcie grzywny, opłat, kosztów i ka~ I 

ry pieniężnej lub ' rozłożyć jena raty, je1~li natychmia
stOwe ściągnięcie pociągnęłoby dla ukaranego lub jego 
rodziny skutki zbyt cięikie. 

....... 

R~zdział V. 

Wykonywa.-ie ku dodatkowych. 
I \ / _ ~ 

§ 2. Na poCzet kary pozbawienia wolności, orze
~onej po uęhyleniu lub zmianie wyroku . w trybie re~ 
wiaji lub nadzoru . s,doweso albo po wznowieniu postt- ' . 
powania karnego. zalicza 'ł, kart. pozbawienia woJn. 

Art. m. § l. Utrat, praw publicznych, obywa
telskich praw honorowych, prawa wykonywania zawodu. ~ 

'. ti. edb:vt, przoz ,kazalleio Da padetawie wyroku uchy
IoHlO lub ainienionego. 

.'" . ---./ 
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degradację. uważa się za wYkonane z chwilą uprawo- iię Ministro~: Obrony Narodowej, .sprawiedliwości: Bez- . 
mocnreniasię wyroku. pieczeństwa ,Publicznego i AdministracjiPuLlicznej 

7 ' każdemu Vf' ,zakresie jego działania. ' 
§ 2. W raziel>otrzeby prokurator wojskowy zawia- ' 

damia odQoiile Władze o degradacji i utracie praw w.y- ~ 
-mienionych w § . I. . ' , 

Art. 313. O wykoaanie przepadku mienIa, przed-

Prezyd~nt Krajowej Rady NarCHil.wej: 
,Bolesław Bierut 

, .:Prezes., Rady , Minis"'w: ' 
. /'" miotów maf,tkowych i narzędzi prżestępstwa oraz o wy- , 

lońuie .bowiązku pokrycia szkQdy, niewykonanych 
dobrowolnie przez skazanego ,lub których nie móżna 
wykonać bezpośrednio, zwraca 'się prokurator wojsko- ' 
wy ' dowłaściw.ej władzy 'tV trybie egZekucji sądowej lub 
ad~inistracyjnej. ' 

,-Edward Osóika-Morawski 

'Minister Oltrony Narod.wej:' 
Michał , Żymierski 
_ Marszałek Polski 

/ 

• DZIAŁ XIV. 

Przepisy końcowe. 

Art. 324. Kodeks ' niniejsży ' wchodzi w życie 
, Z dniemjegg-o&łoszenia. ' 

Art. 325.- Wykonanie dekretu mnleJs~ego porucza 

.t: 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk Świątkowski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Stanisl aw Rad kiewicz ' 

Minister Administracji Publicznej: 
- Edward Ochab. 

( 

TJoczono zpolec::enia ~P.lj/re: Sprawie"wo§t:i w~ NI' 4 sp. Wydawniczej "CZJ{tełNk" w Ł'Q(izl 
' . ul. ~_2. 

~Sl:enła n'8. prenOOl~ Pitii. je 'K,! w A-...us~j,i DziewRika Usta~ R. P. wŁo~zl. uL Piolrkowsk&-49 
- oraz '!Ił BiuRa :;pRemy w WaftlIIaw1e; ul. Tar,gowa 59. , " 

' Pr~~9ł'Ilłę ~al, eBy~ca6 ',Z :eL,.' po~.etła~8Il\ P.Kp •. Wysyłl«t WY~lleje sią pO.1JlłD, -edniI1l wpła
CleJUU ~, kwa~ Iłla _ ' , ~, ZłIłIkilew 1 1l'lstvf,tlCYJ pallstwow~ l , .... ~owyoh 
w kWOCie zł" ,60,~la Innych pre~OI"'w w kwofie zł: 150. -r.:.ntó oBeł.we w , p, K. O. TlI • 1M 

Poje.cze, nalery Sil do na&yaia:r , / 

w. ~słl'aeji D,llieanika lIłsłMv, R.P. VI' 'h"', ul. Pio~~ 49. '' w DiUKa Sl, ... dŃv' w W_a· 
WIe, ul. Targowa 59 oraz Vf Kasach Są4ł6w OkrEHJówycm WI Klał:owie,Kałowicach,~e i Poznaniu 

" , . . 
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DEKRET 

z dnia ,26 czerwca 1945 r. 

, Statut '()ficerskkh Sądów Ho norowych ' Wojska PQlskiego. 

Na podstaw.ie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. 
U. R. P. Nr 1,-poz. 1) Rada , Ministrów postanawia, 

" n Prezydium Krajowej Rady NarodoweJ zatwierdza, . 
co ~astępufę: ' , • 

Rozdział I. 

p rzep I s y () g ó tn e. 

Art" ,t. § 1. Oficerskie sądy honorowe powołane 
są do ochrony godności I honoUt oficerów WOjska 
P()lsklego, którzy mają być przykładem cno t żołnlcr
,ski,ch; gOdnie reprezentować Ideę Polski nIepodleg
łeJ, demokratyczneJ l oddziaływać w tym duchu na 
swoIch kOleg6w, 'podwhldnych I otoczenie. 

§ l. OficerskIe sądy honorowe rozpatrują spra
wy oficerów o naruszenle ~ godności ł honoru, wynI
kłe ml~dzy oficerami osobIste zatargI, nIeporozu

. . mlenla .l kolIzje honorowe oraz sprawy naruszenia 
przez oficer6w poriądku l dyscyplIny wOjskoweJ, o 
Ile godzą one także w cześć korpusu oficerskiego. 

J 

Art. l. SędziowIe oflcerskl~h sądów honorowyćh 
są w sprawowaniu swego urzędu sędziowskiego nIe

:.zawlśll. ,Przy rozpatrywaniu spraw l, wydawaniu wy
roków l postanowI'eń kIerować mają, się JedynIe 
wskazaniami honoru I godnOŚCi oficerskieJ, wskaza
niamI~ sumIenIa oraz przepl5aml ninIejszego statutu: . . , . 
. . 

Jednostkach (formacjach), przy który.ch są utworzo
ne iub których właściwości odnośna' Jednostka (for- , 
m!łcja) podlega, oraz szefom zarządów lub wydzia
łów polityczno ,,- wychowawczych przy jednostkach 
(formacjach), przy których utworzone są odnośne 
sądy honorow~. 

§ 3. ' Nadzór nie może \Vkraczać' w dziedzinę, w 
której sędziowie są nIezawiśli . 

~ . .. Art. ,.' Prawomoche wyrhkl i postan"2.wienIa o
flcersklch sądów honorowych są obOwiązujące dla 
władz wÓjskówych 'oraz oficerów I generałów. 

Art. §. § t. Wszyscy oficerowie w służbie czyn
neJ podlegają oficerskIm sądom honorowym. 

. § l. Marszałkowie PolskI, Minister Ob;ony Na. 
rodowej, Naczelny Dowódca l ' Szef Sztabu Główne

- go nie pOdlegęJą oficerskim sądom honorowym. 

§ 3. OficerowIe, nie będący w służbleczynnef, 
podlegają oficerskiemu sądowI . honorowemu, o Ue 

. na piśmI e ośwIadczą; że poddają się w" daneJ spra"l 
wre wyrokowI oficerskiego sądu honorowegQ. 

\ 

. , Rozdział II. 

OcganlzacJa , właścIwość oflcel'! 
s k l e h 5 ąd ó w 11 o n o r o w y c h. 

Art. 3. § 1. Naczelny nadz6r nad oficerskImi są· 
. damI honorowymi sprawuje Minister Obrony Naro
doweJ: 

Art. 6. Oficerskie sądY ' honorowe dzielą . sIę na f 
a) sądy honorowe dla oflcer&w młodszych, . 

§ l. PrawQ nadzoru służy ponadto dowódcom Je .. 
dnostek (formacyj) I szefom sądów woJskoWych pr:zy , . 

b) sądy honorowe-dla oficerów sztabowych; 
c) sądy ,honor.owe dla generałów. 

' Art. 7. Sądy honorowe składają sIę % tO człon .. 
, ' \ 

ków. ' . ' 

....- -. 

/ . 
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Art. 8. § 1., Sądy hÓl,torowe dla oficerów młod- .flcerskichsądów honot6wych, a to dla :przeprowa-
m ' - , 

azych tworzy sit: , dzenla poszczególnych czynności, a w azoz-ególnoś~ 
,a) przy pułkach I równorzędnych j~dnostka~h, cł celem przesłuchalila świadków' poza siedzibą ' są-
b) 'przy dowództwach samodzielnych brygad, du proszącego o pomoc. 

dYWlzfł I annll (okrtg.ów wOjskowych), - § l. Jeżelt w miejsc;u: w którym ma być doko-
c) przy komęndach garnizonów, , zaletnle od nana Jakaś czynność, nie ina sądu honorowego 

potrzeby' I uznania I<omendanta ga~nlzonu. danej lub wyźszeJ kategorii, móże sąd honorowy 
§ 2., Sądy horiorowe dl~ oficerów sztabowych zwrócić sIt do każdego dowództwa nie nIże} do-

tworzy 'sit: ' wództwa pułku (równorztdnego) z prośbą o doko-
'a) przy dywizjach) a.nnlach (ok'rtgach wojsko- () nanI~ tej czynnoścj; W prośbie swej o pomoc: praw-

, wych), ' . ną, aklerowanej do Innego sądu honorowego lub 
b) przy komendach wltkszych garnizonów; za- do dowództwa, winien sąd honorowy wskazać, ja-

leżnie od potrzeQY ł uznania komendanta ' ka czynność ma być 'dokonaną, wzgltdnle na jakie 
garnizonu. ' . - okollczńoścI śwIadek ma być przesłuchany. -

§,. Sąd honorowy dla generałów tworzy się , , §' '.-Slld honorowy,. proszony przez I~ńny slld ho-
, przy Ministerstwie Obrony Narodowej (Naczelnym ' norowy o dokonanie czynności; wyznac~a dla tego 

Dowództwie). - celu dwóch członków danego sądu honorowego; 
> ': § 4. Rozkazem , Ministra Obrony Narodowej, ' Tak sanlowyznacza dowódca formacfł,proszony 

(Naczelnego Dowódcy) sądy ,11Onorowe ~ogą być 'przez ~ąd honorowy o dGkqnanle czynności, zależ .. 
. utworzone: _ ' _ nie od ka'tegorll' sądu; dla którego od,nośna czyn-

e) przy Innych jednostkach (foiJnacjach) I do" ność ma' być dokonaną, dw6ch ofIcerów młodszych 
wó):łztwach, nit zostały 'określone w §§ t I l, wzgltdnle sitab.owych:-Wyznaczenl w ten ap osób 0- ' 

b) dla k1łku .tednostek ~ (fom18cfł) łącznie. ftcerowle, dokonUjąc 'zlecone Im czynności, stosulll . " 
, Art. 9. W razie służbowego przeniesienia oftce- ' sIę zasadillcżo do wskazówek prośby o pomoc praw-

re do ~nnej , formac}1 Oe~nostkl), powodującego ną: Mogą oni Jednakże stosownie do _ ~kollcznoścł, 
.łmlant w.łaśclwoścl oficerskiego ,' sądu honorowego, utaWmo~ch ' przy prteprowadzanluzleconej Im 
rO%!pOczęła sprawa ma być przekazaną sądowi ho- ' czynnośCi, rozszerzyć tę czynnoŚĆ także na oko
ftorowemu właściwemu dla tej Jednostki (fonnacjl), lIcmoścl w8tne dla sprawy, e w prośbie q pomo~ 
do której dany oficer został przenleslo:ny. ' prawną nie wymienione. 

"Art. 10. § 1. W-przypadkach łączności sprawofl-§ 4. PC6'Wadzący dochodzenie mOgą slęs.wra· 
cerów stopni nlższyeh ze sprawami oficerów stopn'l cać do poszczególnych osób również w-drodze pl-
1Vyższych właŚCiwym Jest sąd' dla oficerów wyższego ' semnef o udzielenie pisemnych wyjaśnleń,pQłrzeb-

. . stop,nla. / " nych sltdowl ponorowemu. -
, . § l. One oHcer z powodu awansu ;PTzeszedł 

. Cło kOrpusu' oficerów . sztabowych albo oficer ' uta- . 
bowy do korpusu generałów, sprawa winna być 
przekaza.na właściwemu oflcersk.Jemu sąoo~rl hono
rowemu , dla oHcerów sztabowych albo sądowi ho
norowemu , dla generałóW: 

Rozdział III. 

Sp'oi'y komp et~n c yfn e 
ni e aą d ,u. 

,wyz ,liaeze: 

, Art. 11. Spory o właŚciwość ml~zy poszczegól
nymilądami honorowymi rozstrzyga w5pólny -prze
łożony fonna<;yJ (Jednostek), ' przy których dane są-
dy honorowe ,są czynne. . 

, Ari. U. 'MInister Obrony Narodowej (Naczelny 
Dowócka) lub dowódca amII może ila prośbę ob
wtokmego lub na wnI05ek Je.go przełożonego, po
'la4aJącego Jlprawnlen:la dowódcy' dywiZji (równo
rzędnegQ) albo teł z urzędu przekazać z ważnycn 

,przyc;;zyn sprawę do rozpatrzenia ' fnnemu ' sądoWI 
honorowemu tej nmej kategorlI. 

Rowlał' IV. 

Pomo'c prawna. 

, Art-15. '§ t. Oficerakle l4<Iy hońorowe 'llupraw
. Iłlonedo korzystania .I pomocy prawnej IIIlnych O" 

Rozdział V. 
oHceqklch ułdów 

h Q. n o r o w y eh. 

Art. 14.§ t. Członków oficerskich aądów hono: ' 
rowych VI lIoścl określonej wart. ,7 wybiera na p1'ze

, Ciąg Jędnego roku ogólne zebranie oficerów pełnlll
cych czynną służbę, którzy podlegają danemu sądo
wi honorowemu. spośrócł tychze oficerÓw. ' 

§ 2. Udział ,' każdego oficera w. takim zebraniu 
Jest obowiązkiem służbowym. , ' 

Art. H. § 1. Wybory -odbywają alę na zarządze
nie dowódcy formacji, przy któreJ oficerski Iłłd ho
norowy 'ma byt utworzony. 

ł l. Ogólńe zebraIile oflcer~w wybiera spośród 
.Iebleprzewodn'czącego. ' 

ł 5. , Wybory Odbywa'łt się w drodze tajnego, ' 
pisemnego I bezpośrednlelło głosowania. 

ł 4. Udział w głosowaniU Jest obowlltzklemałui-
bowym. ' , 
~ - , 

ł 5. Do watnoścl wyborów pottzebnYm Jem, aże
. by wzięło w nich udział przynajmniej trsy czwarte 
oficerów; uprawnionych do głos()Wanla . • 

§, 6. Kandydatury może ~gła!zat ka!dy up'raw- . 
DIony do IIOIOW6018. 

~ I ,. Za wybranych uwata tlę łych, ofłcer6w, kt6- , 
~ - ' .' 

, , 
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rzy . otrzymali .naJwiększą Hość głosów, .CO IlatmnieJ 
Jednak więceJ niż połowę ważnych .głQsÓw oddanych. 
Gdy l'. . powodu rozstrzelenia głosow nie został wy~ 
brany cały skład sądu, przeprowadza się dla braku
jąceJ ilOścI ponowne głosowanie na kancJydatów, . 
którzy' w poprzednim głosowaniu nie uzyskali pne
pisanej większoścI głosów. -

, Art. 16; ·W .razie zdekompletowania oficerskIe-
gó sądu honorowego mają być zarządzonę wybory 
uzupełniające na resztę Qkresu, n'~ Jaki pozostali 
członkowie śądu honorowego są wybrani, przy za
stosowaniu postanowień art. 15. 

Arł. 17. § 1. Pełnienie funkCji sędziego w oficer
skim-sądzie' honorowym jest Qbowiązklem śłużbo-

. ·wym. Oficer wybrany może nIe przyjąć wyboru lub 
zło"żyć~ mandat jedynie z przyczyn wymienionych w . 
nmleJszym śtatucie. 

§ l. Ponowny Wybór na sędziego sądu Ilono
rowego po upływie kadencji jest dopuszczalny. 

'§ 3. Of,lcerowl, który co najmniej przez dwa bez
poŚrednio po sobie następujące lata pełnił funkcję 
sędziego w oficerskim sądzie honorowym, śłuży pra
wo nleprzyfęcia · ponownego wyboru. O Ile po upłr- . 
wie roku od rlieprzyfęcia ponownego wyboru ofl.cer 
taki zostanie znowu wybrany, nie Qloie on już nie 
przyjąć mandatu. ' . . ' . . 
• Art~ 18. Prawo wybieranIa ~ł(;mków oflcerskle- ' 
,go sądu hónorow~go nie służy: 

a) 'ofiCerom, przecIwko którym toczy się PO'
stępowanie karne lub hO'nO'rO'we~ 

b) oficerom, O'dbywającym orzeczO'ną wyro
kiem sądowym karę pozbawienia wolności, 

c) O'ficerom zawleszO'nym w służbie. 

Art. 19: Nie mogą być wyblarani do O'ficersklch 
sądów, honorowych: 

a) Minister ObrO'ny NarodO'wej (Naczelny DO'-
, \vódca WO'jska PólskiegO') I jego zastępcy, 

b) Szef Sitabu Głównego I f~o zastępcy, 
c) Naczelny Prokurator 'WOjskowy, . 
dl przełoi011Y fO'rmacjl' (jednostki). przy której 

dany sąd honorowy ma funkcionować oraz . 
OSO'by, którym w myśl art. 3 §' 2 'służy~ prawo 

nadzorp' ·nad danym sądem honorowym, 
e) oficerowie rezerwy I oficerO'wie posp.olitegO' 

ruszenIa,' nie pełniący służby czynnej, . 
- f) oficerowie, którym Vi myśl art. 18 nie służy 

prawO' w.ybleranla członków O'fi cer~ !dego są- ' 
du hO'nO'rO'wegO'. ' 
\ 

Rozdział VI. 
. , 

UkonstytuO'wanle się oficerskiego 
. s 'ądu · ho~O'rowe&o. ' . 

, Art. 20: § 1. Po dokonaniu wyborów sąd hO'no
rowy zbiera s}ę 'bezzwłoc~nie PO'd przewodnictwem , 
nafstarszego słO'pn'jem I wiekiem ofi cera ze swego 
grona I wybie~a w SPO'sób' PO'dany wart. 15 spo
śród ~ficerów natstarszych stopniem przewO'dnlc7-ą 
cego., sądu I jego zastępcę , a sp0.~ród . O'fi cerów młod
s?:ych stopniem .:..... ,sekretarza~ W 'razie równej il~ścl . 
t!},,~ów rozstrzy!!a wi ek . 

,J.-' . '''--' 

v . 

Poz. ':U7 

§ ~ Wzięcie udziału w tym zeoranlu' członków 
sąau hO'nO'rO'wegO' oraz ~ głO'sO'wanlu jest O'bO'wiąz
kiem śłużbowym. 

Art. 2,1. Skład sądu hqnO'rowego po tegO' ukon
stytuO'wanlu się O'głasza w rO'zka·zie dO'wódca Jed
nostki (fO'rmacji), przy której sąd honO'rO'wy 1stnie
Je, Jalc również w rozkazach przez siebie wydąwa-

. nych dO'wódcy tych fO'rmacyj, których oflcerO'wie 
przydzieleni zO'stali dO' sądu hoqorO'wegp, Istnletą

. cegO' przy Innej jednO'stce (fO'rmacji). 
Art. 2%. § 1. Of,icerskle 'sądy hO'norO'we 'orzeka

Ją w składaćh , pO' trzech członków, wyznaczanych ' 
każdO'razO'WO' do danegO' składu przez przewO'dnl
czącegO' sądu hO'noroweeO' spóśród O'gółu członków- ' 
tegO' . sądu: 

§ 2. W składzIe · sądu honO'rO'wegO',któremu nie 
przewO'dniczy przewodl}lczący sądu lub jegO' za
stępcal przewO'dn,iczynajstarszy stopniem . I wre
klem członek danego składu. 

Art .... %3. Od udziału w ch~rakterze sędzIów w 
danej sprawie honorowej są wyłączeni: . -

a) . małżonek, krewni obwinionegO' w linII prO'
stej I w linII bO'cznej do czwartegO' stopnia 
oraz powlnO'wacl dO' drugiego stO'pnia, _ 

b) O'soby,które były .lub prawdopO'dO'bnie bę- . 
dą śłuchane JakO' świadkowie" 

'c) podwladnl obwinionegO' oraz jegO' bezpO'
średni prźełQżenl, ' 

d) OSO'by, które wnlośły. doniesienie w danej 
sprawie, . 

e) osoby, które były rzecznikami strO'n W da · 
nej sprawie. . 

Art. %4. CzłO'neksądu hO'nor'O'wegO' może żądać 
. wyłącienia go O'd pełnienlafunkcU sędziego w da h el 
sprawie również I z Innych przyczyn. Wyłączenia 
PO'szczególnych sędziów może również- żądać O'b
wfniony. PO' . zgłoszeniu żądanIa wyłączenia ma od~ 
nO'śny sędzia wstrzymać się O'd ' wszelkich czynności 

. w danej sprawie, at dO' decyzJI przewO'dniczącego w, 
kwestii wyłączenia. 

Art. 25. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga osta
tecznie przewodniczący składu. ' 

Art 26. ' Na członkach sądu hO'norowegO' CląZy 
obQwiązek ;lach O'wania tajemnicy faktów, o ' któ
rych dowiedzieli ' . si ę z tytułu wykonywan~a · swych 
czynności w sądzie hO'nO'rowym. 

Rozdzl/lł VII. 

S w I a d k o w I e . 

Art. 17. Stawienie się na wezwanie do sądu h'o
norO'wegó w charakterze świadka fest ohowląźk iem , 
służbowym. 

Art. 28. § 1. Od obo~,iązku złożenia zeznań mO'
gą się uchylić Ibałźonek krewnI obwiniO'negO' w 11-. 
nil prostej i w linii boczoeJ d,o drugiegO' stopnIa. , ' 

§ 2. , O Ile świadek ma być przesłuchany na 0-

koliczności , CO' do których zwiąiany jest obO'wląz
kiem talemnicy służbowej, przesłuchanie go na te 
okO'licZl~Ości- może,nastąpić tylko o tyle; ,Q ile .zO'sia. 

/ . 
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nie on z ' teg6 ' ooowiflzku- zw~łnlOIiy pr~ei pQwoła-
ną do " tego władzę~ ' - , 

. Rozdział VlII. 

Art. i9.§ 1. Oficer oddany pod'sąd honorowy 
mot e przybrac sobie dla obrony rzecznika. 

§ l. Rzecznikiem może być - niezależnie od 
p'osladanego stopnia - każdy oficer. " 

§ 3. Przyjęcie funkcJi rzecznika zale~y od woli 
' 'Oficera I nie Istniejeżaderr obowiązek podejmówa
nla \ slę tej funkCji. 

Art. 30. Jako rzecznicy nle mogą stawać: 
a) czło,nkowie tego sądu . honorowego, . przez 

który sprawa będzie rozpatrywana, 
b) osoby, które były lub prawdopodobnie bę

(ją wdanej'spraw.!e słuchane w charakterze 
. świadków, , 

c) podwładni obwinionego, 
d) oficerowie, ' pr'Zeclw którym toczy się postę-

powanie karne lub honorowe; ;. 
e) oflcerówie ' zą~vleszenl w służbie. 
Art. 51. Ofiarowanie I przyjmowanie wynagro

, dzenla w· Jakiejkolwiek formie za pełnienie funkcJI 
rzecznika jest nledopuszczalrte. 

Art. 3%. § 1, Rzecznikowi służy , od chwili odda- , 
nla oficera pod sąd honorowy prawo przeglądania 
żnaJduJących się w sądzie honorowym . akt odnośneJ 
sprawy, sporząd~ania z nich odpisÓW w obecności 
Jednego z członków sądu hOnorowego I prawo do 
czynienia wniosków w .sprawle. , 

§l. Na rozprawie rzecznik stałe ran'm z ob-' 
WInionym, może stawiać w Jegó Imteniu wnioski . 
a w razie nieobecności zastępuje go. 

gotowawczew składz'ie określonym wart. II ćelem 
rozstrzygnięcia ,kwestil: 

a) właściwości oficerskiego sądu honorowego, 
b) umorzenia sprawy z braku podstaw do śd-

gania" ' , ~ , 
c) potrzeby przeprowadzenia dochodzenia ce

, lem ustalenia stanu faktycznego sprawy,' 
<I) skierowania sprawy do dyscyplintlrnego po: 

stępowania, , 
' e) skierowan,la sprawy do prokuratora wojsko~ 

wego, 
f) skierowania sp!awy na rozprawę ~du ho

noroweg,o~ 

g) potrzeby wezwania na rozprawę świadków 
l sprowadzenia dowodów. ' 

Art. 35. § t. Z posiedzenia przygotowawczego 
sp.orządza S!«: protokół, który podpisują wszyscy 
członkowie danego skłądu. , 

,§ l. Rozstrzygnh~cla , na posiedzeniach przygo
towawczych zapadają w formie umotywowanych 
postanowień. _ ' 

, Art. 56. § 1. Po powzięciu postanowienia, za
rządzającego przeprowadzenlę doch~ehla, prze

'prow'adzl Je członek tego składu, który rozpatrywał 
,sprawę na -posiedzeniu przygotowawczym, wyzna
czony ' przez przewodniczącego składu. 

§ l. Sędzia pro\Vadz1!cy dochodzenia spiSUje ze 
swych czynności protokół, który winien zawIerać ' 
datę, miejsce I ,przebieg dokonaneJ czynnoścI. Pro
tokół ten ' ~Inlen być podpisany przez zeznającego 
I pr9wadzącego doch(')dzenle. , 

Art. 37. § ' 1. ' Sędzia ' przeprowadz'8fący docho
dzeniaprzedstawia Ich wyniki w pisemnym spra
wozda,nlu 'składowi sądu honorowego. 

§ l. Skład sądu honorowego rozpattuje wyniki 
dochodzeilla na posiedzeniu przygotowawczym, po 

' Rozdzfał IX. czym wydaje umofirwowane pOstanOWienie; czy spra-

P o s tę p o W 8 n le p TS ed O f I c e r s k l ni I :: In:le:~:~~~~:~~:~:z~zfz~~~~z;~:ż h~f~~;;:~; 
są d a m I h o n o r ci w y m J., mll być oddany pod sąd honorowy. 

Art. 53. § 1. Oficerskie ' sądy honorowe 'P'~~~~ • § 3. Jeżeli nastąpiło oddanie oficera pod sąd' 
naJIl postępowan1e: " hońorowy, może. skład , sądu honorowego postawić 

, a) na rozkaz właŚclwego dowódcy, wniosek o zawieszenie odnośnego oficera w' czyn-, 
bl' na skutek postanowienia sądu wojskowego nośCIach służbowych. 

lub prokuratora wOiskowego, w szczególnoś- , - Ąrt. 5g. § 1. Odpis postanowienia, przewidzi a- ' 
ci w sprawach, w których przedw oficerom nego wart. n § 2, przesyła ptzewodnlcząćysądu , 
było prowadzon'e postępowanie karne, bez obwinlouemu I Jegopn:'cłozoaemu . . 
względu na wynik tego postępowania, o ile § 2. Od chwili oddania oficera'pod sąd hono-
w działanju lub zaniechaniu oficera można rowy przysługUje mu prawo przej:llądanla a~t . od
się dopatrzeć naruszenia godności lub . ho. nośnpJ sprawy . I sporządzania z nich (ldplsów w o
noru, ~ . ""\ becnoścl Jednego ,z członków sądu honorowego o-

c) na pisemnąslcargę oficera dotkniętego w raz' Pt:.awo str.wlariia wniosków w związku ze spra-, · 
swej godnOŚCi I honorze, wą. . ·· ~ . . 

d) na skutek czyjegokolwfek doniesienia o ta- Art. 59. Po powzięciu postanowić'riia Q skiero-
kich czynach oficerów, które zdanlem ,wno- waniu sprawy na rozprawę przewodnlcz{icy sądu 
szącego , doriieslente .tanoW1ą_ naruszenie . honorowego w po~ozumlenlu z -dowódcą Jednóstkl 

' godności lub honoru. : (formacji), przy 'któreJ funkcJonuJe, wyznacza ' ter .. 
§ 1. O wszczęcllJ, postępowania przewodniCz.ący , mln I mieJsce rozprawy, wzywa na nią obwinione. 

sądu zawiadamia właściwego dowódcę. go I świadków, zarządza sprowadzenle.lnnych dO-1 
Art. , 34. Przewodnlcz~cy oflcersldego sądu ,ho- wodów, zawiadamia o dniu I miejscu rozprawy prze· , 

norowC12o skIerowuJe sprawę na posiedzenie 'przy- łotonego obwInionego oraz wyznacza &kład iądu~ 

I 

• 

., 
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który )lla ~rzeka{w tej spraWie. powyhz. wetwa- Art • .a. § t. Głosowanie odbywa się w ten Sposób. że 
nIe na!tę):nije w drodze rozkazu wyżej wymIenIone-- sędzIowie stopniem' I wiekiem młodsi Słosują przed 
80 dowódcy JednostkI (formacJI). starszymJ. Przewodniczący oddaje swój głos Jako 

Art. 40. § 1. Rpzprawr przed oflcenklm są- osta1nl. Zadnemu z s~d:dównie wolno uchylić się 
dem honorowym 'są jawne dla oficerów równy.ch od głosowani!). ~ . 
ł wyższych stopniem od obw,lnionego . . 'Sąd (może § l. Najpierw glosuje się nad kwestiami wstępny-
ograniczyć Jawność rozprawY do pewnef 'kategor.ll , , mi. lak np.:- czy sprawa m!) być odstąpiona sądowr 
osób lub Ją całkowicie wyłączyć. a .winlen to uczy- wojskowefuu._ czy zachodzi potrzeba -uzupełnleni.a 
nić na' wnl'osek dowódcy Jednostki lub p'rokurato- dowodów itp .• po czym JeżeLI nie zapadnie postano ' 

· . ra' w01skowego. . . wienie odr~zające 'ro~prawę. sąd honorowY gło-
§- 2, Cała rozprawa w sądzie honorowym od- suJe nad kwestią winy. a w razie uznarnla,. winy _ 

bywa się w obecnoścI opWlnlonego I Jeao _ rzeczn!- nad kwestią kary. Wyniki tego głosowania stanowią 
ka. bezpośrednio I ustnie.' podstawę wyroku sądu honorowego. Jeżeli kilka -

Art. 41. § t. Przeciw obwJnlonemu. którY mł- ' czynów lub ~aniechań śtanowl przedmdot POstępo
mo należyte,g'O doręczenl'a mu' wezwanł-a nie stawił . wanla honorowego. co do każdego z nich głosuJe . 
się na rozprawę I przed tej oabyc1em nie ~ uspra. · się osobho. , .. 
wledHwI ' dostateczn!e swego niestawiennictwa. mo- §5. Wyrok zapada większoścIą głosów I winien 
te być rozprawa przeprowadzona ' zaocznie. . być podpisany przez wszystkich sędziów orzekaJą-

§ l. O -Ile obWiniony przed odbYCiem ,rozprawy cych. 
· usprawiedliwI dostatecznie nlemożnooć ~swego star . § 4. Sędżla pozostający przy odrębnym zda.mu 
wlenla sIę n.a nią; a zarazem wystąpl . z prośbą o wy- co do winy lub kary z.głasza Je na plśmie.Zgł(;szo!1e 
znaczenie Innego tęrmlnu rozprawy. przewodnlczą- zdanie odrębne dołącza się dQ akt sprawy. 
cy sądu honorowego może przesunąć. termin roz- Art. 49. Wyrok . sądu hOillor~wego winien stwler. 
prawy na lńny ' dzleń . ',. . dzlć: ' '-, 

. § ,. Powyższe przepisy mają być ~ieszczone 1) ze obwiniony nie fest winien naruszenla- ho. 
na wetwanlu na rozprawę. wysłanym do obwf.nlo- noru lub godnOŚCi oficera, albo ' ' 

nego· l ) że obwiniony Jest . winien naruszenia honoru 
Art.4%. Sprawa. w której nastąpiło oddanIe oficera lu}} godności oflcęra przez . dopuszczenie si, 

· pod sąd -honorowy, mofę być załałw.f.ona tylko I?o I -.. oznaczonego cz}'\nu lu.b ·zanlechanla, "z.a co zo", 
Przeprowadzenłl.l rozp.rawy. . k staje u arany-w sposób przeWidziany w ,art. SS. 

Art. 43. Rozprawę otwiera przewodniczący sądzą~ 
-eego składu. Po odczytaniu post.anowlenla oddające; Art ~O. Po naradzie przewodniczący w obecnQścł 

sk~adu <?rzekaJącego ogł. asza, Jawnie wYrok. lo go obwlnlo-nego pod oficer5kl sąd honorowy prze-
wodnICzący poucza obWinionego o przysługującym Art. n. Z prżeb:legu rozprawy sporządza protokół 
mu' prawie zgłoszenia wmosku o wyłączenie sę- oficer wyznaczony przez·prż~w.odnlczącego. W protó~ ' 
dziego .oraz stawiania, wnl05~ów codo postępowa- kóle podaje sIę datę. czas 1 mieJsce odbycia rozpra"" 
nla, a w. szczególnoścI co do przeprowadzenia do" wy. oznacza się sąd i Jego skład osobowy, r;~zwlsko 
wód ów. obWinionego I jego rzeCZnika, określenie sprawy 

Art. 44. Po 7..łQienłu wyJaśnień przez obwinionego ' I przebieg wszystkich czynności sądu w czasie roz,; ' 
przesłuchuJe się świadków wezwanych na rozprawę prawy. Protokół podpisu1e przewodnlczą'cy I oficer 
Jak Ina rozpraWie powołanych, o Ile sąd uzna oko- spisujący protokół. . • -
licznoicI, na które clśwladkow.! e zo~taJą podanI. za Art. 5~. Każdy wyrok sądu honorowego musi za-
btotne ' dla wyjaśnienia sprawy. Przewodniczący wlerać : . 
może r4wnlei zarządzić przesłuchanie na rozpra- a) określenie. sądu honorowego -I wyin.len,lenłe 
wie śwIadków. mi których obwiniony nie powołał , ' członków sądu. którzy brali udział w rozpra-
&łę, Ponadto mają być na rozprawIe odczytane do- . wie, . ~ 
kumenty. potrzebne dla wyjaśnienIa sprawy. b) wymłehrlenle ' obwinionego oraz zaznaczenie. ' 

Art. 45. Po przeprowadzeniu postępowania dowo- czy rozprawa odbyta się w jego obecnoścł 
,~ dowegoprzewodniczący udzlelll ' głosu rźecżn,lkowl - oraz czy był obecny rzecznik, . 

a nastęjmle obwinionemu: c) datę I miejsce rozprawy I wydania wyroku. - -
. Art. 4G. Rozprawę zamyka przewodniczący, po d) decy'zJęz art. ' 49 'Pkt 1 lub 2 !=oC do winy. 

czym s-ąd udaje 5lę Da tajną naradę; nll ' której obec- w · wypadku ztlrt. 49 pkt . l karę. którą sąd 
nI są wyłącznie członkowle orzekającego 'skład\!. - honorowy wymierzył, . -

Aft. 47: § 1. Przewodniczący otwiera naradę wzywa- e) uzasadnienIe wyroku, 
Jąc członków sądu, ażeby Jako ludzIe honoruoddalr f) podpIs przewodniczącego t członków "kładu . .' 
swe głosy bezstronnie wedle oDowiązkul sm:nlenla. ' orzekaJącego. ' " 

§ l Następnie ' ptzewO'dniczą6Y. nie wyJaWiaJąc ' Art. 53. Wyrok z uzasadnlenlemrnaoyćw ciągu 3:ch 
swego zdanIa co do wyn~ków postępowonla. przed- ' dnr od ogłoszenia sporządzony ' na ,plśmle w formie 
stawia sprawę krótko I zwięźle I podnosł-tstotne Le' w aft. 52 prZepisaneJ. mu5! byćJaknaJrychlef doręczo_ 
szczegóły. qecyduJące dla osądzenia sprawy. 'Po wy- n)'.w odpIsie obwinionemu oraz tegoż przełożone~ 
'3owledzenlu się sęd~lów odbywa ' się "łosowanle. mu, który ogłasza go w rozka~le of!fers~lm. Wy-

. .•. ~-
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rok wymagający zah~ierdzenia (art. 56) ogłasza 
, aię w rozkazi.e po jego · zatwIerdzeniu. 

.Art. S4. WyrokI I postanowienia oficerskiego s,ą
'du honorowego- oraz posła'nowlenia j>rzewodnir.zą- , 
' cego niepodlegająiaskarżeniu. , 

Rozdział X. 

K'a r y. :: 

Art • . 55. § 1. Oficerski sąd honorQ.w~ wymierza 
następujące kary: 

a) - upomnienie, 
b) naganę. , 
§ 2. OHcerskisąd honorowy może wystąpfć do 

.... łaściwego ' qowódcy z; wnioskiem o: • 
a} pominięcie w przedstawieniu do aw~nsu, 
b) obniżenie o jeden stopień wojskowy, 
c) skierowanie do oddziału .karnego na okres do 
, dwóch m1esięcv, . 
d) degradację" . 
e) degradację I wykluczenie na zawsze z korpusu 

oficerskiego. 
, §- 3. Wnioski, określone w .§ 2, mogą być ppłą

C%one z karą nagany. ' 
Art. 56 •. § 1. , Wyroki sądów honorowych, zawie

raJące wnioski, wymienione wart. 55 §2, stają się 
prawomocne dopiero po uwzględnIeniU łych wnio
aj<ów przez Ministra Obrony Narodowej (Na(;zełne~ 
go Dowódcę), wzg1ędnie p9wymierzenlu przez nIe-
go kary. _ ' 

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 sąd ho
norowy przedkłada akta sprawy wraz z wyrokIem 
drogą łużbo\vą przez dowódcę JednostkI (rOnna
cti) przy dołączeniu opinii przełożonych MInIstro
wI ' Obrony ~arodoweJ (~aezelneIllu Dowódcy). 

§ 3. ]eżdi Minister Obrony Narodowet (Naczel
ny Dowódca) nie uwzględni wniosków określonych . "-<.,, 
,wart. 55 § 2, ani też sam kary nie 'wymierzy, 'wów- ' 
czas sprawa zostaje skl~rQwana z powr.otem 110 są
du honorowego, który wydał oneaenie, lub do 
łnnego sądu honorowe-go, wyznaczonego przez MI
nIstra Obrony Narodowej {Naczelnego Dowódcę)_ 
(arL 11) dla pon,ownego orzeczenia co do kary. 

. ł . 

Rozdział Xl. 

W y k o n a n i t , w Y rok u. 
, , 

Art. 51. Kary Prawomocnie orzeczone wP1suje się 
do ewidenCji i listy kwalifikacyjneJ danego' oflcęra 
oraz· do księgi kar ( wykonuje sIę w drodze służbo-
wej. • ' 

Art. 58. Kara upomni'en'Ta ' l nagany zostaje 'pusz
czona w niepamięć I ulena wylcreśleniu, Jeżeli od 
orzeczenia ich minęły · dwa lataj a skazany oficer 
nie został w tym czasIe ponm,vnie ukarany przez 
oficerski sąd honorowy, Kara pominlęci.aw przed
stawienli do awansu I 'Obniżenie o· Jeden stopIeń 
wojskowy ulega ' wykreś!eniuz chwilą awansu ofice
ra do · wyż'szeg,o stopnia. Kara sk;lerowanla do od-

, działu karnego ulega wykreśleniu, jeżeli od one
czenia jej minęłY' cztery lała, a skazany oficer .. ąle 
loslał w tym czasie ponownie ukarany • 

. \ 

Rozdział XII:. 

Wznowlenie postępowania 

w.e g o o r a z d a r o w a n I e l li b 
nIe kary. 

roz. l~? 

honoro
łagodze-

Art. S9. § 1. Jeżeli wyjdą na Jaw nowe okoli~z
ności, na ,podstawie których przypuszczać należy, 
że skazanemu oficen>wi stała się krzywda, należy 
zarządzić wznow,ifmle prawomocnie ukończonego 
postępowimia honorowego na Jego żądańie albo na 
żądanie Jego rzecznika , lubustąwowego' zastępcy, 

a w razie jego śmierci na żądanie jego dzieci, żony, 
rodziców lub Jednego z oficerów teł Jednostki (for
macji): do której zmarły w czasIe wydanl!i skazu-
Jącego wyroku należał. . . 

§ 2. Wnioski o wznowienie postępowania na .ko
rzyść skazanego rozstrzyga oficerski sąd honprowr 
na posiedzeniu przygofowawczym umotywowanym 
postanowIeniem. ' 
, Art. 60. ~a nie~orzyść skazal,1ego oficera dopu-
5z.czalne Jest wznowienie postępow-anla na żą~anle 
co nafmnleJ truch oficerów tel Jednostki (forma
cjl); do któreJ skazany w chwili wydanIa wyroku 
należał, oraz na żądanie właścIwego dowódcy .lub 
prokuratora woJskowego. WznowienIe może nastą
pIć tylko wtedy, Jeżeli,. obwlnle~le dotyczy czynu~ 
wobec którego dalsze pozostawan,le obwinionego 
Vi korpusIe oficerskim Jest nIedopuszczalne, a wy
szły na · Jaw nowe dowody, ktąre albo same przez 
się albo w połączenIu-z poprzednimI mogą służ'yć . 
do udowodnIenIa zarzutów, stanqwiących przed· ' 
ptio,t obwInienIa. Ządanie takle jest dla sądu hono
rowego wiążące. 

Art. 61. O Ile sąd :honorowy p{)stanowi, że · po
stępowąnte ma być wznowione na korzyść skaza
nego lub o Ile wznowIenia postępowąnla na lego 
niekorzyść ~ażąda uprawniony do tego w myśl art. 
60, zostaje przeprowadzona ponowna rozprawa. 

Art. 6Z: § t. Po rozprawIe sąd honorowy, wydaje 
nowy wyrok, który albo · utrzymuje w mocy , wyrok 
poprz-ednl albo uchyla gą całl<owlcle lub czę~lowo 
r orzeka na nowo w sprawie. 

§ 2. W razie wznowienia postępowanIa h~noro
wego na korzyść skazanego, sąd honorowy nie mo- , 
że orzec kary surowszej, · aniżelI kara poprzedn10 
wymIerzona. . 

§ 5; Odzyskanie stopnia oficerskiego; który ska
zany posiadał przed WyrokIem 'skazującym, wyma
ga zatwierdzenia Ministra Obrony~ Narodowej (Na
czelnego Dowódcy). W tym wypadku maJąodpo-
wiedn1e ~asbsowanle przeplsy . art. 56. · . . 

Art. 63'. § 1. Oficerski sąd honorowy .może ska-
zanemu darowac lub złagodzIĆ' orzeczoną przez 

' sieble karę, o He skazany zasłuży na to nienagan
. nym zachow!,\nlem się I wzorową służbą, a od ciasu 
wydania wyroku upłyl)ęło w czasIe wojny najmnieJ 
trzy miesiące, a w czasie pokotu co najmniej sześć 
miesięcy. 

§ l. Postępowanie w. tej spta~ie może · być 
wsu:zetetylko na wniosek dowódcy fe~ń()stkl nie-

'. 
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; " I.(; J Ć10\', vf!cy pułku (równorzędnego) lub na pi-
semny wniosek co najmniej trzech oficerów l odby
\ .... a się przy odpow'iednim zastosowaniu przepisów 
art. 62 §§ 1 I 3. 

§ 3. Wyrok oficerskiego sądu honorowego, -d a
rujący lub Jagadzący karę, ogłasza sIę w rozka
zie oficerskim właściwej jednostki I wpisuje się Ido 
ewidencji. " . 

Rozdział XIII. , 

Uchyl.ante wyroków p o s t a n o w ! e ń. 

Art. M. § 1. Hinister Obrony Narodowej (Na
czelny Dowódca) może z urzędu lub na wniosek 
osób, którym w myśl art. 3 § 2 slużyprawo nad
zoru nad danym sądem hO)1orowym, albo na wnio
sek - zainteresowan~o oficera, złożony w drodze 
służbowej, uchylić każdy ,wyrok lub postanowienie 
oficerskiego sądu honorowego, w wypadku stwier
dzenia rażącego naruszenia przepisów niniejszego 
statutu w postępowaniu lub orzekaniu oficerskiego 
sądu honorowego albo j eżeli wyrok lub postano
wienie op-jera się na oczy'wistej pomyice. 

§ 2, W .razle uchylenia wyroku lub postanowie
nin Mi nister Obrony Narodowej (Naczelny Dowód· 
cal skierOWUje sprawę do sądu honorowego, który 
wydal wyrok lub p o~.tanowienle albo też do Innego 
sądu tej samej kategorii celem ponownego rozpa
trzenia I wydania ponownego wyroku względnie 
postanowienia. 

I ' 
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Rozdział XiV. 

S'p l' a w o z d a n i a 'z d z i a ł a l n o ś c i . o fi
c e r s k l c h 5 ą .d ów. 

Art, ó5. Przewodniczący oficerskiego sądu , hono
rowego lub jego zastępca składa na ogólnym ze-. 
brariiu oficerskim zwołanym dla dokonania wybo-. 
rów (art. 14) sprawozdanie z· działalności sądu ho .. 
noroWego za okres czasu, Jaki upłynął od poprzed. 
nich wyborów. 

Rozdział XV. 

P t"z e p h Y koń c o w e. 
, . 

Art. 66. Dekret niniejszY"'Wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. , f 

Arf. 67. Z dniem wejścia w życie niniejszego de
kretu tracą moc obowiązującą dotychczasowe prze
pfsy dotyczące oficerskich sądów honorowych. 

Art. 68. Wykonanie nIniejszego dekretu porucza 
się Ministrowi Obrony Narodowej. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowe,. 
Bolesław Bierut ' 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Os6bka-Morawskl 

Minister Obrony Narodowej: 
Michał Zymierski 

Marszałek Polsld 

218 

DEKRET 

z dnia 26 czerwca 1945 r. 

Statut koleżeńskich sądów sz eregowych Wojska Polskiego. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. 
U. R. P. Nr 1, poz. 1) ' Rada. Ministrów postanawia, 
a Prezydium Krajowej Rady NarodoweJ załwler

(lW, co ne~tępujc: 

RozdzIał 

I ' r z e p i s y o a ó l ri e. 

Arł. 1. KoleżeńskIe sądy szeregowych' są orga
nem społeczności żołnierskiej. Zadaniem lc~ jest 
st ,'1Ć na c;traży porządku I karnoścI żołnIerzy, ich 
c).':,:1 1 godności, oraz stanowi ć w ten sposób p'om~c 
rlla dowódców w utrzymaniu dyscypliny. 

Art. t. Koleżeńskie sądy szeregowców rozpatru
iq~prawy szeregowców, 11 koleżeńskie sądy podofl
Cn"')V1 sprawy podoficerów, którzy postępowaniem 
s~')'1n lub zachowaniem . się naruszają porządek 
l c1yscyplinę wojskową lub obrażaJą cześć t god
lI)!):": żołnierza polskiego. 

Ad. 3. Ilekroć statut niniejSZY używa w zna'cze
nit ogólnym okreśJeni ę "koleżeńskie sądy ezerego
~;:·:h", mają odnośne przepIsy zasłosowanle za
"'., ó;vno dó koleż.cńskich sądów szeregowców'; jak 

do koleżeńskich sądów podoficerów. 

Art. 4. Przy rozpatry_waniu spraw koleżeńskie Sil
dy szeregowych stosują przepisy niniejszego statutu, 
oraz kierUją się wyłącznie poczuciem obowiązku 
żołnierskiego I sumieniem żołnierskim. 

Rozdział II. 

Organizacja I właściwość kole!eń
skI c h s li d ó w s z e r e g o w y c h. 

Art. ~. (1) KoleżcMkie sądy szeregowców two
rzy się dla szeregowców i starszych szeregowców 
w kompaniach I równorzędnych pododdZiałach 
(bateriach, szwadronach I ł. p.). 

(l) Koleżeńskie sądy podoficerów tworzy się dla 
podoficerów w. batalionach l równorzędnych od
dzi ałach. 

(3) Dla szeregowców starszych szeregowców, 
którzy pełnią służbę poza swoim pododdzIałem oraa 
dla podofi<;erów, którzy pełnIą służbę poro · swoim ', 
oddziałem, mogą być rozkazem .dowódcy pułku 
(lub . równorzędnego) albo dowódcy garnIzonu w 
miarę potrzeby tworzone osobne sądy koleżeńskie. 

Arf. 6. (1) K<oleżeńslde sądy szeregowych skła
datą się z 5-olu członków, Wybranych na ogólnym 
zebraniu szeregowców pododdziału względnie pod· 
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of.iCeTó.w oddziału, w tajnym, bezpośrednim głoso
waniu, na okres jednego roku, spośród -najlep
szych, zdyscyplinowanych szeregowców danego 
podod'dzialu względnie podoficerów oddziału . Ze
branie zwołuje dowódca pododdziału względnie 
oddziału lub zastępca do spraw polityczno-wycho-_ 
wawczych, udzielając zebranym żołnierzom odpo
wiednich pouczeń, Za v,:ybranych uważa się tych, 

-ktMzy -otrzymali największą ilość głosów, - Co naj
Il1niej jednak więcej niż połowę ważIlych głcsów 
oddari.l'ch. O ile z powodu rozstrzelenia gloSÓWJlie 
kostał wybrany cały skład sądu, przeprowadza się 
dla brakującej ,Ilości p~~owne głosowanie na tych 
kandydatów, którzy w poprzecln1"m głosowaniu nie 
uzyskali przepisanej ilości głosów, 

(2) -W przypadku zdekOmpktowania .koleżeńskie
go sądu szeregowych dowódca pododdziału względ

-- - nie oddziału lub jego zastępca do spraw politycz· 
no.wy~howawczyeh zarządza na .zebraniu ogólnym 
Wybory uzupełniające. . 

Art. 7. Za czyny sprzeczne z czcią I godnością 
tolnierza członek sądu może - być pozbawiony 
przedterminowo godności sędziowśklej uchwałą 
ogólnego zebrania, Wniosek o po.zbawlenle godno
Ści sędZiowskiej stawia -dowódca pododdziału 
względnie oddziału lub jego zastępca do spraw po-

-_lityczno-wychowawczych. _ 
Art. 8. Nie mają prawa wybierania ani nie mogą 

być wybierani do koleżeńskich sądów szeregowi, 
przeciw którym toczy się postępowanie karne lub 
dyscyplinarne oraz szeregowl- odby\vający karę są
dową lub dyscyplinarną. NIe mogą być wybieranI 
r6wnleż szeregowi. których wyborowi jako nIeod
powiednIch sprzeciwia s.lędowódca pododdZiału 
względnie oddziału lub Jego zastępc-a do spraw 
polityczno-wychowawczych, 

Art. 9. W warunkach frontowych , gdzie zwoły· 
wanle'" ogólnego zebrania napotyka na tnidnoścl, 
prawo mianowania członków sądu, jak również 
:p.ozbawienia Ich przed terminiem godności sę

dziowskiet, służy dowódcy pułku (lub równorzęd
nemu) , 

Art. 10. Koleżeńskie sądy szeregowych rozpatrują 
przewinienia określone wart. 2, li W szczególnoŚci: 

a) pijaństwo, bójka, -n!eodpowlednle zachowa
nie się w miejscu publicznym, obraza kolegi; 

b) czyny osłabiające ' i naruszające dyscyplinę 
wojskową, jak gadulstwo, prowadzące do na
ruszenia tajemnicy wOjskowej; 

c) zaniedbywanie się w ćwiczeniach wOjskeW}'ch 
I szkoleniu; -

d) niemoralne_prowadzenle sl~, uwłaczające god
ności żołnierza polstdego; 

e) niewłaściwe zachowanie sIę wobec ludnośol 
rvwilnef, 

RozdzIał III. 

PostępowanIe pTsed -koleżeńskim 
s II d e m I li e r e Ił o w y c: h. 

Art. 11. Koleżeńslde sądy szeregowych wyb!.eTaJiI 
'apóśród sIebie przewodnlcń)cego ł tego .zastępcę . 

.. 
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Art. U. Postępowanie sądowe wszczyna prze
wodniczący koleżeńskiegą sądu szeregowy€_h: 

a) na polecenie dowódcy pododdZiału względnie 
oddziału lub jego zastępcy do spraw politycz
no-wychowawczych; 

_ b) na wniosek co najmniej trzech żołnicr ~:y; 

c) z własnej inicjatywy, za zezwoleniem dowód
cy pododdziału względni e odd.<liału lub jego 
zastępcy do spraw polityczno-wychowawczych. 

Art. 13. Koleie(lski sąd szeregowych nie ' wszczy
na postępowania, a wszcZęte umarza w przypad
kach: 

a) gdy sprawa nalcży do właściwoŚci sądu woj-
skowego, _ ~ 

b) gdy w sprawie toczy się ~ostępowanie karnQ
sądowe lub dyscyplinarne, 

c) gdy w sprawie nastąpL,J ukaranJe w drodze 
sądowej lub dyscyplinarnej. 

Art. 14. 'Wszczynając postępowanie przewodnI
czący koleżeńskiego sądu 'Szeregowych lub jego za
stępca w porozumieniu z dowódcą pododdziału 
względnie oddziału wyznacza termin rozprawy, 
wzywa na nią ob~jnionego I świadków, Jak rów
nież wyznacza spośród pięciu wybranych człon

ków skład sądu. który ma orzekać w danej sprawie. 

Art. tS. Koleżeński sąd szeregowych orzeka w 
składzie przewodn,iczącego lub jego zastępcy oraz 
dwóch członków sądu. 

Art. 16. Rozprawy przed koleżeńskim sądem sze
regowych są jawne dla of,lcerów, podoficerów I sze
regowców, z wyłączeniem niższych stopniem od 
obwinionego. 

Art. 17. (1) Od udziału w chamkterv.e sędz'lów 
w danej sprawie są wyłączeni: 

e) małżonek, krewn,i obwinionego w linii pro
stej I w linii bocznej do czwartego stQl)n1a 
oraz .powinowaci do drugiego stopnia ; 

b) osoby, które w danej sprawie wniOsły donie· 
sienie lub -które matą być słuchane tako 
świadkowie. 

(2) Wyłączenie sędziego mOże nastąpić ponadto 
z Imiych ważnych przyczyn, _ z urzędu lub na wnio
sek obwinionego, złożony najpóźniej na początku 
rozprawy. Wniosek o wyłą.czenie sędziego rozstrzy
ga pr-zewodniczący składu sądzącego, 

Art. 18. Otwi erając - ro:oprawę przewodniczący 
zapytuje obwinionego, czy nie zgłasza wniosku 
o wyłączenie sędZie-go. Następnie sąd wysłuchuje 
obWinionego ł świadków. 

Art. 19. Prócz wezwanych świadków sąd może 
przesłuchać spośród obecnych na rozprawie tych _ 
tołn1erzy, którzy chcą złożyć uzupełniające wy
Jaśnienia zarówno przemawi'afljce przeciw obwI
nionemu tak I na jego korzyść lub dać Jego cha-
rakterystykę. -

ArtJO. W wyjątkowych przypadkaeh, gdy spra
wa_ nIe moze być na rozprawle dostatecznie wyta
śnlóna, przewodnIczący odra<;UI rozprawę celem 
przeprowadzenia potrżebnych dochodzeń. 

, 
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Al·ł. 21. Po wyjaśnieniu kprawy przewodniczący 
zamyka rozprawę, po czym sąd odbywa naradę, na 
której obecni są wyłącznie członkowie sądzącego 
składu. . Po naradzie zapada wyrok większością 

głmów . 

Ari, ZZ. Wyrok ma być sporządzony na piśmie 

1 winien zawierać: 
a) określenie s,~du, mieJr:cc i datę r ozprmvy, 
h) wymienienie członków sądu, którzy braU 

udział w rozprat.;tie, 
c) wymienienie ob\vinionego, 

' d) dokładne określenie czynu, który byl przed-
miotem rozprawy, , 

e) stwierdzenie, czy czyn zarzucony obwinione
mu został przez ' niego popełniony I czy g~ 
on w cześć I godność żołnierza pOlskie"" 
względnie czy narusza zasady porządku I ' dy
scypli ny wOjskoweJ, 

f) wymiar kary, 
g) podpisy przewodniczącego i członków składu 

orzekającego. 

Al't. 23. Wyrok ogłc,sza pqewodniczący Jawnie 
# obecnośc i składu sądzącego. ' 

Art. 24. l p , "cbiegu rozprcl\vy spisuje !llę krótki 
protokół, w którym podaje s i ę oznacze'!,ie sądu, da
tę l miejsce odbycia rozprawy, skład osob CJwy 
sądu, nazwisko obwinionego, określenie sprawy 
I czynnośc,! sad\I w czasie rozprawy. Do prowadze
nia protokół~ przewodniczą~y sądu wyznacza Jed
nego spośrÓd obecnych na rozprawle żołnierzy 
lub wezw,anych z poza obecnych na rozprawie. 
Proto!cół podpisuje przewodniczący I protokólant. 

Rozdział IV. 
1\ ary. 

! 
Ąrł. 25. (1) Koleżeński sąd szeregowych stosuje 

następujące kary: 
a) koleżeI1s1c i e upomn'ienle, 
b) koleżeńską naganę. 

(l) Nadto może on wystąp1ć z wnioskiem do 
właściwego dowódcy : 

Il)o ogłoszenk ' .vyroku koleżeńskiego sądu w 
r ozkazie dziennym d anego pododdz.!ału wzglę
dnie oddział'u, 

J) o ukaranie dyscyplinarne przez dowódcę od
dz i ału względnie pododdziału, 

c) o skierowanie obWinionego do oddziału kar
nego. 

(3) W przypadku zastosowania kary nagany lub 
uwzględnienIa przez właŚCiwego dowódcę wnio
sków v,rymienior;: 'r.h w ust. (1) pod a). b), c) sąd 
może zawiado :n ić r,odzinę skazanego, fi w miarę 
swego uznania, t nkże zarząd gminy, z któreJ skaza
ny pochodzi, o złym zachowaniu się skazanego. 

1\ .. '1'{. 26. Wyrok koleżeński,ego sądu szeregowych 
nie podlega zaskarżeniu . Ma on być żapisany do 
ksiegi kar I pochwał. 

A\·t 21. Koleżeó::k i sąd szer~gowych obowIązany 
test rozpatrzyć sprawę w ciągu siedmiu ~ od 
wpłynięcia sprawy do sądu. 

Art. za. (1) Koleżeński sąd szeregowych może 
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darować lub złagodZić orzeczoną przez siebie karl; 
albo wystąpić z wnioskiem o darowanie lub złago
dzenie kary orzeczonej w drodze dyscyplinarnej 
(art. 15 ust. (2) pkt b) i c), o ile skazany zasłużył 
na to nienagannym zachowani~m się i wzorową 
służbą· . ' 

(2) Postępowanie w tym przedl1'Jocie może być 
wszczęte na polecenie dowódc1 pododdzIału 
względnie oddziału lub jeg,o zastępcy do spraw 
polityczno-wychowawczych dopiero po ' upływie 
trzech miesięcy od chwili skazania, fi w czasie woJ
ny w o-cldzlallłCh bOjowych po upływie jednego 
miesiąca. Darowanie lub złagodzenie kary orzeka 
się wyrokiem po przeprowadzeniu rozprawy. 

(3) Wyrok wymieniony w ust. (1) ogłasza się w 
rozkazie dowódcy pododdziału względnie oddziału 
oraz wp'lsuje się do ksi~gi kar 1 pochwał, O t~eścl 
wyroku sąd może zawiadomić rodzinę obwlnione-

.S9' 
Rozdział V. 
Nadzór. 

Art. 29. (1) Prawo nadzoru nad koleżeńskimi są
damI szeregowych przysługuje dowódcom podod
dz,i ałów względnie oddziałów I Ich ' zastępcom do 
spraw polityczno - wychowawczych, przy których 
są utworzone koleżeńskie sądy szeregowych oraz 
dowódcom I Ich zastępcom do spraw poUŁyczno. 
wyćhowawcźych jednostek wyższych. 

(1) W wykonaniu prawa nadzoru osoby wymie
nione w ust. (1) czuwają nad tym, aby koleżeńskie 
sądy szeregowych pełniły swoje czynnoścl zgodnie 
z nin!ejsżym statutem, fi w szczególności mają pra- ' 
wo:a) udzielać wyjaśnień co do przepisów nlnleJ
szego statutu na zebraniach określonych wart. 6 
l na rozprawach, b) zarządzać przedtermInowe 
wybory do koleżeńskich sądów szeregowych, o .He 
sądy' te mimo pouczeń nie spełniają należycie swo
Ich zadań. 

Rozdział VI. 
Sprawozdanie z działalności koleżeńskich sądÓw 

szeregowych. 
Art. 30. PrzewodnicząCy koleżeńskIego sądu sze

regowych składana ogólnym zebranhf, zwołanym 
dla dokonania wyborów, 5pra~ozdanIe l działal· . 
noścl sądu za okres czasu, lakł upłynął od poprzed
nich wyborów. " 

Rożdzlał VII. 
Przepisy końcowe. 

Art. 31. Dekret ninIejszy wchodz.I w życiu z dniem 
ogłoszenia . 

Art. 32. Wyk,onanie nIniejszego dekretu porucza 
się MinlstrowJObrony NarodoweJ. 

Prezydent KrajoweJ Rady NarodoweJ( 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady MinIstrów: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Obrony NarodoweJ I 
. Michał Zymierski 

Harszałek Polski 
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DEKRET 

z dnia 16 czerwca 1945 r. 

Wojskowe przepisy dyr ·1'9Iiname. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (DZ; 
U. R. P. Nr 1, poz. 1) Rada Ministrów postanawia, 
a Prezywum Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, 
'co następuje : 

DZIAŁ I. 

Zasady ogólne. 

Art. 1. Zadaniem dyscypliny wOjskowej jest spo- ' 
fęgowanle siły b.Qjowej wojska przez świadome, 
ofiarne sp e~nlanle ~owlązków żołnierza - obywa
tela oraz drogą utrzymania karnoścI; porządku I ła
du WOjskowego. • . 
Obowiązkiem żołnierza polskiego Jest wierna 

. !łużba NarodowJ Polsk,lęmu I Rzeczypospolitej Pol
skieJ, mność Ojczyzny, Gotowość, poświęcenia się 
dla Nie, zgodnie z przysięgą i honorem żołnler-. 
sklm. • 
Obowiązkiem żołnierza polskiego , jest stać na 

straży niepodległości I suwerenności Rzeczypospo
litej Polskiej, jej granic, jej ustroju demokratycz
nego I jej sojuszów z Darodami sprzymierzonymI. 
Obowiązkiem żołnierza polskiego . Jest 5uml.enne 

I karne przestrzeganie ustaw państwowych. regula
minów. przepisów, Instr\l,kcyj I rozkazów. 

lołnlerz polski winien być sprawiedliwy. wyma
gający. dbały o podwładnych. posłuszny wobec 
przełożonych . szanujący starszych l współobywateli, 
koleieńsRl dla równych sobie. rycerski wobec 
wroga. 

DZIAŁ II. 

Odpowledzialnost dyscypliH ' . 

Rozdział I. 

W ł li d z a d y, , · c y p I I n a r n CI. 

Art. 1. § 1. Przełożony dyscyplinarny (dowódca. 
szef, komendant. ki erownik) jest odpowiedzialny za 
stan dyscypllny swego oddziału.. a równi z nim 
odpowlćlda za stan dyscypHny jego .zastępca , do 
.praw polityczno-wychowawczych. 

§ l . W wykonywaniu swoich uprawnień dysoypll
narnych przełożony winien wychowywać żo~nlerzy 
w duchu zasad ogólnych. . wyszczególnionych 
w dziale I. 

, §' 5. Władza dyscyplinarna' uprawnia przełożo
nego dyscyplinarnego do wymierzania kar dyscypll
narn:ych oraz do udzielania pochwał I 1l;8gród we-
dług niniejszych przepisów. • 

§4. · Każdy przełoźonyw wypadku jawnego opo
ru lub złośliwego naruszenia dyscypliny ma prawo 
utyć siły. a . w sy'tuacjl wyJątkowej także I broni dla 
przywróceDl,a porządku I dyscypliny woJskowe,. 

§ 5. Gdy r\.odzaj I doniosłość czynu przekraczaJą 
możność ukarania · dyscyplinarnego, przełożony 

skierowuje sprawę na drogę postępowania 'sądowe
go. w wypadku zaś popełnienia czynu ·sprzeczneg.o 
z czcią I godnOŚCią tołnierską - na drogę postę- 
powania oficerskiego sądu honorowego lub kole- ' 
żeńśki eg<> 'sądu szeregowych. ' " 

Art. 3. W razie potrzeby natychmiastowego przy-
ócenla karności wojskowej. w wypadku wywoła

nia zgorszenia publicznego lub schwytania spraw
cy na gorącym uczynku, każdy oficer I ' podoficer 
ma obowiązek I prawo zatrzymać lub spowodować 
aresztowanie sprawcy. O takim aresztowanh~ .. .nale
ży natychmiast , donieść właśc i -, '· .lU przełożonemu .. 
aresztowanego; lub naj~łlższej władzy wojskowej. 

Arl. 4. § 1. Pl'Zełożony. któremu na zasadzie ni
niejszych przepisów służy prawo wymierzania kar 
dyscyplinar nych podwładnym, jest w stosunku do 
nich właściwym przełożonym dyscyplinarnym. 

§ .1. Przełożonymi pyscypllnarnyml !oą: 

1) dowódca drużyny. 
l) szef kompanii . 
5) dowódca plutonu. 
4) dowódca kompanii (równorzędny). 
5) dowódca batalionu (równorzędny). 
6) dowódca pułku (równorzędny). 
7) dowódca brygacly (równorzędny) . 
8) dowÓdca dywizji (równorzędny). 
9) dowódca korpusu (równorzędny), 

10) . dowódca armll (równorzędny), 
11) 'szefowie oddziałów. wydziałów oraz kwater~ 

mistrzowje Sztabu Głównego t sztabów do
wództwa poszczególnych rodzajów woj~. 

12) Szef Sztabu Głównego I l:Iowódcy poszczegól
nych rodzajów WOjsk. 

13) Mi'nister Obrpny Narodowe j or az Naczelny 
Dowódca. • 

§ 3. Władza dyscyplinarna służy nadto: 
1) zastępcom dowódców. . . 
l) Wiceministrom Ministerstwa Obrony Narodo· 

wej. 
J) szefom departamentów I służb Ministerstwa 

Obrony NarodoweJ. szefom Instytutów orat. 
oddziałów I wydziałów. wchodzących w skład 
t-laczelnego Dowództwa lub Ministerstw iI 
Obrony NarodoweJ. 

4) ,dowódcom okręgów woJskowych. 
~) dowódcom oddziałów wydzlelenych. 
6) komendootom garnizonÓW (obozu warow

neg0. miasta). 
7) komendantom reJonowyC!h komend U%up.eł-

nleń. . 
~. , komendantom dworców, przysianI, wofIko-
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wych lecznic (szpitali), składnic materiało
wych I równorzęanym. 

Art. 5. Władzę dyscyplinarną w stosunku do pod
władnych sprawuje właściwy przełożony w zakre

I lie przewidzianym niniejszymi przepIsamI. 

Art. 6. § 1. Władzę , dyscyplinarną sprawuje prze
łożony osobiście. 

§ 2. Jeżeli przełożony dyscyplinarny ' nie pełnI 

ooowiązków służbawych, władza dyscyplinarna na 
, tcn czas przechodzi na wyznaczonego zastę'pcę .. 

Art. 7. Bezpośrednim przełożonym dyscyplinar-
nym Jest: ' , ' 

1) w stosunku do żołnierzy - ten stanowiskiem 
służbowym ' naJmzszy przełtJżony.. któremu 
oZ mocy nlni,ejszych przepisów puysługuje wł~
dza dyscyplinarn~; 

2) w stosunku do Innych oJ6b, podlegających 

nl'niejszym przepisom - ten stanowiskiem 
służbowym najmzszy przełożony, któremu 
z mocy niniejszyt;h przepisów przysługuje wła
dza dyscyplinarna l ' któremu osoby te podle
gaJą lu!> znajdują się przy jednostce przez nie
go dow'odzonej albo kierowanej; 

3)" w stosunku do podwładnych, zajmujących sta-
'. nowlsko służbowe w drodze odkomenderowa

nia lub przydziału - nowy przełozony, pod 
którego rozkazami mają pełnfć służbę. 

Art. 8. § 1, Władzę dyscyplinarną sprawuje wyż
~~y p,rzełożony dyscyplinamy z , poml~lęclem bez- , 
pośredniego przełożoneg,o dyscyplinarnego, Jeżeli: 

1) c~n karalny' popełniono w Jego obecnoścI lub 
przeciw jego powadze;"" 

2) dowiedział się bezpośrednio o popełnieniu 
czynu karalnego i uważa za wskazane póciąg
nąć sprawc,ę do odpowiedZialności przez !Ie
bie; 

3) rozstrzygając zażalenie, uznaje za wskazane 
uka~ać żalącego się za le!<komyślne wniesie

nie rueuzasadnlonego zażalenia; 
4) niższy I przelożony przedstawił sprawę wyższe

'mu przełożonemu dy,scypljnarnemu do uka
rania; 

3) niższy przełożony dyscyplinarny zanIechałuka
rania z przyczyn, które wyższy przełożony dy
scyplinarny uznaje za nlcusprawledlłwłone , , 

§ l. Niższy przełożony przedkłada sprawę dyscy
plinarną do rozstrzygnięcia wyższemu przełożone
mu, leżeli: 

1)- uwaźa, że przysługujący mu zakres karan,law 
danym wypadku Jest niewystarczaJący; 

1) zachodzi wątj>IIyrQŚć, czy za dany czyn kary
godny można winnego ukarał dyscyplinarnie, 
czy też należy go oddać pod sąd. 

- ' § 5. W przypadkach, wymienIonych w § 1 pkt 1) 
l, 4), wyższy przełożony dyscyplinarny może zlecić 
ukaranie winnego bez.pośrednłemu przełożonemu 
dy~cyplinarnemu. ' 

Art. 9ó"Z pomllłlęd'em bezPośredniego przelożo
,nego dyscypł1narneto, władzę dyseyplm6ł'ną .pra
wuJe również: 

1) lwmendant garnizonu (obozu warownego, 
miasta) co do osób, które poza obrębem swo
jej jednostki, a na obszarze garnizonu, dopu
ściły się czynu, wyluaczaj.ącego przeWiwko kar
ności lub porządkOWi wojskowemu albo w
grażającego bezpieczeństwu i spokojowi pub
licznemu. Jeżeli , jednak bezpQśredni przełożo
ny dyscyplinarny sprawcy znajduje się w tym 
samym garnizonie, wówczas komendant gar
nizonu (obozu warownego, miasta) prze
kalmje załatwienie sprawy dyscyplinarnej-bez
pośrednie'mu przełożonemu dyscyplinarnemu, 
chyba, że czyn kjlralny popełniono w jego 
obecności lub przeciw jego powadze, albo te;i; / 
chodZI o czyny, zagrażiljące karnośCi i bez~ 
pieczeństwu w..garnizonie; 

' . 2) dowódca okrętu lub dowódca , zespołu co do 
osób, nie wchodzących w sklaa załogi okrętu 
lub , zespołu w warunkach określonych w 
pkt t. ' 

Art. 10. Komendanci rejonowych komend uzu
pełnień sprawują władzę dyscyplinarną w stosunku 
do osób, wymienionych wart. 12 pkt l. 

Rozdział II. 

O 4 p o w i e d 'z a I n ość o s o b o w a. 

Art. 11. Władzy dyscyplinarnej podlegają: 
I) żołnierze, 

2) osoby przydZielone do jednostki WOjskowej, 
3) osoby, należące do załogi lub wzi!!te -w. cha

rakterze służbowym na pokład okrętu, nale
żącego do marynarki wojenneialbo statku 
przydzielonego do nie}" 

4) Inwalidź i wojskowi, umieszczeni w zakładach 
wojskowych, 

3) Inne osoby, o Ile przepisy szczególne tak sta- ' 
nowią. 

Art. 12. Władzy dyscyplinarnej podlegają ponad
to: 
' 1) osoby powOTane do słu;i;by wojskmvej, wojsko

wej służby pomocniczeJ lub osobistych świad:' 
czeń wejennych albo WOjskowych, za opie
szałe wykonanie obowiązku zgłoszenia się; 

2) żołnierze urlopowani, Jeżeli - w słosunkusłut· 
bowym z przełoionym wojStowym lub też bę
dąc w mundurze, wojskowym dopuszczą się 
p.rzewlnlenla dyscyplinarnego lub przestęp
stwa WOjskowego, które w myśl przepisów 
obowią~ujących może być karane dyscypllnar- , 
nie; 

3) osoby, powołane do WOjskoweJ służby JXl.Inoc
nlczeł lub do osobistych świadczeń woJennych 
albo woJskowych, Jeże\l w czasie wykonywa
nia sWych obowląxków dopuszczą się wykro
czenia, nlewypemłenł6 rO%k8ZU 'lub polecenia 
przełownego w z8kresłe y.'ykonywaAla robół, 
prac:. w~ędnłe utłu., objętych łeb obowtąs
kłem. 
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Rozdział m. 
o d p o w i e d z i a l n ość r z e c z o w a. 

Art. 13. Dyscyplinarnie karze się za : 
i) przewinienia p rzeciwko karno.ki, porządkowi 

. wOjskowemu, przepi som lub rozkazom woj· 
skowym ., ni c podlegające ści9,Emiu sądowo-kar

nemu; 
2) przestęp~twa pospolite I WOj skowe mniejszej 

wagi, których ukaranie dyscyplinarne jest do
puszczalna: w myśl wojskowefio kodeksu kar
nego; 

3) wykrocze nia. pr7.cwidziane w prawie o wy
kroczen iach. 

Art. 14, & 1. Nic można karać za przewini enia 
dyscyplinarne (ad, 15 pkt. 1), j eżeli od dnia (ch pC'
pe!nierli a upłynęło wiecf' j niż sześć mićsięcy, la od. ' 
d nia ich t{jawnenia up lvnęło więCej niż jeden mie

si ąc .. 
~~ 1. Ukc'.rani e za pr~eWl nl enie dyscyplini\rne, 

objęte pGst~powaniem ~ądowym a lbo POs\f'<powa· 
n ic."., przed oLcer;;kim sądem h onorowym lub kole· 
ż e:~J::. khTI .sądC1Ti. szeregnv:ych, może np.stąp·!ć tylko 
VI ci ągu trzech miesięcy od dnia upra'Noniocn!cl1 ia
~ię orzeczeni" h r l1CZą::ĆgO podępowanl e. 

Art. 
n 
2y 
3) 

4) 
5) 

fi) 

7) 

1;) 
9) 

Rozdział IV . 
, 

' ha' ry dyscyplinarn e 

15. F.ary (lyscyp llnarae są: 
upo!n n} cJil c; 
:,)ligiH1fi USTr12t; 

,,~g'!nil u~trH1 przed fr on\f'm orlrl zlaJu, na 
7.hiorce pot-l"ficerów wz~l ~dnie of!c.'r6w; 
!l(~guJ]Ef z G·~łoszenien1 \v rozkazie; 
7./'Ikaz ;~'ydRlfmia się z mieisca zahwfl terowe· 
nia ódrl" ialu lub z okrętu; 
roboty i prace pOZA kols:~ jn ~)§ci ą; 

rlorni!1ięc !e w prze(htawiel1 i~.l do !?('!nefl0 kI; 
lejnego awansu ; 
<+ rp.s;~ 1 dc !-:1 (}\vy ; 

areszt zwyHy; / 
10) nreszt ści~!y; 

1 n obniżen ; (> o jeden slopi etl wOjskpwy; 
11) pru~nies i ('nie ;1a n i ższe st vl1 owrsko; 
E ) ski cfo',ntnir do oddziAłu korneRo ; 
14: degrndar:io. 

. iht t6. KI:l!'il , pomnienia poler,a 'rIa wytknięCiU 
n !(~\vłaściwe80 po~tępowan!a. 

Arf. n . (C'm :: nRgany ustnej polega na ust'l ym 
skm'ceniu. 

Art. t8, "'ewa nagany ustnej p rzed front em on ·· 
d 7.ir~~ut .na zbiói'CC p~)dofi(:cróvJ v~,r;~~!~dr!le 0Hcr:r{) \v. 

pólega na ustnym skarceniu bezpośrednio prz rd 
fro ntem oddziału,' na zbiórce pooofieei'ów wzglę d· 
n ie oficerów na równych I wyższych stanowi sl-:nch 
w d:~nf:i Jednostce wojskowei_ 

Art. 19. Kara nagany z oHłoszeniem w rozkazie 
p olega na skarcen iu przez podan ie jej w ro·zk2z1e / 
d o w[adonwści podoficerów wlf.ilę nnle oficeróW' na 
llłanowiskach równych I wyższych . 
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Art. 20. Kara robót I prac poza kolejnością pole
ga na spe1nic\liu poza kolejnością Cięższych prac 
lub służb . . 

Art. 21. !\ara zakazu wydalania się z miejsca za
kwaterowania oddziału lub z okrętu poleda na za
trzyma·n iu ukim:in ego w miejscu w kwaterowania 
oddziału lub na okręcie w godzinach wolnyćh od 
zaj).ć służbowych , z obow!ążkiem meldowańia się w 
oznaczonych przez przełożonego godzinach u ofi
cera lub podoficera służbowego . Podoficerowie 
meldują' się oddzielnie od szeregowców. Heldowa-

ł 

nie się n ie może być nakazane częściej 'niż trzy ra-
7.y w ciągu jednego dnia. 

3 . 
ih ·t Z2. Kara pominięcia w przedstawieniu do 

jednego kolejnego awansu polega na nieprzedsta· 
wieniu uk3nmcgo do jcdnego ko!ejńego awansu 
mimo istnienia ' "'ymogów wedle obowiąZUjących 
przepisów. 

Art. l .'>. Kora a r esztu domo\vcgo (kabinowego) 
polega na zakaz.ie OP'.lszc-zania przez ukaranego w 
g05;!;:.inach wolnych od -zajęć służbowych mieszkania 
(kabiny), pr7.yjm ~";yania odwiedzin tudzież uczęsz

cw uia I przebywania w kasynie: Nadto ukarane.'1u 
potrąca się za każdy dzień aresztu 50°/0 jego pobo
rów .. 

Art. z4.§ 1: Kara- aresztu zwykłego polega na 
osadzeniu w j)omic5zczeniu zamkniętym. 

§ l. Szeregowców ukaranych aresztem - zwykłym 

należy codziennie pod strażą używać do robót. Ma-
1f'! oni codziennle odbywaś lekCję wychowania oby
watelskiego. Żołnierze-uczniowie ·szkół (okursów) 
WOjskowych biorą u~z i ał w cza5.ie odbywania .kary 
we _ wszy~tkich zajęciach (wykłada ch, ćwiczeniach). 
przy czym po skol1czo nych zajęciach zostają ponow
nie osadzeni w pomieszczeniu zamkniętym. 

Art. 25. § 1'. l"\ara ar.esztu ścisłego polega na 
zaril.knięci u celkowym. Przez cały okres trwan ia 
aresztu u l'j" l' c:n i nic mogą pisać ,ani odbierać listów, 
nie wolno im palić tytoniu, śpią na twardym łożu 
i co drug i dzicl1 pozostają o chlcbie i wodzie. \V 
czafie dni postu n ie należy ukaranych używać do 
rob6t. 

§ 1 . Ponowna kara ar esztu ścisłego, wymier7.0nl.'l 
bezpośrednio po o dbyciu takiej kary, może być wy
konano dopiero po upływie tylu d ni, ile wynosiła 
poprzednia kara aresztu ścislego . 

A.rt 25. i(ara obniżenia o jeden stopień wojsko
wy polega na p07.ba 1'\'ieniu ukaranego por,iadanc[lo 
stopnia i powoduje powrót do stopnia bezpośred · 
nio niższego. przy czym dzień ukamnia uWD.ia s i ę 

za dzi eń nominacji w niższym stoImill. 

Art. 21. Kara przeniesienia na nibze stano~visko 
polega na wyznaczen iu ukaranemu takiego stano
wiska, z którym związane są mnleisze uprawnIenia 
służbowe I niższy dodatek fu nkcyjny. . 

Art. 1&. § t. Kara skierowanfa do oddziału kar
nego pologa na pełn ! en!u przez oznaczony okres 
czasu służby w oddziale karnym. 

, 



DzlennlkU~aw Nr 37 

§ l. Nięzdegradow, mi zostają na czas służby w 
oddziale karnym zrównani z .szeregowcami, a od
~yskutq swe prawa pl zy zwolnieniu ze służby w od
dziale karnym. Od sl>ierowanych ' do oddziału kar
nego odbiera się na czas tej służBy ordery, medale 
I odznaki wojskowe. Przy zwolnieniu ze służby w 
oddziale 'karnym, uprawnionym zwraca się Ich 
ordery, medale i odznąki wOjskowe. , 

Ąrł. %9. Kara degradaCji polega na pozbawieniu 
ukaranego posiadanego stopnia wOjskowego i po
woduje 'pQwrót podoficera do stopnia szeregowca, 
ofi cera młodszego do stopnia sierża nta (równorzęd
nego), ofi.cera sztabowego do ~topnia kąpitana 
(rówriorzędnego) . 

DZIAŁ III. 

, PosłępQwante dyscyplinarne. 

Rozdział I. 

D o c h o d z e n I e d y 5 C Y P l I n a r n e. 

Art. 30. W razie otrzymania wiadomości o popeł
nieniu przez osobę, podlegającą niniejszym przep.i
Jom, czynu karalnego dyscyplinarnie, przełożeni 

nIeposiadający władzy dy:scypli,narnej wobec spraw
. cy oraz starsi stopniem, mają obowiązek donieść 
o' tym bezpośredniem·u przełożonemu dyscyplina -
nemu sprawcy lub też najbliższej władzy garnizo
nowej, leżeli bez takiego doniesienia nie byłoby 
zapewnione pOCiągnięcie sprawcy do odpowie-
dzialności dyscyplinarne,. ./ 

Art. 31. § 1. W przypadku popełnienia czynu 
karalnego dyscyplinarnie, naltży ustalić sumiennie 
I bezstronnie stan faktyczny czynu oraz okoliczno
ści w jakich został popelni~ny, dOjąc obWinionemu 
możność obrony. 

§ 2. , W przypadkach poważniejszych, w szczegól
ności gdy zachodzą wątjŚliwoścl co do osoby sprawo ' 
cy, stopnia Jego winy, lub stawiennictwo jego po
łączone jest z trudnościami, dochodzenie . należy 
przeprowadzić pisemnie. 

§ 3. Ustalenia faktyczne lub dochodzenie plsem-
' ne przeprowadza przełożony dyscyplinarny albo 

z jego upoważnienia inny żołnierz, a -jeiell sprawca 
popełnił czyn poza obrębem swego oddziału - ko
mendant garnizonu (obozu warownego, ' mla~ta) 

' albo organa bezpieczeilsh"a WOjskowego. 

§4. Jeżeli podwładni różnych przełożonych popeł
nili wspólnie czyn karalny dyscyplinarnie, docho
dzenie przeprowadza najbliższy przełożony które
gokolWiek ze sprawców, lub komendant garnizonu 
(obozu , warownego, miasta) albo organa bez
pieczeństwa WOjskowego. 

Art. 32. § 1. Jeżelf szczególne względy dyscypli
ny woJskowe, tego wyma.gatlł, można przed neło
tenlem kary dyscyplinarnej zarządzić zatrzymanie 
wln,n~go. 

§ l. Prawo z8tnym8lllla służy każdemu przeło
łonemu, każdemu starszemu stopniem, ,organom 
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bezpieczeństwa WOjskowego, komendanttlm garnI
zonu (obozu warownego miasta), organom 
kontrolnym oraz oficerom l podoficerom służbo
wym. 

§ 3. Czas trwania zatrzymania nie może prze- -
kraczać 48 godzin. Jeżeli w tym czasie ustalenia 
faktyczne lub dochodzenia' p isemne nie mogą być 
ukończone l kara nałożona, należy niezwłocznie 
sprawcę zwolnić, a w sprawach' o przestępstwa, 
ści gane w drodze sądowej, oddać sprawcę do dy
spozycji właŚCiwego prokuratora. 

Art., 33. § 1. W toku dochodzenia można spraw
cę zawiesić w czynnościach służbowych, gdy dal
sże pełnienie przei niego czynnośoibyłoby prze
ciwne interesom służby. 

§ 2. Prawo to przysługuje : 

1) dowódcy kpmpanii (równorzędnemu) w sto
sunku do wszystkich szeregowych; 

2) dowódcy pułku (równorzędnemu) w stosun
ku do sZCTegowych I oficerów młodszych do 
dowódcy kompanii (równorzędnYch) włącz
nie; 

3) dowódcy dywiZji (równorzędnemu) w stosun
ku do szeregowych I oficerów, pełniących 
funkCję do dowódcy batalionu (równorzęd
nych) włącznie; 

4) dowódcy armii (równorzędnemu) w stosun
ku do szeregowych I oficerów, pełniących 
funkCję do dowódcy pułku (równotzędnych) 
włącznie; 

') MinistroWI Obmriy Narodowej oraz Naczel
nemu Dowódcy w stos~'nku do wszystkich żol- , 
nierzy. 

§ 3. Zawieszenie w czynnościach służbowych oft-' 
cerów p.oHtyczno-wychowawczych następuj e 7. za
chowaniem przepisów statutu ,oficerów polityczno
wychowawczych. 

Art. 34. & 1. Zawieszenie w czynnościach s'luż

bowych n<lleźy uchylić naj dalej z upływem 14-!ł-o 
dnia, licząc od dnia jego zarządzenia. Zawieszenie 
w czynnościach służbowych na leży natychmiast 
uchylić, gdy przełożony dyscyplinarny ze względu _ 
na wynik dochodzenia nie znajdzie podstaw do 
dyscyplinarnego ukarania albo też ukarał winne- , 
go tylko dyscyplinarną karą, przew.idzlaną w art. 15. ' 
pkt 1)-7). ' 

§ 2. Przełożony dyscyplinarny może uchyHć ' za
wieszenie w ' czynościach służbowych przed ukoń
czeniem dochodzenia, Jeżeli uzna, te nie zachodzlI 
'uż przyczyny, uzasadniaJące zawieszenie w czyn
nościach służbowych . 

§ ,. Wyższy przełożony dyscyplinarny ma pra
wo uchyHć zawieszenie w czynnośolach .służbo
wych, zastósowafie przez niższego przelożonego. 

§ .t. W- przypadku skterowanie sprawy na drOfl~ 
postępQwanla sądowego, o uchyleniu lub ułrzyma
nlu zarządzonego w dochodzeniu dyscyplinarnym 
zaw.ieszenla w czynnościach służbowych decyduJ. 
właściwy prokurator lub sąd. 
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Rozdział II. 
Z akr e s p r a w a kar a n i fi P r z e ł o ż o n y c h d y s c y p l i n a r n y c h. 

Arł. 35. Pr,zełożeni dyscyplinarni, wymienieni wart. 4, mogą wymierzać następujące kary dyscy
l11arne: 

W s.losun
ku do 

podwład· 
nych: 

D-c. 
drużyny 

D·cs 
plutonu I D·ca J D.c~ . 1 D·ca D-ta 

brygady dywizjI korpusu armii I D·co I ;:----1 ""D.C. 
kompanii batalionu pułku 

--~--.----~._----~-------~----~~.------~~------

6 w " o d Q y ) 

~~: 

Miu. , 
Obrony 

Narodowej 
(Naczelny 

D-ca) 

1 ___________ U_· __ ~p ___ ~ ___ ID ____ n ______ _ e ___ !_l _______ e_~ _________ ~ 

_______________ ~N~ __ a=-__ .~g ____ ~a _____ n ___ . ca~ _____ ~_u. _____ s _________ Il ____ a. _______________ --
Nagana u s tna przed frontem: 

drużyny I kompanii I p\lłłO" " L ____ , ________ ~_o ID p a n i i (równorz~.c!~~""') ___________ 1 

Zakaz wydalania sięz IDiejs~a zakwaterowania oddziału lub z okrętu: 

do 2 d,!:!..Uo 4..2;'.!.L:!?.....?_..<i!2.d~~L~~,~J _ ... _ d. ~ .. ,~L . .an .. L" __ L__ d o 2, ol n i 

R O b O t Y P O Z a k · o l c j n o ś c i ą: 

do2 doi I do 3 dni I do 5 dni ! do 7 dni I d O 10 d ~".~_..L_"._.~~,::n.~i _____ .!-.;;;do;..;;2.;;.I_Q=·Di 

I do 3 dni I do /dni I r do 7;_e,:;d;;.n i;...:I_S_..;d;;.Z..:~...;;.I.;.O~d~n~i_Z--,~\\_, __ y_~d;;..:;O_k..;-1..;.4 ...;;.d;..·;;.n..;i_y_: __ !...,;;d..;O..;2;.;1:...;.dn;;.i_. 

A r e s c s y: 
....;d,;.:0 .. 3:..;;d,:;D;.,i ..:.....;d;;:o...;" doi J ___ "_o_j_.d~ ..... _J_ .. _._ .. q_ ci o ~o d n •. 2.. I do 14 dni 

. I Skicrowani·e do oddziału karnę-go: 
Id~_~:go~.n ;l~o6: ty ,."dn1<!?.fi tygodnijdo lOt'{gpdn ildo ! 2tY10d2ildo16ty~odD 1-----__ +-aa ____ ~ __ --__ aD __ ~.umz.~~na.~Mb~~~-~~$$4A~m~~~~~~~3du __ aw,Bc~jm.a __ ma~ ____ ga ____ ~,~ 

. U p O lU n e n e "------ _ ..... __ . _ _ ._--------- ·_~· __ :.-------I 

I·-------~----:t-_ .. ·_ .. ~_~g?::'_:_.;~!n.: na Z:i9rce P.()d:ficerów 

n a 

______ N'agana .z. ~gll)mniem _\"_r.().:.~a1:i!l podoficcrskim _____ --
Zakaz wydalania się z miejsr.a zakwaterowania oddziału lub z okrętu: 

do 5 dni I do 10 dni I d o 14 j n j I _____ ..;d;;..,:;C...;.,'.:;.l • ...;d;..n;;..;i----:.I..;d;;:o.;2S;;.;...;;;d;;.D;;.i, . 

Ar' es7. zwykły: 
l_d;;;o;..,;;,3..;d;;;u;;.1 .!......;<!;.:;~..;5 dni I d o 1 ci" I I . 

A 
<1 o l (J d n : 

e c s Y · .. 
oa l dziań I do 3 dni I d v S . d ~ ' . d o ? d n i do 14 dnł 

1 ______ === .. =:=::_-~_.rz~e_;i~.~i.e~;ie_~?_a_;ii_~·~_e __ ;t_a~_··~_. ~_.V..:!;;;S:-k;;. • .:;O.;...;_:._.;._-_-_-_-_-_-_-:_.:._-_;;._;.,_·~:~~::: 

Skierowanie do oddziału karnego:. 
do j tyg9dnilda 4 ty~odo ildo 6 tygodnilao H iygodl1ildo l " ty~odDildo 12ty~odn; 

..... __ -ii~m.~' --..... -_--1""'~J~ . - Hum . 12.11 ... ,.... , IImlPc~t.!:.}1 d a c j a -I 

N lJ .... ;_ .. P _g __ O 'C-=='n"-':- j -=--.~~.~~=~~. n-'''t~~~~~~-=~-a---i 
,-- --- - ------ a g a n a Il a z h_i 6.:..~ .. ~ " ... .o .. J:.L~~.E..2._~_~· __ .. _ ł 

1 ____ N agan~ ~ ..?g~~szenieIl1_w. r?zka~~e __ ~fi.c~~kim ~ 
Ar es z! domowy : I 

d o "7 dni i de- 11: dlH i ~l (j 14 d. ;. 1 do 21 dIll I do 28 d!J i " 

Pominięci;-~:-I;~zed;t~;\:;;i~~ ÓO Tediiegokolejnego . awansu i 
"- " '-- " --P;;~;i~~nie na niższe stanowisko *) . ~ 
W>o_~"~'~'~ ____ : ::" ~", ----a:-x:- -- · -*/[g;g;;0Ei~1 

Upomnienie ~ 
----- --N '; -g ~"~-;-;;-;---;-n;; " . ~ 
==~-=~~~ii~n_~~~~tn~~~.~._zbió!:~!:.yficerÓ~ . J 

Nagana l og! oszenirm w rozkazie oficerskim B 

'--'-'''- I ''~~~A~n'i ~.; ';~~~ -:::T-'~~'~ " ~-:r:~ ~ .. -~-'; 

~~~~~~~~--------~--~--~~ .. ~~------~--~~~~~~~ 

I Pominięcie \V prze<ls~awienil1 
do jednego kole jnego awansu 

------~----~-- ·-- P_;ze ni~sieoie na rilhzf!' 
stanowi~ko q} 

I Pt'zcni<:'..si t:'· 
n ie na nitsze 
ł stanowis!::..-:,; 

*) Przeniesienie na niższe stanowi~ko sędziowskie lub prolmratorskie ofieerów służby sprawiedliwości może nąstą. 
pić tylko z zacholVan iem od r.ośnych przepisów p,.awa o u"~ troju sądów wojskowych i prokuratury wojskowej, zaś ofice
r6w polityczno.wychowaw~zych - przepisów statutu oficerów polityczl1o-wychowawc;j;ych. 

/ 

. ( 
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Art. · 36. Zastępcom dowódców (szefów) przy
sługuje zakres władzy dyscyplinarnej dowódców 
jednostek o Jeden szczebel . nlższYch~ 

Art. 37. Szefowl Sztabu Głównego, dowódcom' 
po.szczególnych rodzajów WOjsk, Szefowi Najwyż
szego Sądu Wqjskowego, NaczęłnemiIProkuratoro
wi Wojskowemu, szefom zarządów głównych, tu
dzi.eż równorzędnym, przysługuje w stosunk\l do . 
osób im podległych zakres władzy dyscyplinarneJ 
w wymiarach dowódcy amIi. . 

Art. 38. Szefoni depa.~tamentów . M'inisterstwa 
. Obrony Narodowej, służb, o.ddzlałów I Instytutów, 

samodzielnych Wydziałów, wchodzących w skład 
Ministerstwa ObroIJy Narodowej' lub Sztabu' Głów-
·nego. oraz szefom sztabów armij, ' sądów wojsko
wycł~ _armij, prokurator.pm wojskowym armij, . ~ze
fom zarządów, kwa.łermlśtrzom armij, szefom szta
bów poszczególnych rodiajów WOjsk, tudzież rów
norzędnym, przysługUje w stosunku . do- osób Im 
bezpośredniopodre~łych, zakres władzy dyscY}>il
narnej w wymiarach dowódcy korpusu. 

• 
Art. 39. S;efom ~ztl)bów korpusów, służb, wy- ' 

. d~iałów 1 oddziałów sztabów armij, tudzież równo.
rzędnyQ1.,. przysługUje w . stosunku do osób. 1m bez
pośredn'io podległ~ch zaleres władzy dyscyplinAr-
neJ w wymiarach dowódcy dYWizjI. . 

, Art. 40. Szef9m. sztabów, dywizyj, sądów wojsko.
wych dywizyj, prokufatorom . WOjskowym dywizyj 
tudzież równorzędnym, przysługUje vi' stosunku do 

' osób Im bezpośrednio podległych , zakres władzy 
'dyscyplinarnej w wymiarach dGwódcy brygady. 

Art. 41.§ 1. Komendantom garnizo.nów (z wy
jątk'iem komendan~ów obozów warownych I miast) 
przysługuje zakres władzy dyscyplinarnej wyższy 

o jeden stopień, aniżeli im przysługuje z tytułu zaj-
... mmyanego stanówiska służbowego w swojej jedno
stce. Ni!!/ dotyczy to komendantów garnizonów, po
siadających z 'racji zajmowanego stanowiska ża
kres wiadiy dyscypl:inarnej do.wódcy _ dywizji ,lub 
wyższy . . 

\ " §l. JS,omendanfom miast ' wofewódzktch przy
. sługUje zakres władzy dyscypH~arneJ w wymiarach 
dowódcy pułku. 

, § 3. Komendantom '. miast do · . ppwlatowych 
włącznie, przysługUje zakres władzydyscypllnarneJ 
w wymiarach dowódcy batalionu. 

. , § 4. Zakres władzy dyscyplinarnej komendan
tów oao.zów warowny~h ' " regulUją organizacyjne 
instrukCje dla łych . stano.wisk~ . 

\ 

.. Art.U. Komendantom rejonowych komend uzu
pełnień przysługUje zakres władzy dyscypli~arnej 
dClwódcvpułku . 

• 

Art. !3.§ 1. Zakres wła:dzy dyscyplina-rnej do\yód~ 
ców oddziałów wydZielonych lub transportów Jesł 
o 'Jeden stopień wyższy, anlżeIrim przysługuje z ty-o 
tułu "ajmowanego stanowlsl<a służbowego w do
wodzonej przez nich Jedno:stce. 

§ l. Dowódcom oddziałów wydzielonych, mniej
szych od kompanU (oddZiału równorzędnego). 
przysługUje władza dyscyptina-rna dowódcy .kompa-
nI! (równorżędnego); . . 

Art. 44 • .toł~ierze, będący na urlopje, delegacji 
lub ,podróży służbowej na "kolejach ł iIliIlych środ- . 
kach komunikacyjnych, oraz będący ' .na leczenIU 
w WOjskowych lecznicach, podlegają władzy ' dyscy-
1>linarnej: ' . , 

1) będący na urlop,ie ' - komendantowi garnlzo, 
nu (miasta) mię/sca urlopu; 

l) pozo.stający w dele.gacjl · służb"owej komen-
~antQwi g"ax:nlzonu(nńasta), względnie prze
łożonemu, u którego. staw.ill się dla WYko.na
nia rozkazu służaowegp; 

3) odbywający przejazdy na kolejach I Innych 
środkach komunikacyjnych -'- . komendantom 
dworców, przystanI, względnie odnośnych ' 
środkÓw transportowych; 

4) P.ozostający w wojsk~oWych lecznicach (szpi
talach," sanatoriach, ' domach wypoczynko
wych) -; komendanto.m tych zakładó~. 

Art. 45. § 1. Względem osób. po.w.ołanych do 
·słuzby wojskowej, WOjskowej ' służby pomocniczeJ- , 

lub do . osobistych świadczeń wojennych albo. woj~ 
skowych, zależnie od ' wykonywanej pracy lub zaj~ 
mowam:go stanowiska, mogą przeło.żeni dyscypli-
nami wymierzyć następujące kary: ' 

1) upomnienie; 
l) naganę; 
3) robotę, względni.e pracę poza kolejnością; 
4) areszt zwykły; 
5) areszt ŚCisły. 

--§ l. Względem osób, powołanych do shizby woJ
sko.weJ, można wymierzyć równie! karę skierowa
nia do oddz'lału karnego .. 

.Rozdzlał III. • 
Wymla.rzallle kair ' dYscYP'l :lnarnych. 

~ . , 

Ari. 46. Zabronione Jest wym1erzanl~kar w _ o.bec
ności podwładnych ; karanego.. 

. " 0. / 

Arł. 47 • . § 1. Za jeden czyn można wymierzyć tyl- ' 
ko Jedną karę. \ 

§ l. Przy wymierzeniu kary należy uwzględniĆ 
ro.dzajoraz Isto.tę przewinienia, a zwIaszcza ujem-



· ; . ... 
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n. dl~ stutby następstwa c~yn_u, charakter, poczu
' cle honoru, ambicJę" dotychczaSowe prowadzenIe 
sił " winnego, or~ ~gO stanowJsIro służbowe. Nad
to należy dbat o to, by kara była stosowana spra
wiedllwie, celowo, x ' uwzględnieniem , stopniowania , 

,kar ł po uprzednim wyczerpaniu wszelklch innych , 
śiodków wychowawczych będących w dyspozyCjI 
przełożonego. 

§ , ',. Jeżeli sprawca dopuśolł sl~ przed wyritle- , . 
rzeniem kary kilku ,czynów, podlegających ukara
niu , dyscyplinarnemu, wymle,rzft się za wszystkie 
czy.ny, Jedną karę odpowtednlo ,surowsźą ze' wzgl~-

, du na zbieg c~yn6w ... ' , ' • - , 

'§ 4. J~żel1 spra';ca dopuścił ' się ponownie, takie
go samego l~ , podopnego czynu, za Jaki był dy- ' 
scypllnarnie lub _ śądownte karany, , wymierza srę 
odpoW'ie~nlo SlWOWSZą karę. 

, Art. 48. 'Przełożony, -który przekra,cza : swóJ za- ' 
_ kres -prawa karania-' albo "wym'lerza niezasłużóne 
lub niedozwolone kary, odpowIada dyscypUn~rnle 
lub -sądownle.- ' 

- , 

Art. 49. f1. Prz-ełóżony 'dyscyplinarny moż_e we.-, 
dług własnego ' uznania zaliczyć na poczet kary 
pozbaW:ienla wOlnoś<?1 czas ' zatrzymania (art. 31) 
w całośCi ' lub w części. ' -

§ 1. uasuzatrzymanla, trwającego ' ponH'eJ14 ' 
~ g6diin, nie :zallcza się n~ poczet kary' dyscypllnar-

t) przed ukończęniem wyk~nanla Kary wyjdą 
w danej sprawie ' na Jaw okoliczności nIezna
ne przy ' w'ymierzeniu kary, które wskaZUją 

' na t~, że karę wymter.zono nIesłu~zriie; , 

l) wyjdą , na ' Jaw okollcznó,śd, które wskazują, 
że sPł"6wa nre nadaje się do ukarania' dyscy~ 
plinaT'nego, 'lecz ' powJnna być skierowana na 

- drogę sądową; 

3) ukaranie dyscyplinarne" nastąpiło wbrew nl- , 
n-iejszym przepisom. " " 

, ' ~ 

§ l. UchylenJe wymlerzonet- kary dyscyplinarneJ 
nasłępuje za pośrednictwem przełożonego, który, 
pierwotnie wymierzył karę. :.. ' 

Art. 53. § ·1-. DarowanIe kary _ dyicypl1n~rnejmo~ 
te nastąpić w postaci nagrody, a nadto wczasie 
woJny, gdy natyćhmiastowe 'Jej wykonanłe Jest nie
możliwe, a zachowail,le się ukaranego po w9mle- , 
rzenlu kary, uzasadnIa to darowanie. ' 

§ i. Jeżeli ukarany w okresie przebywania , w odo, 
• dziale karnym da dowody wyjątkowo wzorowej 

ł : ofiarneJ słu'żby, albo biorąc udzIał 'w _walkach 
, x wrogiem, da dowody bohaterstwa łub zostanie 
zraniony, ' poprzedni Jego przełoż~ny ' dyscyplinar
ny może, na wniosek dowódcy oddziału karnego 
darow~ćlub skróclt ukaranemu ' orzeczoną 'karę. 

net ' -

Art. 50. Przełożony dyscyplinarny, który wymle~ 
, r~ył karę dyscyPliiI?-arną, .ole 'może Jej zmienić. 

Ą.rł; 5<1. W wYpadku, kiedy wyższy przełożony 
dyscyplinarny uważa ' karę w.Yn1lerzoną przez ńu- -

" szego przełożonego za niewystarczającą, może- pod~ 
' v.'Y?""SZYĆ Ją , aż' do nafwrższego wymiaru kary, leżą
cego w granicach Jego up~awnleń dyscyplinarnych. , - ' 

\. 

' Art. 51. § 1. ~zeł~ony dyscyp}'inarny może za
wiesić wykonanie' wy'mierzonej przez siehie- kary, 

' z wyjątkiem kary degradacji; jeżeli przez to kar
ność wojskowa nie ucierpi ' l jeżeli dotychczasowe 
prowadzenie się ' ukar,anego _ ~okuje poprawę. 

§ ~. Ma to zastQsowanie d9 żołnierzy dotychczas 
niekaranych, albo do takich, którzy bądź ze wzglę~ 
duna krót~ oz,A,"służby, bądź z przyczy~ ' od sie
bie. nIezależnych, nie _ znają odpow!ednich przepi
sów pt'zeolwlOO którym wykroczyl/l. 

§ 3:' Równocześnie Jl zawieszenIem wykonania 
kary należy określit ' termin , poprawy, pie dłuższy , 
Jednak nit .5 m!es1ące; Ucząc od chwili w~ierze
nia~ kary. 

,-

§4: Jeżeli uka:rany w ,ciągutermlnu poprawy ~a
chowywał- slęnieną.gannle, uważa się karę na me- , 
byłą i wykreśla się Ją % k-sięgi I$ar. W przeciwnym 
r.azie karę zawieszoną ' wykonywa się niezależnie 
od kary dyscyplinarnej, wymierzoneJ za nowe prze- ' 
winlen.le. 

\, -
Art. Sl. ' § 1: WymIeuoną karę należy 1,lchylić, 

'deU: 

Arł~ 5S. § ,1. W czasIe pokOju degradaCję podon
ce,rów I ofIcerow ' musI i>opr~edzIć ostrzeżenie. 

§ l. Osvzeżenla udziela przełożony dyscyPlInar-
DY, up:oważniony do -orzeczenia degradaCji, nli 
wniosek bezpośredniego przełożone!łG. 

" ' 

§ , " , Ostrzeżenie winno op/iewat, że ostr~żony.' 
będzie zdegradowa,ny, Jeżeli W przeolągu • sześciu , 

, miMlęcy o<l dnIa ostrzeżenia dopuścl się ponow
nie , nlew~aściwego zachowani'a się. 

f 4. Jeżeli w '.okresie poWyższym oskzeżony 'do- ' 
' puści sil:, ponownie przewl.nienJlt, które wskazywa
łoby, że nie poprawił się, wówczas przełożony , dy
scyplinarny, upoważniony doorzeczen,la degrada. 
cJl, orzeka degradacJę. 

DZIAL, IV. 

, Wykonanie kar dyscyplinarnych. 

Art. 56. § 't. Nte nlOżna wykonać ~ary dyscypll-
'narneJ w razie' Jej przedawnienia. '" ' 

§l. NIewykonane kary, wymien.ione wart. .15 
pkt 1) -7), przedawnIają się po upływie trzech 
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mleslęcYi . kary wymIenIone wart. 15 pkt 8) -10), 
po. upływIe steścIu mIesIęcy, a , ~ry, wymlen10ne 
wart. 15' pkt 11) -14), pO upływie dwóch .Clt, od 
dnia Ich nałożenIa,' . 

~ , - . 
, Art~ 57. § ,1. Wykonanie kary zarządza bezpo~ 
średni przełożony dyscyplinarny ' ukaranego be~ 

- względu na to, czy on, sam karę wymierzył, 4;Zy też ' 

Inny ' przełoiony dy~cyplinarn·y, . 

§ ·1. Komendancl garnizonów (ob.ozów . warow
'nych, mIast) . oraz dowódcy okrętów lub zespołu, 
mogą zarząduć wykona.ri1e · kary wymierzoneJ, 
p~żez nIch w warunkach art. 9. 

" 

Art. 58. § 1. Przełożony, . zarządzaJąc wykonanie 
kary dysćyplit:tarnej, powiń1en ' dbilć, ażeby przez 
to I nIe doznała uszczerbku sł"żb~. 

. ~ ... 

§ l, ' Jeieliw czasie, wykonywania kary, ·wymle
nlaneJ w art. 15 pkt 1)-6), nastąpiło ukaranie 
winnego karą pozbawienIa wolnoścl. nalety wstrzy
mać wykonanie kary, wymienionej w a,rt. · 15 pkt 

. . 1 )-6), doczasuodby~la kary pozbawienIa wolno
ści, 

Art. 59 • . § 1, Wyższy przełożony dyscyplinarny 
(art. 8) lub władza wojskowa (art. 9fzawladamia
Ją o wymierzeniu kary bezpośredniego przełożone
go dyscypUnarnego ukaranego, wymieniając czyn, 
za który · na.stąplło ukaranie oraz rodr.at .I ' wyso
kość wymierzonej kary . 

• - , ~ l. Przełożony, wymieniony w, art. 7 pkt 3), za~ 
wladamla . o wymierzeniu kary ' dowódcę (przeło
tonego formacJi), do któr'eJ ukarany nalety eW-lden-
cyJnle. -

Art. ,60. § 1. Kary dyscypltnarne, wymierzone 
szeregowcom (równorzędnYm)r " ~ . wyjątkiem 
upomnlenlal nagany ustnej . or~z' nagMY ustnej 
przed frontem , oddziału, ogłauasIę w rozkazIe 

. dzlenny~ odczytywanym na zbiórce, . 

§ l. Kary wymierzone p'odaflcerom (I'ównorzęd
nym), za wyjątkiem upoinnde-nla I ' nagany ustnej 
oraz ,nagany .ustriej na zblórc~, poda,je się do wIa
domości na ' zbiórce ' podoficerów danego oddziału 
równych l wyższych stano~sklem, przez od.czyta
nie kary z dodatku do ro~kazu d1Jlennego, • bądt 
rozkazu podoficerskiego, 

, 
§ 3. Kary , wytplerzone oflcero.m, sa , wyjątkiem 

upomnienIa I migany ustneJ oraz nagany ustnej na 
zbIórce, podaje ślę do wladomośoł oficerów na sta
no~isku równym I wyższym, w rozkazie oficer .. 
·sklm. 

. Art. en. § ,l. Po Wymierzeniu ' kary' dysc)rpllna~e'
należy natychmiast ·zarządzić Jej wykonanie, Jeżeli 
w~ględy słutbowe na to zezwalaJą. ..... 

. / 

Poz. 219 . 

§ l. Ssereg9wych; ukaranycn aresztem, należy ode
.tawle w celu odbycia kary, z kartą' karnlf. ' 

§.,5. PuenlesleOli do lnnet formaCji, 09bywają nie' 
wYkonane kary w nowel for.macjt .. 

-Art. IJ. § 1. Karyare~tu.zwyklego I ś~lsłego' wy
konywa .Ię w aresztach garnlzonawych l od~lało
wych. W stosunku do załóg okrętów wojennych. 
kary--te wykonyWa się na okrętach, Jclell warunki 
na to zezwalają, ~ przeciwnym razIe kary te wy- · 
konywa się na lądzie. ' ' _ 

§ 2. WykonanIe ' kary aresztu żwykłego względem 
podołl<:erów należy zarządzić w ten spoSób, ażeby 
nie przebywaH razem ' z szeregowcami, a odnośnie 
osób płci odmIenneJ, ażeby nIe przebywały razem • . 

Art.IS.§ 1. ~ary aresztlt zwykłego Uclsłego, wy
mierzone szeregoWym rezerwy,' oraz 'kary ' ar,esztu 
domowego, wymlerwne oficerom rezerwy; powo- '
lanym ne ćwiczenia WOjskowe, należy wykonać . 
dopiero po 'upływie ' czasu, przeznaczonego na ewi .. · 
czenla woJ$kowe, o Ile na to pozwalają wżględy 

. karn,okl wpjskoweJ. W przecIwnym razie musi 
być kM'a niezwłocznIe 'odcrerplana, a czas ' ćwiczeń 
woJskowych przedłuża się o 'ok'res odbyWania kary. 

" 

§ 1. Odbyte kary wpiśywać należy do lu1ążeczek 
woJskowych, wydawanych szeregowYm, względnie 
do książeczek stalllusłużby ' oficerskieJ oficerów ·'~~· 

Art. 64. § 1. Odbywanie aresztu śdsłego poprze· 
dza~ mUS%4 ogłędzrny lekar~kle', celem stwierdze
nia i<lolnoścl flzyczneJ-rlkarariego d(> odbycia teł 
kary. 

-ł 2. JeteH według orzeczenia lekarza ukarańY nie 
mote kary t~J odbyt z powodu żłego stanu , zdr~ 

. wla, nale!}' wykon8il1Ie karyodrCilczyć hib odbywa
ną karę ' przerwać do czasu powrotu! ukara'uego ' do 
zdrowlłi. ' . . 

. § 5. iet~lI ~e względu na rozmleszczeńleoddzia
łów woJskowYch lub też Inne szczególne .warunkl 
nl~ m,o!e nastąpIć il:lezwłoc~rie stwierdzenie , przez 
lekarza zdolności fIzycznej ukaranego dó odbycia 
kary aresztu ŚCisłego l wskutek tego wykonimle ter 
kery mu$lałoby u,lecodroczenlu na , 'Czas , powYżeJ 

: 14 godzin ze szkodą dla utrzymanIa karności, włe 4 
, / 

łotwy przełożony zarządza niezwłocznie jeJ wyko. 
nanle bez poprzednich oględZin lekarskIch ukara
,nego.Ukarany ma być jednak poddany niezwłocz
nie oględzinom lekarskim VI czasie odbywania ka~ 
ry, Jeżeli powstanie tylko możność takich ,oględzin. 

§ :t. Orzeczenie lekarskie, ńależy uwidocznIć na , ' 
karcie Jrernej. . 

Art. M. Zdegrlldowanych starszych szeregowców 
przen~ sędo Innej kompanII (oddZiału ró~ 

-, 

" 

-' 
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uędhegó), a podoUcerów I oficerów ~. do Irinego 
pułku (oddziału rÓwu()il'zędnego) . 

. . 

Art. 66. § 1. W czasie wojny, . mobilizactl, pod-
. C%8S maneW\ów" ćwiczeń . llolb koncentracjt, pol ... 
czonych z czasową ,zmlianą miejSca . postoju, ora. 
w braku odpowiednich pomieszczeń do wykony
wania dyscyplinarnych kar pozbawienia 'wolnoścl, 
można zamieniĆ karę . aresztu zwykfeI~o lub klsł.- • 

. go, wYmierzoną sżeregowcom pełniącym służbę 
, wojskową, na karę robół poz~ kolejnością. 

§ 2. Karę aresztu zwykłego zamienia. się Vi .to
suriku Jeden . dzień a,resztuna jedon dzień robót po- .' 
za koletńośclą, a karę aresztu ŚCisłego - Jeden 
'clzleń aresztu~a . dwa dnł robót poza kolelnoścl/ł. 

DZIAtV. 

Zażalenia. 

Art. 67. § 1. Zołnierz ma pr~o wnieśt zldalenle 
w Wypadk\l, gdy dyscyplinal"lnle został ' ukaiany nie
słusznie lub wymierzono mu karę niedo%Wolon/ł, , 
albo przełożony dyscyplinarny przekroczył swół 
zakres władzy dyscyplinarnej. . . 

~ l. Nadto żołnierz ma praw()- wnosić ~ałalenl. 
na krzywdzące go czyny ,I zarządzenia ' Pł'zełoło

§ 2. W braku odpOwiedzi 'na zatałenlew .okre
ślonych wyżej t;rmlilach . żalący się ma p'rawo 
wnieść zażalenie bez~ośredniodo' wyższego prze
łożonego. 

DZIAt VI. 

Pochwaiy I nagrody •. 
, 

Art; 71. Pochwał I nagród udziela się ta gorli
we I sumienne wypełnianie ' .obowiązków, wyi'ót
menie się postępami ' w pracy.. wyszlmlentu boto
wym lub polityczno-wych.owawczYm . . 

. . ' . ~ 

Art. 7%. Póch~ły I naQrooy Sąl 

1) pochwała ustna; 
'l) pocltwała ustna przj:d frontem 'ódd~lahl, na . 

zbiórce podoficerów, względnie oficerów od-
działu; . . • 

5) pochwała . z ogł05~en1em w rom<azde; 
'4) udzielenie urlopu poza k.olejnaścl/ł lub' do

datkowego; 
5) daTowanIe kary dyscypllnamej; . 
6) obdarzenie uI>om~nkiem lub nagrodl · pie

niężną; 

7) odznaczenie; 
.la) awans o tedensłopleń. 

Art. 75. § t. Pochw6ł udzlelałą właściwi przeło
żeni dyscypllnarfll osobom podlegającym Ich włj,

Ari.68.§· :1. Zażalenie składa się w -drodze słuJ-dzy dyscypllnarneJ. 
bowet ustnie lub pisemnie bezpośrednIemu . pn.-

nych. 
' \ 

łożonemu (dowódcy). Pisemne zażalenie winno § l. Urlopu, obdarzenia upomlnldem lub na gro-
. ,być podpiSane osobiś~le przez. żalącego się. dą, odznaczenl.a, awansu udzlel~ą przełożeni dy-

. " , scypllnaml, .uprawnlenl do tego z tytułu. zajmowa-
§ 2. Składanie ' zażaleń w szeregu lub w czasie za- ne,go ~,stanow15ka. NIeposiadający tego uprawnienia 

Ję~ . testnledoP!lszczalne. występuJą z odpowlędnlm wnioskiem. 

§ 3: Żołrrierz może wn:ieść zażalenie jedynie w § 3 . . Darowańle ka~' dyscYPIinarnejprzysługuje 
swojeJ spq~wie I w swoim imieniu. ' Składanie za· przełożonym dyscyplInamym. ktÓrzy karę wymie
żaleń :: zbiorowych lest niedolmszczalne. . rzyl:l, lub wyższ;rm przełożonym: dyscyplinarnym. 

§ 4. Zażale,nie winno być wniesione nie ' późnlet, , . NieposładającY tych uprawnień występują z odpo
aniżeli w ciągu 3 dni od. dnia powstania okołlczno- . wledrilm wnioskiem. 
Ad, będącej przedmiotem . zażaleIliia, z wYt,Atldem 
zażalenia dotyczącego czynu, przewidzianego Vi 

prąwie karny,!p~ '. 

. Art. 69. Złożenie zażalenia świadomie fałszywe •. 
go tub beżpodstawnie dyski:edytującego przełoto-: 

. nego pociąga za sobą odpow,ledziainość dyscypll· . 
narną lub sądową. 

Art. 70. § t. Bezpośredni przełożony, do d.owódcy 
'plutonu włącznie, winfen 'udzielić odpOWiedz:! na 
zażalimle. w czasie do dni 3, od (I.owódcy . kom
pa.nU (równorzędnego) do' dowó~cypułku (rów-

. norzędnego)-do 7 dni, a od dowódcy.brygady 
' (równorzędnego) do d'owódcyarmii - do H dni, 
li ' Minister Obrony Narodowej lub . Naczelny Do
wódca . do 28 dni licząc od dnia zło!enla za
talell18. 

. ~ 
." 

. Art: 74. O udzielenIu ~ochwał I nagród właściwi , . 
przeło!enl ' mogą zawiadomić rodzi,ne odnośnego 
żołnierza I zarz9dgmloy. 

/ 

'. DtłAt V'II. 

. E~idencfa po~hwal, nagród i ~ar. 
- . ' . . . 

Art. 7;. § 1. Dla użytku władz WOjskowych .pro-
~adzi się księgi pochwał, nagród I kar, ' do którycIl ' 
wpIsuje się pochwały, nagrody ł kary dyscypHnanie 
żołnierzy, za wyjątkiem kary upomnieńia l na/limy 
ustnet· • . 

§ 2: Do tej k~lt;gi ' wciąga się takie kary sądowe, 
kary . .oficerskIego sądu honorowego lub koleżeń
sklegc; sądu szeregowych,. oraz ostrzeŻenia prze
WIldziane wart. 55 • 

. , 

.r 

. . 

' :', . 



, " 

. Dziennik ,\4taw Nr 37 _._------ _ .. ,-------- . Ioz. 21' 
,- - - --'------- --'---- -

'. Art •. 76. § 1. Księgi pochwał. nagród kar pro-o f l .. Wykreślenle- kary pOcląsa za sobą ten sku~ 
- ,; tek, 'iż ukaranego, którego Gołyczywykreślona 

, kara, uwa~aslę 'za niekaranego ~ 

wadzą: ~ 

1) , dowódca . kompaniI (równorzędny) .dla po~
ległych s~eregowych'; 

'. l) dowódca 'pułł4I (równorzędny) dla oficerów 
młodszych-r bezpośrednio Il}U podległych ' sze

- regowych ru.eobjętych pkt 1); 

3) dowódca dywIzji (róWinorzędny) , dla ofice
rów sztabowych ' ł bezpośrednio mu podleg-

. łych oficerów i szeregowych nieobjętych pkt i 

1) I l}; . 

4) dowódca ' armii , (równorzędny) dla bezpośred
nio mu p,pdległych tołnlerzy nieobjętych pkt. 
1}, -l} '1 3}; , 

5) Minister OBrony Narodowej (Naczelny Do~ 
wódca) ' dla: bezpośredn!o mu pOdległych żoi
nlerzynieobjętych p.kt. 1), l}. 3 14}. 

-§ l . O pochwałocp,nagtodach' I karach, udzielo
nych lubwymlerzonych prżez przełożonych dyscy

- pllnarnych, "nie prowadzących kslęgii należy donieść 
temu dowódcy, który . prowadZi taką księgę. 

§ 3. Właściwy dowó~ca wpisuje pochwały, na
grGdy I kary do księgi I winien przechowywać JlL 
pod zamknięciem. ' 

Art. 77. § L Kary dy.scypliname oraz ostrzeżenia 
wykre~la . się z księgi kar tak, by stały się one nle
czytelne, w wypadkach : 

1) mianowania ' szeregf)wca podoficerem lub pod
oficera - oficerem; 

l) P9 upływie dwó,ch lat od wykonania kary na
' łoiOlnej ' na ,szeregowego, Jeżeli ' w tym czasie 
nie był on ·~rany sąrloownJe" w drodze orze
czenia sądu koleżeńskleg? lub dyscyplinarnie; 

,} mlanowanła oficera młodszego oficerem szta
bowym lub oficera sztabowego , generałem; 

4} po upływie trzech IM od wykonania kary na- ' 
Łożonej na oficera. Jeżel1 w · tym czasie nie 

, 'był pn. karany sądownie, w drodze orzecze
nia oficerskiego sądu honorowego lub dyscy
plinarnie. 

§. 2. Ukaranie karą upomnienia ,lub nagany w 
okresach wymienIonych w § 1 pkt l} lub 4). nie . 
atanoWI przeszkody do wykreślen1akary. z . księgI. 

§ 3. Wykreślo~e wlllny być tet kary dyscypllnał'-

§ 3. Wykreślenie 'ostrzetenia pocIąga za sobą ten 
skutek, że ostrzeżeru.e uważa _się za niebyłe. 

Art., 79 • • § 1,. WyciągI z księgI pochwał, nagrÓd 
kar wydaje się tylko na ' żądarile władz -Wojsko

wych, wy~óżnlonego oraz ' ukaranego; w razie zło

żenia przez niego zażalenia, 

§ 1. W razie przenleslenlą,PtzesYła się wyciągi 
z księgi, dotyczące osobypr~enles.Iónet do nowej 
formacji, za~naczając to w rubryce . kstęgl "uwagi:'. 

§ 3. Otrzymany wyolilg dołącza. nowy przełoto- · 

ny do księgi pochwał, nagród. I kar prowadżoneJ 

przez siebie. 

. ,Art. '80. § 1. KsięgI pochwał, nagrÓd t" lmr 'przed
,taW'laslę do kóntroll wyższym przełotonym dy
scyplInarnym: 

1) kSięgI kompanii (równorzędnych) 
siąc; 

co m1e-

l) księgi pułku (równorzędnych) - co trzy mie-
slą<;e; 

'} księgi dywiZYJ (rownorzędnych) :- .. co sześ~ 
mle!4ęcy; , 

. 4} kslągi armij (równorzędnych) ' ,-::- co rok. \ 

§ 1. Wszyscy przełożenł ' mają ' obowiątek przy' 
każdej nadariająceJ ' się ' sposobności przegląda~ 
księgi \1 uchylać- dOs.trZKQne nieprawidłowoścI' w · 
słosowaniuprzepisów dyscy'Una1'nych. Yl razie · ' 
zauważenia P!'zez wyższego przełożonego, . że ńlż
szy przełożony dyscyplinarny przekroczył swóJ za
kres władzy _ dyscypllnarnek . względnie . _wyrriierzyl ' 

' karę nieprzewld~łaną , n;ln~eJszyml prZ:er>łsaml; n6- ' 
. Icly _ karę mtlenlĆ lub uchyliĆ, ł\) przekraczającego _ 
pociągnąć do odpo:wlledzlal~ośct.; . .-

-DZIAŁ VIII. 

Przepisy przejśc:łowe . f koflcowe. 
'- ' 

;ne . W Wypadku . uchylema lub <4lrowanią -Ich, albo . . 
w razIe uwzględnIenia zaźalenlawnleslOO1egoprze- ' 

Art. 8t. Kary dyscypUname, . wymierzone, a ni. 
odbyte przed dnłem wejścia w żyole nlnlęjszych 
p~zeplsów, ~konywa sIę według przepdsówd4iltych. 

.clwko wymlerronej karze. -

" §.t. Ostrzeżenia ulegają ,wykreśleQlu po upływIe 
okresu PQPrawy. . 

Art. 78.' §1. WYkreślenia kary dokonuje z urzędu 
lŃ'zełożo:nvf kłórYPI;owadzl kstęgę kar. 

czas obowtązuJących. 

Art. 82. Przepis art. 77, o wykreśleniU kar dyscy
plinarnych .z ksIęgi ~ar, stosuJe się również do kar 
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dyscyplinarnych lub ostrzeżeń, . wymierzonych lub 
udzielonych przed, dniem 'WeJścia w życie niniej-
szych przepisów. . 

, Art. 83. Z dniem wejścia w życie niniejszego de
kretu tracą moc przeplśy w przedmiotach unormp.. 
wanych tym dekretem. 

•• 
~t. 84. Wykonanie . niniejszego dekretu porucza 

się Ministrowi Obrony Narodowej (Naczelnemu . 
Dowódcy) • 

• 
\-- ... ·1 

• ArL 8S. Niniejszy dekret ~hoJJz,i w życie po 
upływie trzydziestu dni od :ogłoszenia. 

" 

Prezydent Krajowej Rady Nar04owej: 
Bolesław Bierut • ' 

,. 
Prezes Rady Ministrów: 

Edward' Osóbka - Morawski 

Minister Obrony Nat'odoweJ: 
Michał 2ymierski 
Marszałek Polski . 

.J ' 

Tło~zono z polecenia Ministra Sprawieąliwości w' drilkarniNr 4 Sp. Wydawniczei- i,Czytelnik" w' Łodzi 
I · ul. Z~Ą[ irki 2. ' _ ~I 

" 
Zgłoszenia napreI}umeratę przyjmuje się w Administracji DzIennika UsiawR. P. w Łodzi, ul. Piotrkowska 49 

" oraz w Biurze Sprzedaży w Warszawie, ul. Targowa !59, / , ' , 
Prenumeratę należy wpłacać I góry za pośrednictwem P.K.O. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpła
ceniu zaliczki kwartalnej dla , władz, urzędów, " zakład6w i instY!cucyj państwowych l samorządowych 
w kwocie zł. 60, dla innych prenumerator6ww kwocie~~ł. 150. Konto czekow:e w P.K. O. VII - 134 

Pojedyncze numery są do nabyc::ial 

. w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ' ul, Piotrkowska 49, w Biurze Sprzedaży w Warsza, 

.. wie, ul. Targowa 59 oraz w Kasach Sąd6,Y Okręgowych Wf Krakowie, Katowicach, Lublinie '1 Poznaniu ' 

Cena 20 zl. 
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D ,EKRET 

Z dnia, 18 $ieq~nia 1945 r. 

o podatku od wynagrodzeń. '. 

Na · podstawie ustawy z dnia 3 .stycznia 'bsobY obowillzane do opłacania podatk~. 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą . Art. 3. (1) Do . opłacania podatku od wy-

. ustawy (Dz. U. R. P. Nr l. poz. l) - Rada ,Mi- nagrodzen- obowiązane są. o-Soby fizyczne bez 
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej R,ady wzgl~du na miejsce zamfeszkanią lub miejsce 
Narod,ówej zatwierdza, co nast~puje: . pobytu, jeżeli wynagrodzenie za prac~ wypla .. • 

Pr~edmiot opodatkowa~. ·cane im jest na obszarze , Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Art. 1. (1) Podatkowi od wynagrodzeń pod- (2) Do oJllłacania podatku od wynagrodzeń 
legają wynagrodzenia za prac~, wypłacane na obowiązane" są również te osoby Jizyczne, któ
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. rym wynagrodzenie za prac~ wyplac.ane jest za 
. " (2) Podatkowi od wynagrodzęń 'podlegają granicą, jeżeli ' posiadają miejsce zamieszkania 
,również wynagrodzenia za prac~. wypłacane na lub miejsce pobytu na obszarze Rzeczy,pospolitej 
obszarze, obcego państwa os~om. któ,re pasia- Polskiej. / _' . . . \ 
dają miejsce zami~szkan"ia . lub' miejsce , pobytu ' Zwolnienia podmiotowe. 
na obszarze Rzeczyposp-olitej Polskiej: "Art. 4. Zwolnieni od obowiązku " podaŁko"; 

. Pojęcie wynagrodzęnia. 

Art. 2. (l) Wynągro'dzeniem jest wszelkiego 
rodzajuświadezenie· w pieniądzach lub_ w na
turze" otr,zymywane prze)Z prilcownika z tytułu 
pełnionej przez niego pracy zarówno w cz~si~ 
trwania stosunKu służbowego lub stosunku umow
.Bego ' o prac~, ja~ i pO ' jego ustaniu. 

. (2) Do kat~gorii wymienionych w ustępie 
poprzedz3jącym wynagrodzeń zalicza si~ również 

. wszelkiego rodzaju świadczenia wypłacane oSO-, 
bom, , należącym do składu zarządów~ rad, ko
mitetów nadzorczych i komisyj, rewizyjnych osób 
PLawnych. · /' 

(3) Wartość pieni~żną świadcze,ń . Vi na
turze w postaci wyżywienia, "'mieszkania służbo
w~o, światła; ' opału i użytkowania roli .ustala 
na każdy rok kalendarzowy Minister ' Skarbu 

' w ...porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki 
Społecznej. , . 

(4) Wartość innych iwiadc~eń w naturze 
szacuje si~ według eenrynkowych; W przypadku 
udzielania tych świadczeń: w formie odpłatnej 

. dóliczeniudo wyńagrodz,eńia podlega róinica 
pomi~dzyceną rynkową a' cenązapłaeoną przez 
podatnika. · ' 

, 

wego są: 
, 1) -uwierzytelnieni przy ' . Rządzie Rzeczy

pospolitej zast~pcy obcych państw oraz przy
dą,ni im urz~dnicy i osoby. ,pozostające u nich 
w służbie, jeżeli są cudzoziemcami; . 

. 2) inn~ osoby, którym na podstawie' 'ukł~
dów mi~dzypaństwowych' lub, według za!!ad 
PJawa mi~dzynarodow~go słuzy przywilej zwol-
nienia od tego pod!fttku." . . 

Zwolnieńia przedmiotowe., . 

Art. 5~ (1) Podatkowi nie podlegają: 
1) zjpomogi i odszkodowania pośmiertne 

dla ' rd'bzili po zmarłych wojskowych i utz~drii,. 
kach państwowych; .. • 

. 2) renty i zapomogi pobierane przez inwa", 
lidów wojennych i wojskowych oraz inwalidzkie 
renty skapitalizowane; 

3) . pensje pobierane przez , weteranów pą
wstań na qlocyobowiązujących ustaw; 

4) płace i dodatki wypłacane przez Skąrb
Państwa w związku z odznaczeniami wojennymi, 
odniesionymi ranami i t. P'; , '. ~ 

. 5l żołd wypłacany szer~gowym Wojsk Pol-
Skich w służbie czynnej .łącznieze wszystkimi 
dodat~ami; 

" 

" ..... ) ~/ 
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'6) skapitalizow~ne renty 'i emerytufy \Vy- --ze źródeł położonych na obszarze Rzeczypospo-
płacane , z ~nduszów Państwa I lub zakła:dówlitej Polskiej. ' , 
ube2'pieczeń społecznych; . " Powstanie obowilłZku pa'C:iatkQwego: 

7) odszkodowania za utrat~ żyCia lubzdro-
· ~ia w związku z pełnioną pracą; , " ~rt.7. O?owiązek podatkbwy " powstaje , . 

. z chwilą wypłacenia wynagrodzenia i jest nie- ' 
- 8) opieka lecznicza, szpitalna, sci'hatoryjna zależny od tego, ćzy wynłg'~odzenie wypłacone ' 

.oraz wartość bezpłatnie wydawanych lekarstw; zostało za czasQkres bież~cy, prze~zły lub 
9) wartość munduru słążbowego lub od- przyszły. " 

szkodowanie w gotówce: za uŻy)Nanie' munduru • 
własnego; . Wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

10) zasiłki «horobowe . wypłacane przez . Art. 8. Obowiązek podatkowy . wY.8'~sa ' 
'ipstytucje ubezpiecźeń społe~nycb; . z chwilą śmierci podatnika, jak również z cli'wilą 
. 11) zapomogI dla zarejestrowanych bez- rozwiązania sto~unku, . uzasadniającego wypłatę 

robotnych wypłacane z kas publicznych; ' wynagrodzenia, jednak dopiero po dokonaniu 
, 1~ zwroty kosztów służbowych, kosztó\V, całkowitego rozrachunku i wypłaceniu reszty 

podróży oraz . diety wypłacane . osobom . za- należry>ści ' z wygasłego stosunku. 
· trudnionym Vi służbie publicznej; 

.. 13) kwoty wypła'cane qsob~m zatrudnio
nym nie w. służbie publicznej na koszty podróiy 
(koszt przejazdu, diety), jeżeli · nie przekraczaią 
one faktycznych 'WYi~tków pracownika, . albo 

· nie są wyżsźeod ustalofiych przepisami układu 
.. zbiorowego pracy ,dla danego 'zawodu; . 
· . ~ 14) koszty biletu na i>rzeja~d ' środkami 
masowej lokomocji (pociągi, tramwaje, autobusy) 
od miejsca zamieszkania do emieisca pracy 
i z powrotem, jeżeli 1e koszty nie są zwracane 
przez pracodawc~ poza wynagrodzeniem; .-

15) odszkodowania za używane przez ,pra
cownika własne narzędzia prasy..--(1\mortyzacja); · 

\ }6) jedporazowe . zapomogi ślubne, poro~ 
· dowe i pogrzebowe, jeżeli są udzielane w okre
aie szęściu tygo~ni przed: lu b po zdarzeniu 
w wysokościnieprzekraczającej 3.000 zł; 

17) . dary pieniężne i w naturze, jeżeli są 
udzielane w wysokości do 6.000 zł, z tytułu co 

. . najmniej 2)~letniego okresu trwania pracy; 
18) stypendia, faktycznie poniesione .opłaty _ 

szkolne, ' zwracane przeż pracodawcę na pod
atawie przepisów l;lkładu zbiorowego pracy, za
aiłki na cele nauk .Jwe, 'ila~ody . uzyskane ąa 
konkursach, nagrody za wynalazki , i t. p.; 
. 19) ' wyna2'rodze~ia niepr.zekraczające w sto
lunku rocznym 12.000 zł chyba. że dekret ni-

. niejszy stanowi' inaczej; 
20) inne wynagrodzenia:l.wolnioee .d po ' 

datku na mocy s'Pec1alnych ustaw: 
(2) Upoważnia się Ministra Sk4rbu w poro· 

zumieniu z Ministrem' Pr.acyi Opieki Społecznej 
do zwolnienia od podatku innych kategoryj wy· ' 
nagrodzeń w · grani~ach słuszności gospodarczej. 

Art. 6. Wynagrodzenia wypłacane . z fun
duszów obcego państwa,obcych z-wiąików sa
mot:ządowychorai z innych tego rodzaju fun
duszów publicznych wyłącża się od opodatko
wania, jeżeli b~dzie u do 'Nodnione, że podlegają 
tam podatkowi tego samego rodzaju i . leżeli 

iI' wlaśdwe obce państwo postępuje według ' zasad 
. , w71ajemności co do takich samych przychodów 

Zniżki i źwyżki rodzi~ne • 
. . Art. 9: (l) Jeżeli podatnik, będący głową 

ro~zl?y ma na utrzymaniu więcej niż dwoje 
dZieCI, podatek obniża się o 25%, jeżeli , ma 
więcej niż · czworo dzieci, podatek obniża się 
o ?o%' <:::,ałkowite zwolnienie od podatku nastę
pUJe wtenczas, jeżeli podatnik ma -wi~cejniż 
sześcioro dzięci na utrzymaniu_ . 

(2) Zniżka, o której mowa w ust. 1, odnosi 
się fylko do tych podatników, których ' wynagro
dzenie nie przekracza 120.000 zł w stosunku 
rocznym i którzy nie ~ą podatnikami w podatku ' 
,dochodowym. . . ' ./ " 

(3) Za '" dzieci uważa się niel~tnie dzieci 
ślubne, nieślubne, ' przysposobione i pasi~rbó-w 

, do lat 18J tu, . jeżeli nie posiadają, -własnych zró-
deł dochodu. . , - .' . 

(4) Ta' sama zniżka przysługuje równiei na" 
dzieci starsze, pobierające naukę lub odbywa
jącepraktykę zawodową - do u~ńczenia przez 
nie 24 rok~ życia, jeżeli nie posiadaj" własnycb · 
źródeł dochoc!u. . . 

(5) Jeżeli podatnikiem jest kobieta, będąca 
głową rodziny, ulga, o której mowa w ustępach 
poprz'ed~ających,następuie: '. 

w rozmiarach 25% . - gdy ma nk utrzymaniu 
. więcej niż jednó dziecko~ 

.. 50% .- idy ma na 'utrzymaniu 
więcej niż ' dwoie dzit:ci. 

Całkowite zwolnienie następuje, gdy ma . 
na utrzymaniu włęeej , niż czworo dzieci. 

Art. 10. , Podatek podwyższa się: 

1) o 20% dla podatników w wieku pał.Jad 
18.,Jat, nieżonatych lub niezam~żnych, nie maj~
cych na u.trzylnaniu dzieci i pobierających wyna
grodzenie ponad 60.000 zł rocznie; ... . ~ . . . 

. 2) o 10% dla poąatników żonatych lub 
zamężnych od lat przeszło dwóch. lecz nie ma
jących na ~trzymaniu dzieci, jeżeli podatnicy Ci 
pobierają wynagrodzenie ponad 80.000.zł rocznie. 

/ 
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Wysokość i sposób pobiarantap·odatku. ' 
Art. Ił. (1) Podatek wymierża się według 

nast~pującej skali: ' . ' . 
:::. 

Stopień 
WY.OkO.".; ... , .... O~ . ~lI>pa 

oblicz.na w stosunku pr'-centowa 
wynagro- rocznym w złotyc!h podatku . 

dzenia ponad I do . . .' ,% , . , 
1 12.000 - 18.000 1 

' 2 18.000 24.000 1.5 , -
'3 24.000 30.000 2 
4 30.000 36.000 2.5 
5 .,.000 42.0CO ' 3 
6 • ! 42.000 4.8.,.000 . 4 
7 4~.000 54.0bO ' 5 
8 54.000 60.000 6 -. 
9 60.000 70.000 7 i .. 

10 70.000 80.000 · B . 11, 80.000 90.000 9 
12 90.000 JOO,OOO lO' 

13 -100.000 110.000 11 . 
-

14 110.000 120.000 12 
15 120.000 , . 130.000 . 13 
16 \30.000 140.000 15 
17 140.000 160.000 17 
18 160.000 180.000 19 
19 180.000 200.000 . 21 
~ 200.000 , 240.000' 23 

! 
2~ 240.000 280.000 25 
22 280.000 320.000 , 27 
23 320.000 360.000 29 
24 360,000 ' - 400.000 '31 

• 25 400;000 ' 450.000 33 -, 26 450.000 500.000 35 
27 500.000 550.000 37 
28 550,000 600.000 39 

- 2' 600.000 700.000 41 
30 700.000 800.000 43 
31 800.000 900.000 45 
32 ' 900.000 , 

1.000.000 '- 47 
'33 , 1.000.000 50 

(2) Podstaw~do ustaleriia stopy p~ocento
wej stanowi . wyo,!grodzenie, oblic~one w sto
sunku rocznym: 

• Art. 12. (1) Podatek od wynagrodzeń, wy- , 
płacanych na obszarze Rżeczypospontej Polskiej, 

·pobiera si~ drogą potrącania od wypłacanego 
, wyn~grodzenia kwoty należnego podlhtku według 

skali art. 1l'.. . 
. (2) Do · potrącania kwoty należnego po
datlą1,o.bowiązani są prac'odawcy (władze, urzę
dy, i'nslytucje, przedsiębiorstwa i wogól~ wszyscy 
-pracodawcy, wypł'acaj~cy wszelkiego rodz~ju 

, wynagroc!łzeni~) . przy każdej wypłacie wyn,a-
-grodzenia. . . 

, .(3) Jezeli pracodawca nie potrąca należ
nego podatku, lecz ponosi goz własnych fun-

' ,duszów, wówczas ' obowiązany jest przyjąć za 
l>odstaw~ do ustalenia stopy procentowej i obli- . 
'-e'zania , podatku łćiką kW'ot~1 'aby - po 'potrą-; 
<e~iuod tej kwoty obliczonego . podatku ---:- "po· 

. '. 
została " rOzmca wyrażała sum~ przypadającą 
pracownikowi do wypłaty. Zasada \Powyższa nie ' 
rn.,a zastosowania, gdy wynagrodzenie nie p~ze
kracz a zł 60,000 w stosuńku rocznym. · 

o ' {4) Przy wypłacie wynagrodzeń periodycz
nych zmiennych stosuje si~ p6sta~owienia art. 11 
ust. 2 dopóty, aż łączna suma wynagrodzeń 

. w danym roku .kalendarzowym przekroczy 
12.000 zł, p"o czym w celu ustatenia stopy pro-
centowej podatku należy stosować postanowie
nia ust. 6. 

. (5)' W c~u obliczenia podatku przy wy
płacie wynagrodzenia nieperiodycznego (jedno
razowego), dolicza się je wraz z poprzednio 
wypłaconymi w danym roku kalendarzowym
wynagrodzeniaminieperiodycznymi do :obJiczo-
nej w stosunku .rocznym sumy ostatniego perio- Il'. 

dyczn.ego wynagrodzenia i ustaloną w ten spo-
sób stop~ procentową stosuje si~ do bieżąco 

' wypłaconego wynagrodzen~a nieperiodyczn'egc. 
(6} W stosunku do osób, które wynagro" 

dzen periodycznych' nie-otrzymują, podstaw~ do 
ustalenia stopy procentowef pódatku stanowi 

/kwóta wypłaconego wY.nagrodzenia. W przy
padku powtilrzających si~ wciągu ,foku wypłał 
nieperiodycznych ' należy · ltłodać . do kwoty bie
żąco ' wypłacanej SUin~ wypłat i~ż dokonanych , 
i na podsta wie łącznej sumy ustalić stopę pro
centową i obliczyć podatek. Od tak ustalonej 
kwoty podatku potrąca się podatek uprzednio 
już poorany, a POJost'ała ' różnica stanowi 'po:' 
datek, przypadający 'bieżąco do potrącenia. , 

(7) Padatek należy potrądć w . ten sposób, 
aby z wynagrodzenia wyższego stopnia. pd po
braniu podatku nie pozostało mniej, ' niż zostaje 
,z najwyższego wynagrodzenia bezpośrednio niż
szego stopnia, po potrąceniu podatku . na ten 
stopień przypadającego. 

Art. 13. (1) Pracodawca wypłacając? wy
nag"'O~zenia w sumach nieprzekraczających na 
jednego pracownika zł' 60 .000 w stosunku rocz~ 
nym, obowiązany jest oprócz potrąconego. pra- ' 
cow~ikowi p~datku w myśl art. 11 uiścić, z włas
nych funduszów dodatkową opłat~ według na-
stępującej skali: . -

Stopień/ 

wynagro

dzenia 

Wysokość wyriagrodzEmia 
obliczona w stosunku rocznym 

\ w złoty~h 

ponad do . ' 

Roczna suma 
dOPlitlcowej 
o~y . 

w złotych 

1 12.000 3.600 
2 12.000 18.000 3.420 
3 ' 18,000 24,000 3.240 

. 4 24,000 • 30.000 3.000 
530.000 36.000 2.700 
6 36,000 42.000- 2.340 
7 42.000 48.000 1.681 

. 8 48.000 . 54.000 900 
9 . 54.000 60.000 300 

•• °.° 

(2) Od dodatkowej" opłaty (ust. 1) wolny , 
jest .płatnik, jeżeli nim j~st , Państwo, związek 

. , 
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• amorządowy, instytucja . ubezpieczeń społecz-
Dych, związek zawodowy robotniKów .lub . pra
.cowników, alhó . zakład, . będący pod zarządem 
Państwa bądź związku samorządowego. 
- ' . (3) Upoważnia się, Ministra Ska.rbu dQ'" cało 
kowitego zwalniania od op1at .dodatkowych oniz 
do obniżania stawek tych · opłat dla . poszczegól
nych ókI:ęgów wymiardwy,?h i kate.gorH podat
ników. ' , . . . 

" Opo~łlt~owani,e łllcznych. ~y'n"łrod~er.~ . 
Art. 11. 11) Osoby, ktore oti!ym'uJą wy

nagrodzenia od różnych pra'codawców, ' obowią
ziufe są po upływie rok!! kalendarzowego uiścić,. 
tytułe.,. podatku , od 'wynagrodzeń róznicę mię
dzy należnoścjąpodatku od łącznego ro~z-neg() . 
wynagrodzenia według skali art. H, a .. kwotą 
Iiotrąconą w trybie art. 12 , tytułem podatk~ 
w ciągu ubiegłego roku. ' ' , 

:-Art. ' 14. (I) Kwoty naleznego 'podatku,po
trącone . przez· pracodawcę przy ' wypłacie wyna
grodzenia (cwt. 11 i 12), lub ponoszone · przez 
pracodawcę 7; własnych funduszów (art. 12 ust. 3), 
jak również .kwoty dodatko\qch opłat (art. 13), 

-r>racodawca jest obowiązany wpłacić. ~o k~sy 
właściwego urzędu skarbowego w terminIe dm 7 
po upływie miesiąca . kalendarzowego, w któ.~ym 

, (2) Kwoty przypadające z powyższego 
tytułu do. zapłaty powihny być przez' wymie-- . 
pione wyżej osoby óbliczone i wpłacone ' do . 
kasy właściwego urzędu ,skarbawego w terminie 
do dnia 15 stycznia nastę'p.nego ~ku. -,-Równo
cześnie ,z wpłatą należyzłoży~ w urzędzie skar
b~wym obliczenie różnicy, , sporządzc ne, na 
Ptzepisaliym forn;tularzu. ' . 

. nasŁąj>i!a wypłata' wynagrodzenia, z dołączeme. m . 
wyk~u potrąceń, sporządzonego. według prze
pisanego wzoru, l?b też od,p/su ~lsty pła.~y, za- ' 
wieriljącej dane mezbędne do sprawdzemlJo pra
widłowości dokonanych potrąceń. 

(2) Minister Skarbu ma praWo zwolnienia ' 
. '" wiqkszych',przedsiębiorstw, zatrudniających znacz

niejszą liczbę pra~owników, a prowadzących 
prawidłowe księgi handlowe, od obowiązku . 
sk.ładania wykazów potrąceń ' albo list · płacy. 

. Uprawnienie to może Minister Skarbu przenieść 
na dyrektorów izb skarbowych. . . . , 
.' . Art. 15. fi) Pracodawca, wypłacający oso-

, bie - u niego zatrudnionej <lwa lub więcej wy
nagrodzeń obowiązany jest1 jeżeli łączna suma 
tych wynagrodzeń za dany rok kal~nda,cz.owy · 
przeitracza 30.000 zł obliczyć podatek, przYJmu- . 
jąc za podstawę łączną sumę tych wynagrodzell , 
. (2) Jeżeli obliczony w ten sposób . poda-

tek przekroczy kwotę podatku potrąconego 
wmyśLart. 11. rÓżl\ic~ należy potrącić dodat; 
kowo najpóźniej przy ostatniej wypłacie wyna
grodzenia za dany ' rok kalendarzowy i wpłaCić 
do .k~sy ~ urzędu, skarbowego VI terminie d.o dnia 
7 stycznia nasfępnego ' roku. ' 

Art. 16. OS9by, pobierające wynagrodze
nia na obszarze obcego państwa, li zamieszkałe 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 

'ust. 2) obowiązane są obliczać 'należny , podatek 
według pr~«::pisów art. lli 12 niniejszego de
kretu i wpłacać • do kasy wł~ściwego urzędu 
'skarb.ego. w termini'e 7 dni po upływie ' mie
s,iąca; w kfórym' otrzymały "wyn.agrodzenie: -p~ 
upływie roku osoby te są obOWIązane _ obhczyc ' 
i wpłacić należny podatek zgC?d.nie z przepisami 
art. 15 ust. 2. 

(3) . Podatęk należy obliczyć w ten sposób, 
aby z wynagrod,zenia wyższego stopnia, po po
trąceniu podatku, nie pozostałQ mniej~ ni~ zo
-staje z najwyższego wynagrodzenia bezposred
nio niższego stopnia po potrąceniu podatku na 
ten stopień przypadającego . 

Postępowanie w sprawach podatku., . 
Art. , 18. Post~powanie w sprawach podat

ku od wynagrodzeń podlega prze,pisom ordynacji ' 
podatkowej ' (Dz. U. R. P. z 1936 r. N(~ 14; 

.poz. 134), a ,w szczeg9lności przepisom tej or
dynacji; dotyc2:ącym państwow,ego podatku do-
chodowego. ' . 

Przepi~y ' końcowe. 
Arf; 19. Wykonanie niniejszego - dekret" 

' porucza się Ministrowi Skarbu. 
Arł., 20. (1) Dekret niniejszy wchodzi w ży

cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą · od 
ania 1 września 1945 r .. 

(2) ' Jednocześnie tracą mo~ obowiązującą. 
przepisy artykułów 20 i 41-45 ustawy o pań
stwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P; 

' ?: '1936 r. Nr 2, PQż. 6) wraz z , późniejszymi 
zmianami. . -

'-
Prezydl!nt Krajowej 'Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

w/z Prezes' Rady MinistrÓw: 
Władysław Gom';lłka 

Ministt r Skarbu: "-
Konstanty Dqbrowski 

w/z Minister ~racy i Opie~i ~poł~czr,Fj.: · . 
Edmund Glebcirtowsk~ ~ ' 

Tłocz~o z polecenia Mini.tr! SP!awiedlJwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości W Łodzi, uL Kilińskiego 9.'t, 

Zgłoszenia na prenumeratę , przyjmui.~ ' się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, . uL ,Piotrko~ska 49., . 
. Prellumeratęnaleiy }Vpła~a~ z góry. Wysyłkę . wl'lconuje się p~uprzednim wpł~ceniu z~lic7ki kwartalnej 

. dla władz, utzędów, zakladów i iństytu~yj państwowycho i, samor,;ądowyeh , w kwocie, zł 60, ... 
dla 'innych prenumeratorów w kwoctie zł 150. Konto czekow:e 'w P. K. '0. w Łodzi VII-134; . 
': Pojedyncze numery są do nabycia: . " , , . ~ . . ... 

w Biurze Sprzedaz)' y.. W lirszawie, ul. Targąwa 59, w Administracji Dzi~nnika Ustaw R: P. w Łoo:ii,uI. Pio~rk?wska 49," 
. oraz' w Kasach Ś'ldó~Okręg:owyc~ w Lublil)ie. Kr~k~~iilcie-Przed~ieście 76, Krako~wie, Katowicach i Pozb8n,iu,. " ~'o 
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Warszawa~ dnia' 27- września, 1945 , r. ' Nr ,39 
i RE Ś ć : 

I 

POZ.'ł '221 T"" , Z dnia 22 wrześnill 1945 ,r. o pr~edłużeniu niektórych terminów' przewidzianych dekr~tem 

\ 
1 

, o amnestii. 

". 1· 

. ' 

221 

DEKRET 

z dnia 22 września 1-945 r. 

.' .. 
" 

, oprze'dłużeniuniektórych terminąw przewidzianych dekretem o ~mn'esłii. , 
,'< 

,\ 

- '331 
" ' i 

, j 

Na podstawie 'art. 3 ' ustawy' z ,dnia 3 , styĆz~ 
nia 1?45 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
o.stawy (Dz. U: ~. P.' Nr l, poz. '1) - Rada Mini
sŁrów postanawict, ~ Prezy'dium Krajowej Rady 

Art. 3. Dekret niniejs~y wchodzi w życie ' 

z dniem 22 ' wrz eśnia 1945 r. 

Narodowej zatwierdza, co następuje: ' " 
, \ 

Art. 1. Terminy określone w art. :3 pkt , 
1), 2) i3) oraz art. ? §'1 pkt 1).d~kretu o am
nestii z d r:ia 2 sierpn~ 1945 r. (Dz. U, R. P. 
Nr 28, poZ. 172) - pq:edłuia się do dnia 15 paź - I 
dziern \ka 1945 r. I ' 

Art. 2. WykGnanie ninierszegodekretiJ, po
rucza się ' Ministrom: Sprawi'edliwości, Obróny 
Narodowej,' Bezpieczeństwa Publicznego, Sbrbu 

Administracj i Publ icznej. " \ ' 

' i 

, \ 

1 _ 

P~eiydent Krajowej Rady Narq'dowej: 
Bolesław B ierut 

Prezes Rady Ministrów: , 
Edrpard O sóbka,- Morawski 

Miniśter Sprawi~dliwpśc i: ' 
" " Heń~qk Ś'll'iąt/<owski 
w/z Minister Obrony Narodowej: 

gen, St.raiewski , 
Miriisttir ' B'ezpieczeństwaPublicznego: 

Si,an/sław Radkiewicz 
Minister Skarbu: ' 

Konstanty Dąbrowski 
Minister Ad'IDinistracji , Publicznej: , . 

Władysław Kiemik ,' 

. ' 

'/ '\ ' 

' 1 

\ ' 

, \ 

' " 
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DEKRETY. 

PGL. 222 - li dnia 24 sierpnia 194!i r. • d:al>szym przedłużeniu moraloriuridokalowego dlasp6łdzielni 331 ' 

223 - ' z 'dni,Q 29 sierpna 1945. r. ,- Prawo osobowe . 

224 - li dnia 29 sierpnia 19,45 r. - Przepisy -wprowadzai~ce prawo osobowa . 

225 - li dnia 29 sierpnia 1945 r. ", Iprawie posiępo,~ania o ubezwłasnowoLltienie 
226 z dnia 29 sierpnia 1945 r. w lprawie ~oslęp.9wania o uznani. ' za zmarłego i o slwiemza. 

33ł 

339 

nie zgonu 341 

OBWIESZCZ~NIE 

227 -Minislra Sprawiedliwości li dnia 3 października 1945 r. o sprostowaniu błęd6w w d.' 
krecie o podalku, od wynagrodzeń. , ,, 3M 
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DEKRET 

li dnia .24 ~ierpnia 1945' r. 
o dalszym przedłużeniu moratorium lokalowego dla spóldzielnl. 

Na podstawie llsfawy z dnia 3 ' stycz'riia 1945 r: 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy 
(Dz.U.R.P. Nr l, poz. 1) - Rada Ministrów po
stanawia, a Prezydium Krajowej Rady NarodoweJ 
zatwlecdza, co n.ułępuJe: ' 

Art. t. Termin wstrzymania li moq ', samego 
prawa Wykonania orzeeionych e1umbYł spółddelnl 
z lokali handlowych I pł'Zemysłowych, ustalony de- ' 
kretem ,z dnia ó IlItego 1945 r. o moratorium loka
l'Owym dla spółdllielnl (Dz.U.R.P. Nr 6, poz. 21), 
e przedłutony, del«etem z dnia 7 ma'Ja 1945 r. 
(Dz.U.R.P; Nr 18, ' poi. 99), przedłuta się <do' dnia 
5. grudnia 1945 ,r. ' 

Art. l Wykonanie nlenlejszego dekretu porucza 
sic: Ministrowi SprawiedliwoścI. 

Art. 3. Dekret nIniejszy wchodzi w' życie z dniem 
ogłoszenta: ' 

, 
Prezydent Krajowej Rady Nafodo'YeJ I 

Bolesław Bierut 

P~ezes Rady MinIstrów: 
, Edward Osóbka-Morawski 

MInIster Sprawiedliwości: \ 
Henryk Swiqtkowski 
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D E K. R E T 

, % dnia 29 sierpnia' 1945 r. 

Prawo osobowe. 

. Na podstawIe ilstawy z dnia' stycznIe ~945 r. 
o trybie wydawania dekretów s mocą' ustawy (D1.. 

DZIAŁ l. 
Osoby fizyczne 
Rozdział l. 

Zdolność prawna. • UR.P. Nr 1, poz. 1) - Rada MInistrów postana:' 
wla: a Prezydium K:raJowet Rady N6l"oOoweJ za
twierdza, co następuje I . 

Art. t. Każdy 'ma zdolność prawną; w granicach 
ustawy mOże mIeĆ prawa I obowi~kl prawne. 

" ' 

: 
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. Art. z. § 1. Zdolność 
% chwilą urodzenia. 

-- działań prawnych może bez zgody przedstawioiela 
ustawowego rOiporząd~ać swoim zarob!clem oraz 
majątkiem danym jej za zgodą przedstawiciela 
Ulitawowego do swoboanego użytku. 

prawna r ozpoczyna się 

§ l. Domniemywa s-ię, że dziecko przyszło na 
świat ~ywe . . 

Rozdział II. 

Zdolność do działań prawny<th. 

Art. 3: § 1. Dziecko, które nie 'ukoflczyło sió
dme·go roku' życia , nie ma' zdolności do działań 
prawnych. 

§ l . Małoletni, który ukOńczył siódmy rok ży- . 
cIa, ma ograniczoną zdolno~ć do dzlała9- prawnych. 

,., ~: 3. Kto ukończył osiemnasty rok ' życia, fest 
pełnoletni I ma pełną zdolność do . działań praw
nych. 

Art. 4. Przez zawarcie związku małżeń~ldego 
małoletni zostaje upełnoletniony. 

An. 5. § 1. Sąd może ' ube%własnowolnlć całko
wicie osobę, która ukończyła sIódmy rok życia, fe

' tell wskutek choroby 'psychlcmej lub niedorOZWOju 
psychicznego nie jest · zdolna do prowadzenia swo
Ich spraw. 

§ l . Ubezwłasnowolniony całkowicie nie' ma 
%dolnoścl do działań prawnych; Jego przedstawl-
c!elem ustawowym Jest oplekun~ -

Art. , 6. § 1. Sąd może ubezwłasnowolnić częś
dowo osobę pdnolelnią, która wymaga echrony 
z powodu chorltby p!ychlcznef lub niedorozwojU 
psychicznego, jednak nie w tym stopniu, aby za
chodziła potrzeba ubezwłasnowolnienia całkowl
tego. 

§ 2. Sąd może rówmez ubezwłasnowolnić częś
ciowo osobę pełnoletnią, która: 

1) .z powodu marnotrawst.wa naraża sIebie lub 
rodzinę na niebezpieczeństwondedostatku; 

1 

1) z powodu nałogowego i> ffańsłwa lub narl~o
manII naraża siebie lub rodzInę na I1lebezpl'eczeń
'dwo n)edostatku albo wymaga pomocy do prowa
dzenia swoich spraw albo zagraża bezpieczeństwu 
Innych osób. 

§ 3. UbezwłasnowolnIony częściowo ma ogranI
czoną zdolność do dZi ałań _ prawnych; Jego przed
stawlc1el!!m usta~owym Jest kurator. ' 

Art 7. Oświadczenie wol1 osoby ndeZdoinej do 
dz l alań prawnych fest nlewa!ne. 

Art. 8. Do ważność! ośwIadczenia woli 050by 
ograrilczonej w zdoinoścl ' ·do dzIałań prawnych, 

, priez które zaciąga ona zobowltlzanta lub rozpo
r.ządza mafątk.Iem, potrzebna J~t zgoda przedsta
"'klela ustawowego, feżell dalsze przepisy nIe sta~ 
Ilowlą InaczeJ. 

.' 
Art. 9.- § 1. Osoba ogranIczona w zdolnoścI do 

.·V 

§ l. Władza opiekuńcza może osobę częściowo 
ubezwłasnowol~ioną pG:1bawlć tych uprawnień. 

Art. 10. § 1. Osoba ograniczona w zdolności do 
dZliałań prawnych może sama zóbowią;ać się do 
pracy za wynagrodzeniem I po!Iejmować czynnoścl 

.prawne, wynikl\!ące z takiej umowy. . • . 

§ l. Przedstawiciel ustawowy może jednak za 
'zezwoleniem władzy o\,lekuńczet ' przez zawiado
mienie drugiej strony, rozwiązać umowę, naktóref 
zawarcie nie Wyraził swe' zgody, jeże li umowa 
sprzeclwia sIę dobru osoby ogranICzonej vi zdol
ilości do .działań prawnych. : 

. Art. 11. Przeplsy prawa o sto~unkach rodziców ' 
dzieci oraz o opiece I kurateli stanowią o tym, 

kiedy' do ważnoścl czynności prawnych, ' dotyczą

cych osoby niezdolnet do dzi ałań prawnyćh lub 
ogranlczonef w zdolności do dzIałań prawnych .. 
wymagane test zezwolenie władzy opiekuńczej . . 

R o z d zł a ł ni. 
Uzna.-ue za zmarłego. 

. Art. 1%. § 1. ZaginIonym jest każdy, o którym 
'nle .wladomo; czy pozostaJe ~m:y życiu . 

§ l . NIe uważa sIę za zaginioną' OSQby, której 
śmierć mimo nlesporządzen.\a aktu zej~cla Jest nle
wątpliwa. 

. Art. 13. § L , ZaginIony może . być uznany za 
zmarłego, Je~ell od końca roku kalendarzowego, 
w którym według Istnle1ących wIadomości Je~zcze 

żył, upłynęło dzIesIęć Jęt ; wystl\fCZY upływ plędu 
lat, Jeżeli %aginlony w chwili uznania za zmarłego 

'ukOńczyłby sledemdzle~!ąty rok tycIa. 

§ l. ZagIniony nIe mote być. uznany Ul zmar
łego przed końcem roku kalendafwwego, w którym 
ukończyłby oslemnasty rok tycia. 

Art. 14. § 1. Kto zagInął, bIorąc udzIał w dzIa
łaniach w<>1ennych, mote być uZIIlany za zmarłego 

. po upływIe roku Od końca roku kalendarzowego, 
w którym dzIałanIa wóJenne zostały zakończone . 
.To samo dotyc;;y osób, kł6re zaginęły, przebywa .. 
'ąc na obszarze, objętym działaniamI woJennymI, 
Jeżeli według ' okolicznoścI IstnIeje prawdopodci- ·. 
bleńsłwo, te s&glnłęole porostaje w ' zwIązku ze 
spowodowanym tymI c:hl~łanlaml ' niebezpIeczeń
stwem dla tyda. 

§ 2. Przepiły f1 atomIe .Ię również do %agl
nlonego, który w "asIe wojny lub dzIałań" wojen.. • 
nych został pozbawiony wolności . przez władze 
6bcego państwa t osadzony w m-leJscu, w którym 
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życiu zaginionego groziło szczególne nI ebezpd e
czeństwo. 

§ .L Kto . zaginął będąc w czasIe wojny iub d.zIa
łań wojennych przymusowo wywIezIony poza gra
nicę ' państwa, może być uznany za zmarłego-po 
upływie trzech lat od końca roku kaloodarzow.ego, 
w którym według Istniejących lm!adQmoścl. jesicze 
żył, nIe wcześniej jednak nIż po upływIe dwóch lał 
od-koI1.ca !"oku )<alen~r:zewego, VI którym dzIała
nIa wojenne zostały talkończone. 

Art. 15. § 1. Kto zaginął w ' czasie p'odróży mor
skieJ lub powIetrznej w zWiązku z katastrofą stał- ' 
ku albo innym szcze~,Jn zdarzeniem, IlYłte być 
uznany za zmarłego, l~żelI ul2!ynęło .s~eśćmteslęcy 
od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo szcze
gólne . zdarzenie. 

§l.]eżeli katastrofy statku nie da się stwlerdżlć, 
bieg terminu sześciomiesięcznego rozpoczyna sit! 
Po upływie roku od dnia . w którym była ostatnia 
w'iadomość o statku. 

§3 .. Sąd może termin roczny, przewidziany 
w § , l , skrócić do trzech miesięcy, Jeżeli IstnIeją 
poważne podstawy do ·przyjęcia. fe katastrofa na-
stąpiła wcześniej , \ 

. Art. 16. Kto zaginął w związku z bezpośrednim . 

niebezpieczeństwem dla życia" nie wymienionym 
w art. 14 I 15, ' może być uznany za Mllarłego po 
upływie roku od dnia .. ~ którym ustało niebezpie
czeństwo dla życia lub według okollcznośc1 powin
no było ustać . 

Ad. ·11. Jeżeli koriecter\Uli~ów, po upływie kt6-
rych według przepisów art. 13. H I 16 może ,na
stąpić Ulmanle za zmarłego, przypada na okres 
działań wotennych. zaginiony nie może być uzna-
11Y za , zmarł~go .przed upływam roku od końca ro
ku kalendarzowego, w którym dzlałarila wojenne 
zostały zakończone. chyba że według okollcznoścl 
trudności kOri1Un!kacyjne. spowodowane - działa
niami wojennymi, nie mogły mleć wpływu na wia.
domości o życiu ,_zar;liri!onego. 

Arf. 18. § 1,. Do~niemyw~ stę. że zaginiony 
zmarł w chwili określ on er w orzeczeniu o uznaniu 
za zmarłe !:lo . 

& 1. Za , chwIlę smlerci ,uważa się chwilę , ktMa 
według okoliczności Jest najbardzieJ , prawdopo
dobn l\ . 

§ 3. Jeżeli takier chwili ustalić nie można, przyJ
' mufe się,' że zaginlqny zmarł w osfatnlm dniu ter-
111Jriu. po upływie którego, może nastąpiĆ uznanie 

, Ul zmarłego . ' ' 

§ 4. Jeżeli cZ.as śmierci zosta'} ustalony' tylko 
datą dnia , wówcza~ JconJec tego <:lnia uwał.a ~ię za 

, . chwilę śmlerc( ' " , . 

Art 19. § l. Uimanle za zmarłego pow~dule 
skutki rzeczywistej śmierci. 

§ l. Małżeństwo osoby uznanej za tmarłą rOll
wiązuje 51«: z chwUą zawarcia przez jet współmał
~onka nowego małżeństwa. 

. Art. lO. § 1. Domniemanie śmIerci. wynikające 
.I , u1ńanla za zmarłego, nie wyłącza d8wodu, że 
.mlerć nastąpiła w 'lime, chwlU albo że uznany za 
zmarłego jest ' jeszcze przy życiu. 

§ 1. VI' I!rz}1ła4Itu- przepro~a~ienla t~lego do
wodu SKutki ' uzn~nla za zmarilgo, ut~ą oapo. 
wleqnlet -ID'llanle Ful> ustaJą.Nle~yczy to 
teanak małleństwa, rozwfązanego wedfilg przepi
su art. 19 § lo 

Art. l1. W razie wątpliwoścI, która II kUku zmar
łych lub uznanych sa 2II11arłe , .o~6b umarła' waze" 
nlet. d<łmniemywa się . że w~zystkle zmarły rÓWlllo- ' 
cześnie. 

DZIAŁ II. 

Osoby praWne. 

Art. %l. W granl~ UWtwy~~a PE~:W~~ .IRa ' 
zdolność prawną I ia~noJć dodzfalań pra~. 

Art. l~. Osoba pr~~ działa przez swoje . or
gana w sposób, prze~<mimy yv przepisach szez&
.g'lnych. lub sta·tutąch, nonńutących ustrój oaoby\ 
prawnej. 

DZIAŁ -HI. 

Ochrona nazwiska. 

Art. 14., 1. Każdy, któremu. zaprzeczono pra. 
wa 'do używąnł'ana'z\vlsKalub którego ł'il.ttre. zo-o 
slał narifśzońy przez bezprawne uż~wimle n~~I.: 
ska lub pseudonimu, 'może żądać zaniechania tYch 

- 'działań. 

§ l. Przepis ten stosuje sllf odpowiednio do 
.ochrony nazwy osoby prawnej. 

.' 
DZIA.Ł IV. 

. Przepisy_ końcowe. ...,--.., 

Art. li. W~konanle niniejszego dekretu poru
cza Mę Ministrowi SprawiedliwoścI. 

Art. lO. Dekret ninieJszy . wch'OOzl w tyci • . -. 
%. <łn1em t stycznia 1946 r. -

Prezydent Krajowej Rady Narodoweta 

·Boleslaw Eteruł 

Prezes Rady M'lnlstrów I 
, . 

Edward Os6bka-M orawski 

Minister SpraWiedliwości: 

HeTlryk Swiqtkowski 

'; \ 
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;c. dnia :49 sierpnia 1~5 r. 

'frxepisy wpr~wmające prawo. ' o~3bo!: \;/e . 

Na, podstawie ustawy z dnia . 3 siycznia 1945 r. ' 
o trybie wydawania dekrettw z mocą ustawy (Dz~ . 
li.RP. Nr ' 1 , poz. 1) ,- Rada Ministrów postana
wi:a. a Prezydhim Krajowei Rady Narodowej- ,za

twierdza, co nasł<; !) uje: 

R, ozdzlał l. 

Przepisy- ogólne,. 

Art. I.' 

z dniem wejścia w . życie prawa osobowego tra; 
Cli moc wszelkie pr;epl~y. dotyczące przedmiotów, 
unormowanych w prawie os~.bowym., o Ile prze}?l
SJ ~e nfe sł&nowią inaczeJ . 

Art B. 

Po~o5łają· w'I1l6CY p.nepłsy, dołycz~e: 

t) ograniczeń w zdolności prawnej; 
1) ' zdolności do. dókGny,w&nla poszczególnych 

czynności prąwnych; .' . 

.. ' 3) !ep~ez'entowan~a przez przedstakicleli usta- ' 
""owych oWP Iliezdobiych do dlcialaD. prawnyc.h 
Inb ograniczonych w zdolnośd" do dzl.ałań PTl~W-
ny,cn. ' ~ . 

Art. III. 

§ l: Jei:el:i ' dotytłKz8l101We . przepisy. utrzymane 
w · mocy; powełują Mę na-...uchYłone przepIsy bądź 

__ !d og6lnicoclsyłają do 'przepisów prawa ' cywilne
go, dotyczących . przedmiotów, unormowanych 
\v prawie osobowym, stosuje się odpowiednio' ptze-
pisy prowa oS0bowe~. 

, ~. l . Ht~krot dotychczaS()w~ przepiSy., ułrzymaąe 
w mocy, zflwieratą liczbowe określenie wieku, po
z{'5iaia-ce wedłllg -Istoty tych przepisów w związ
b z obowiąz.ur.ącą dotychczas w-anicą pełnoletno
śc l , określenie to ulega odpowiednł.ej z.mianle !to-' . 
s0.wnie r~C' granicy pełnoletności , ustalonej w pra
wie oS0b6wym. ' 

Art. IV . . .. 
Art. 53 kodeksu zobo~~jl';ań otrzymuje brzmle

nic ' 

"A-ri. H. §1. ,SVaino&ć umowy, zawartej -przez 
o~nbę ogr-anicwną \V J;dolności do działań praw
nych be~ wymaganei zgody przedstawiciela lIsta
wowego, . 7.a leŻJ?a jest od zatwierdzenia umowy 
prz~z przedstawLdda us.tawowegQ. 

/ 

" 

§ 1.Ognll'licz€l-ny w zdolno!d do działań praw
nych może sam _załVłierdl'.ić umowę po U2vo;k<lniu 
pełne! zdoln ości dn' rh,ra !;;ń prC!wn~,i-h . 

§ 3. Kto zawc:rf um.UWt; ;,; OSGbą ogr"ilnl€z.GH.ą 
. w zdolności do, ci~tałail pra.wnych. nie może powo
ływać ' się na br.ak z~ody przedstawiciela ustawo
weg(,: Może wy:maczvl: przedstawicielowi u.słowo-. " . , 

wemu odpowIedni termin do jej zatwierdi,eniCl~ 
staje się wolnym po bezskutecznym upływie teqo 
·terminu." 

, ,f{ o z d z. ł a ł Ił. 

Przepisy sz~zególne dla obszaru mocy i)h~\'!iązu

fąeef. Irodek5ut:yWBn* Krti~esłWa Polskiego, 

Art: V, 
Uchyla się: 

\. . 

1l &rl. 7 - 33, 3~, 41 ~, 345, 440, %1- 4&0, 
4a3 - 484: 48~ -- 503, SU l ~15 , - 511 kocłełc!u 
cywUnego K,J:ół~słwa Połl!lkieg6; 

2) art. 720 - 112, 910,935, g.3J. 941, 1 tl3 - t 11S, 
13!)4ust. 3, 1305 - 1314, 1,106 j ' 1:J.01 Kodeks:nNa
pGleona; 

3} art. XV ' ~. t Prlleplsów wp-row3<haiąeych 
. kodeks pos-t.ępowama cywłłnetłO; 

4} art. XIX przepisów wprow.Kłzający-€h kodeks 
zc;iliowiązań ~ , 

, 5) art. XIV puepisów wp.rOwadzającvt:h I !:O- i 

deks handlowy. . 

Art.. VI. 

W kodeksie cyw:llpym Królestwa Po!sJdego wpro
wadza się z~lany następujące: 

1) art. 504 otrzymuje brzmienie: 

. ,,Z d'lwilą. gdy Qrzeczenie Q ubellwiasnowo!ni-e
niu staje się skuteczne, będzie usłanowiW1Y ople
kun lub kurator ' dla ubezwłasnowolnIonego, przy 
czym stosuJe stę odpoWlednło , przepłs.y , 0 opiece 
n,8d m8łoletnłmr~; ' . ~ 

2} art. 31 t otrzymuje brzmienie: , 

"Ubezwlamow.lłn!ony całkowićie-nle może ma- "-
1ątktem swotm, przez 'testament rozpOt'ZlIdzat. 

Prawo o- opiece ńad 'małoletnimi st.osuje się od
powlednw ,do ' opie:ld nad ćałkowicle ubezwłasno-
wolnlonym". ' ' 

"'1 

I 
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R o % d li I • I III. 

, Przepisy szczególne dla obua:nJ ~ocy obOwiiilZU

jące' kodeksu cywfinep austriackiego. 

Art. VII. 
Uchyla się: 

1) §§ 15-39. 4', 151, 175-175, ' 144; 146-248, , 
151, 260, 273, 277-175 t 510 kodeksu cYwilnego 
aQ5triac~l egO ; 

l) dekret nildworny"Z dnia l,s czerwca 1835 r. 
eZb.u.s. Nr 38) ; 

3) §§ 11\4 i. 266 patentu ces. % dnia 9 sierPnia 
1854 r. o postęp,owanlu w I.prawach niespomych 
(Dz,u.p. aU5tr. Nr 208}: 

Art. IX. 

Dzieclio pocięte, lecz nieurodzon'e ma zdolnośt 
do dziedziczenia pod warunKiem, że przyjdzie ty-
we na świat. 

Art. X. ' 

, §.1. Do osób, które zostały ubezwłasnowolnlo-
, ne całkowicie lub częściowo z powodu choroby 

psychiczneJ albo niedorozwoju psychicznego, sto
.suje się przepisy §§ 176 I 1494 kodeksu cywilnego . 
austriackiego, 

§ l. Do osób, które zostały częściowo ubel~ 
własnowolnione z innych przyczyn, ,anitelI wy
mienione w § 1; stosuje się przepisy §§ 176, 56e 
I 718 kodeksu cywilnego austriackiego. 

§ 3, Ubezwł,asnowolnlony częściowo ~z powddu . 
choroby psychiczne, lub niedorozwoju psychlc%ne-

. " . go może sporządzić rozporządzenie ostatnie, woli 
4) §§ 1 - 7 ordyn~cfl o ubezwłasnowolmenlu, tylko w formie, przewldżianej dla małoletniego. 

wydanej rozporządzeniem ces. I dnia 18 czerwca • , ktMy ukóńczył czternasty rok życia . 
1916r, (Dz.u,p ; 8Qstr, . Nr 107), 

Art, VIII , 
/ 

W kodeksie , cywilnym austriackim ' wprowadza 
się ,zmiany następujące: 

1) § 151 otrzymuje brzmienie: 

"Ojclec ma obowiązek zastępować swe niepeł-
noletnie dzieci"; , 

2) §/ 171 otrzymuJe . brzm~enle: 

. "Władza Ojcowska ustaje % pełnoletnością dzie
cka"; 

3) § 151 otrzymuJe brzmienie: 

. "Opleka wygasa równie! z osiągnięciem pełno- ' 
. letnoścl przez pupila" ; 

4} § 270 otrzymuje bri mlenle : 

"Przypadek ten za Idzie : u· małoletndch, posia- , 
dających nleruch~mość w drugiej prowincji (§ 225) 
albo których w ' pewnym poszczególnym pr~ypad
ku n'le mogą zastąpić oJciec lub opiekun, u nie-

. urodzonych, niekiedy takie u głuchoniemych I nie
obecnych" ; 

5) § 283 otrzymuJe brzmienie: 

.. *uratela ustaje, Je'żell sprawy kuratorowi po
wierzone zakończono albo Jetell usłały przyczyny; 
które przeszk6r! 7 iły ~up!lowi w zawiadywaniU 
swymi sprawam i" ; . 

6) w § 56~" zdanl~ pierwsze otrzymuje brzmi e: 
nie: 

"Małoletnl, ktÓrzy nie ukończyli cz.ternastego 
roku życia, n:ie są zdolni do sporządzenia ostatnie' 
wotr'. 6 

; Art. XI. 

§ 1. W przypadku ustanowienia opiekuna dla 
ubezwłasnowolnionego całkowicie lub kuratora dla 
~bezwłasnowolnlonego czę~oiowo stosuje się odpo
wiednio przep isy o opiece nad małoletąim1. 

§ .1, Sąd opiekuńczy nie jest jednak przy wybo
rze opiekuna lub kuratóra związany istnieJącymi 
przywilejami (§§ 196-198, 259 I 181 kodek5u cy
wilnego austriackiego), Jeżeli ubezwłasnowolnlóny 
całkowicie jest pod władzą oJc,owską lub pod oplekl\ 
matkt, naldy zamianować opiekunem w pierw
szym ' przypadku ojca, w drugim mafkę, chyba 
że ustanowienie opiekunem innej osobyfesł wska,
zane ze wz~!ędu na dobro . ubezwłasnowolnionego. 

R o z d z I a ł IV, • 

. ' Przepisy .szc~egńlne dla obszanł mocy obowflł

zufącef kodeksu .c~iłne2o niemieckłego. 

Art. XII . 
. Uchyla się : 

1) §§ 1-20, 104-115, 818, 1633 11906- 1908 
kodeks'u cywilnego' nl.em1eckiego ; 

2) §§ 50 usf. 2 L 735 ustawy o postępowaniu cy
wilnym z 1877 r, 

3) § 56 ustawy z dnia 17 maja 1898 r . o spra
wach sądown i ctwa ' niespornego w brzmieniu ob
wles2;czenia z rln la -lO maja 1898 r . (Dz.' u . Rzeszy 
str~ 339 i 771) : 

A:) art. X-X:V przepisów wprowadzających' ko
deks han dlowy, 

Art. XIII. 

W przypadku ustanowienia kuratora dla ubez
własnowolni oneg6 częściowo stosuje sfę octpow,le
dnio przepisy o opiece nad pełnoletnim! (§§ 1896--
1905 kodeksu cywilnego niemieckiego). 

" 
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R o z dz l a l V . ...-

Przepisy szczególne ,dla obszaru mocy ob<lwiązu
fącej -tomu X cz. 1 Zwodu rraw." 

Art. XIV. 
Uchyla się: -
1) art. 213-124, 160, 365-380 l 770 tomu ' X 

cz. 1 , Zwodu Praw, 
l) art. 150-152 wraz z załącznikiem do art. 150 

tomu , XIV Zwodu Praw, ' , 
3) prawo z dnia 18 maja 1911 r. o urządzeniu 

oplek nad obywałelami wiejskimi wskutek marno
\rawsłwa (Zb. pr. i rozI>. Nr 104, poz. 951). 

Art. Xv . . 

§ 1. Z chwilą, gdy orzeczenie o ubezwłasno
wolnieniu ,staje się skuteczne, będzie ustanowiony 
opiekun , lub kurator ~la ubezwłasnowolnionego, 

. przy czym stosuje się odpowiednio przepisy o opie
ce nad małoletnimi. ' 

§ l. Do wykonywania opieki nad ubezwłasno
wolnio'nym przeż opiekuna lub kuratora stosuje się 
odpowiednio przepi~y o opiece nad małoletnimi. 

R 6 Z dz I a ł VI. 

Przepisy' przejściowe 

, Art. XVI: 

§ 1. Z dniem, wejścia w życie prawa osobowe
go zdolność do działań prawnych ocenia się we
dług przepisó,w tego prawa. 

§ 2. W szczególności z dniem tym: 
1) stają się pełnoletnimi wszystkie osoby, które ' 

przed tym dhiem u'kończyły osiemnasty rok życia; 
l) uważa się za upełnoletnione wszystkie oso

by, które przęd tym dniem zawarły , zwiążek mał
żeńskI, chOCiażby riie ,ukończyły osiemnastego ro-
,ku życ·ia. ' . 

, § 3. Zdolność do działań prawnych 'małolet
nkh, .usamowolnionych według przepisów kodeksu 
cywilnego Królestwa Polskiego, którzy przed dniem 
wejścia w życie prawa osobowego nie ukończyli ' 
osiemnastego roku ży'cia, ocenia s'lę według prze
pisów . dotychczasowych aż do .czasu osiągnięcia 
przez nich pełnoletnoś ci. I -

Art. ' XVII. 

Ważność oraz dopuszczalność zaskarżenia o
świadczeń woli, złożonych , przed dnlein wejścia 
w żyoie prawa osóbowego p'rzez osoby niezdolne 
do działań prawnych lub ograniczone w zdolnośql 

- , do działa'ń prawnych, ocenia się. według przepisów 
dotychczasowych. 

Art. XVIII. 

_ Prźepisy prawa osobowegó o ubezwłasnowol
'nleniu stosuje się także 'w postępowaniu, wszczę-

'338 póz.2l4 

tym przed dniem wejścia w życie tego prawa, chy
ba że przed tym dniem zapadło orzecz'enie sądu 
pierwszej instanCjj ' o ubezw~asnowolnieniu. 

Art. XIX. 

§ 1. Za ubezwłasnowolnione całkowicie w ' ro
zumieniu prawa osobowego uważa się osoby, któ
re zostały: 

1) pozbaWione własnej woli według przepisów 
kodeksu cy~iłnego Królestwa Polskiego; 

l) ubezwłasnowolnione całkowicie według 
przepisów austriackieJ ordynacji o ubezwła,mowol-
nleniu; . , 

3) ubezwłasnowolnlońe z powodu clioroby 
psychicznej według przepisów kodeksu cywilnego 
niemieckiego; \ 

' 4) uz.nane za pozbaWione roztimu lub ' chore 
· umysłowo według przepisów tomu X cz. 1 Zwodu 
Praw . 

§ 2. Za ubezwłasnpwolnione CZęSCIOWO ,w ro
zumieniu prawa osobowegp \,Iważa się osoby: 

1) dla których ustanowiony , zosta ł doradca 
w trybie art. 497 lub 518 kodeksu cywilnego Kró
lestwa Polsklego;-

2) które zostały ubezwłasnowolnione częścio
wo ,według przepisów austriackiej ordynacji-o ' 
ubezwłasnowolnieniu; , 

3) któr~zostały ubez\vłasnowolnione z powodu 
słabości umysłu, marnotra'~stwa lub nałogowego ' 
p,ijańsłwa według kodeksu cywilnego niemieckiego; 

4) dla których ustanowiono opiekę z . powodu 
marnotrawstwa według ' przepisów tpmu XIV 
Z'yodu Praw. 

Art. XX. . 
Bieg terminów, które według art. 14 I 17 prawa 

osobowego liczy się od końca roku kalendarzowe
go, w kf6rym działania wojenne- zosIąły zakończco
ne, rozpoczyna się w stosunku do wojny, rozpoczę
tej 'IV dniu 1 września ' 1939 r., z dniem 9 maja 
1945 r. 

Art. XXI. 

§ .1. Przep'isy .prawa osobowego o uznaniu za 
zmarłego stosliJe s ię także _ do zaginionych przed 
dniem wejścia w życie tego prawa, chyba że- przed 
tym dniem zapadło , orzecz~nle sądu pierwszej 
Inst~ncJI o uznaniu za zmarłego. ' 

§ ' l. Skutki uznania za zmarłego ocenia się 
według prawa osobowego także wówczas, . Jeżeli 

, ' uznanie za zmarłego orzeczon'e zostało według 

przepisów' dotychczasowycll. 

Art. XXII. 

Do czasu Jednolitego , unormo·wanla ustroju 
władz 'Opiekuńczych władzą opiekuńczą vi rozumie.' 
nlu prawa osobowego jest na obszarze mocy obo
Wiązującej kodeksu ,.c;ywilnegbKrólestwa Polskiego 

• 
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sąd, powołany do zwołania rady familijnej lub ' 
opiekunczej, na pozostałych obszarach Państwa -
sąd ' opiekuńczy. 

R o z d z i a ł VII. 

Przepisy końcowe. 

Art. XXIII: 

Wykonanie niniej~?ego deKrcłu porucza się 
Ministrowi Sprawiedliwości. 

/ ' 

'. 
539. - rot. ll4 I 125. 

.Art. XXIV. 

Dekret niniejszy wchodzi w tycie z dniem 1 sty~ 
cznia 1946 t. ' 

' Prezydent Krajowej Rady Narodoweh 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk .Swiqtkowski 

' I 
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z dnia 29 sierpnia' 1945 r. . 

w spra\'de posf~l,owania o. ubezwłasnowoh!ienie. 

Na podstawIe ustawy ż dnia 3 stycznia 1945 r. 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy 
(Dz.U.R.P. Nr 1, poz. 1) - Rada' Ministrów posta
nawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowe j za-
twierdza, co następuje: . 

Rozd zia ł I. 

Przepi.sy o~ine. 

niona, albo d(lfęcZe)aie JeJ pism sądowych, sąd 
· może czynnośc i tych zan i echać tylko wówczas, je
.leliby ze względu na ' stan ' :IXIrowia ' tej osoby, 
stwierdzony orzeczeniem biegłego, czynność tę na
leżało uznać ża li ezwzględnie ni ecelową. . 

§ 2. W tym przypadku należy celem strzeżenia 
w toku postępo~ania praw osoby, która ma być 

· ubezwłasnowolniona . ti stanowlćkuratora. chyba 
że ma ona przecbtl1wiciela ustawowego, który nie 
jest wriiosl{(]dawcą . Art. 1., W postępowan i u o ubezwłasnowolnię

ni e stosuje się przepisy częśc i ogólnej kodeksu po
stępowania'- niespornego, o. ile przepisy poniższe ' 
nie stanowią inaczej . 

R o ż d z.i a ł ' II. 

Doradca tymczasowy. 

. Art. . Z" Sprawy o ubęzwłasnowolnienie '" należą 
do właściwości sądów okręgowych, które rozpo
znają je w składzie trzech . sędziów, . . 

Art. 3. ' § 1. Właściwym miejscowo je,st sąd miej-
,- sca' zamieszkania osoby, która ma być uhezwłasno

wolniona , a gdyby osoba ta ' nie miała ~iejsca za-
mieszkanIa w Polsce sąd miejsca jej pobytu 
w Polsce. , '. 

§ 2. W braku podstaw, wskazanych w § 1, ,wła
ściwość miejscową oznacza się według przepisów 
części ogólnej . kod eksu postępowania niespornego. 

Art. 4. Uczestnikami postępowania są z .mocy 
samego prawa pr6cz wnioskodawcy: . 

·1) osoba, która ma być ubezwłasnowolniona .. 
.2) Jej przedstawiciel ustawowy, 
3) prokurator z wyjątkiem przypadku, gdy 

ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu 
marnotrawstwa. . '. - . 

Art. S. ·§ 1. : Ilekroć wedh)g ·nrzeplsów, obowią
zutacvch' w' post~pow(lnlu Ó ~lhezwłasnowolnienle, 
w"""I'l~ane Jest wezw""ip' do ~t!",,;"n;'!ctwl'l , 'ub wv. 
słuchanIe osoby, która J;lla być tibeźwłasnowol-

A.rt. 6. § 1. J eżeli ubezwłasnowolnioną tria być 
- osoba pcłnolelnia, sąd może na wniosek lub 'z urzę

du pn:y wszczęciu lub w toku postępowania ustano
wić dla -niej doradcę tymczasowego, jeże li ' uzna to 
za konieczne ceICm ochrony tej osoby lub jej ma-
jątku . . 

§ 2. Przed ustanowieniem doradcy tymczaso: 
wego należy wysłuchać osobę, która ma być ubez

· własnowolniona, 

§ 3. Postanowienie <> ustanowieniu doracy tym
czasowego staje się skuteczne z chwilą doręczeąla 
go osobie, która mą być ubezwłasnowolIliona. ' 

Ari. 7. § '1. Osoba, ·dla . której ustanowiono ' do~ 
· ·radcę tymczasDwego, ma ograniczoną zdolno~ć do 
działań prawnych naró\Vni z .Osobą ubezwłasno
wolnioną częściowo , 

, § 2. Doradca tymczasowy jest przedstawicielem 
ustawowym tej osoby. 

Art. 8. § 1. Postanowienie o ustanowieniu do
radcy tymczasowego należy uchylić: 

1) jeżeli osoba, która ma być ' ubezwłasnowol
niona, nie potrzebuje /nadal ochrony; 

• 
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2) jeżell wniosek ' o ubezwłasnowolnienie został 
. prftwomocnle oddalony lub postępowań le urno
·rzone; 

' 3) jeżell na skutekorzec~enla o ubezwłasno
wolnieniu ustanowiony został opiekun lub kurator. ' 

§ 2. W przypadku, przewidzianym w § 1 pkt l, 
. ustanowienie doradcy tymczasowego niema wpły

wu 'na ważność czynności prawnych, dokonanych 
przez, osobę, dla której- doradca został ustanowio
ny. Waźne są również czynnoŚci prawnedol'adcy 
tymczasowego. ·W razie kolizji ważna Jest 'czynność 
d?konana wcześniej. 

Art. 9. § 1. O ustanowieniu h,lb odwołaniu do
radcy łymczasowego należy z urzędu zawladomit 
władzę opiekuńczą. 

, § l. Na postanowienie w ,przedmiocie ustano
wienia 'lub odwołania doradcy ' tymczasowego służy 
zażalenie . . Skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna. 

Rozdział III . 

Postępowanie. 

Art. 10. § 1. Z wnioskiem o wszczęcie postę

powania może wystąpić: 

1) małżonek osoby, która ma być ubezwłasno
wolniona, 

l) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, 
. 5) jej l~rzedstawldel ustawowy, 

4) Prokurator z :wyjątkiem przypadku, gdy , 
ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu 
Ińarnotraw~twa . ' 

§ l. Krewni osoby, która ma być ubezwłasno
wolniona, nie mają prawa składania wniosku 
o wszczęcie 'no ~tępowania ; jeżeli osoba ta ma 
przedst~iwlci ela ustawowego. 

, § 3. Wriiosek o ubezwłasnowolnienie częścio
we . może być zgłoszony na jeden rok przed pełno
letnof.cią osoby, która ma być ube,'lwlasnowolnlona. 

Art. 11. Jeżeli według wniosku ubezwłasno

wolnienie ma być orzeczone z powodu choroby 
p~ychicznej lub niedorozwoju psychicznego, . sąd 
może przed wszczęciem postępowania zażądać 
przedłożenia świadect~a lekarskiego o . stanie 
psychicznym osoby, kfóra ma być ubezwłasnowol
niona. 

Art. 12. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastą
pić z powodu choroby psychiczneJ. nledorozwo.ju 
psychicznego lub narkomanII, osoba, która ma , być· 
ubezwłasnowolniona, musi być · zbadana przez je
dnego lub więceJ biegłych lekarzy, w miarę moż
nośclpsychiatrów. 

Art. 13, § 1. Sąd może, jeżell na podstawie 
'opinii biegłego lekarza uzna to za ntezbędńe, za-

'. 
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rządilć oddanie osoby, którd ma być ubezwłasno
wolniona, pod gbserwację w zakładzie, l~znlczym 

na czas nie dłuższy ńlż sześć łfgodnl.. ' Termin ten 
sąd może w :wyjątkowych przypadkach przedłużyć 
do trzech miesięCy. 

§ l. Przed wydaniem postanowienia należy 
wysłuchać uczestników ' postępowania . 

§ 3. Na postanowienie, zarządzające oddanie 
do zakładu" służy zażalenie. Skarga kasacyjna nic 
jesł dopuszczalna. -

Art. 14. Orzeczenie w sprawie ' ubezwłasnowol
nienia może zcipaśćtylko po przeprowadzeniu roz" 
prawy. 

Art. H. § 1. Ossbę, która ma być ubezwłasno
, wolniona, należy wysłuchać na rozprawie, w ' mlarę 

potrzeby w obecności biegłego.lekarza.- ' 

§ l. W tym . celu sąd It)oże zarządziĆ przymuso
we doprowadzenie tej osoby albo, gdyby to było 
niewskazane, wysłuchać ją przez sędziego wyzna; 
czonego lub wezwanego. . 

Art. 16. § 1. Postanowienie o ubezwłasnowol
nieniu musi wyrażnie stwierdzaĆ, czy ubezwłasno
wolnienie jest całkowite, czy częścio.we r ,z Jakiego 
powodu zostało orzeczone. " c 

§ l. Postanowienie staje się skuteczne z chwilą 
ogłoszenfa. 

Art. '17, § 1. Sąd zarządza z urzędu przesłanie 
odpisu postanowienia, którym orzeczono ubez
własnowolni enie, władzy opiekuńczej oraz miej
scowo włakiwej izbie notarialnej. 

§ 2. Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu po~
lega uj<lwnieniu W księdże hipotecznej (grunto
wej) według obowiązujących . w tej mierze prze-

. " , , pisów. 

R o z d z I a ł IV. 

Uchr1enie zmiana ubezwłasnowolnienia. 

Art. 18. § 1. Jeżeli odpadną przyczyny, dla któ
rych ubezwłasnowolnienie orzeczono. ubezwłasno
wolnienie winno być uchylone. 

§ l. W razie poprawy w słanie psychicznym 
ubezwłasnowolnionego sąd może również ubez
własnowolnienie całkowite zmienić mI częściOWe. 

Art. 19. § 1. Do postępowańia o uchylenie lup 
zmian:, ubezwłasilOwoln :cnia stosuje się odpowie
dnio F ' ~episy art. 1-4 :0-12,14-15 I 17 dekre
tu nil1',zego z tą zm i O lą, że do wn.iosku o uchy
lenie l ob zm iane ub("",ła9tlowolni~nia uprawnio
ny jest :-\ 'crnież "am ~ ; bezwłasnowolniony. 

§ l. Postanowienie o uchyleniu lub zmianie 
ubezwłasnowolnienia staje się skuteczne dopiero 
z . chwilą Jego ' prawomocności. 

' . 



, . 
. I{.Gsd,.. 

fflt~ lC, § 1. Koszty postępowania, kłi.'Jf'c za
liończone źostnło . poslanowleniem, uwzględniają
cym ""morek ,o l1łJezwła5Bowółrueuie ~łb0 o uchy
ienie lub imianę ' ubczwłas(lowolnienia. Gbciążują 
ubf'zw~asno\Wolftionego . ' 

§ l. Jdeli wniosek ~tał' oddalOllY łub POiitę-, 
powanie umorzono, koszty obciążalI} wl1io~lmdaw
CI'; ~ ' jeżeli \vnioskodmvcą był prokurator, . koszty 
Ghdąi3ją Ska.rh P,ól*lwii_ . 

. ~ .li. § -.1. Oi! wnfoskn o ubezwłasnowolnie
ni e, llcllylen~e hlb ' zmianę · ub-eZ"---łasnoWom1ettia, . 
Q<u ~aletij.a na , postanowien:le. końcZł,lce posiępo
w<lnie w iruian..,,:j.i. oraz od skargi kasacyjnej w po
~tępo~an.iu, UJ'!Ol"lYłQW,anym dekretem niniejszym. 
pobi~ra ~ię .v,:* ~tflty w wysokości 200 zł. 

§ 2. Od innycłl zażaleń pooiera się wpis siały 
. w wysokoscI 50 zł . . 

; § 3. POZi) tym $łosuje się odpowl~cln!o pn~epi-
,.., o k~t~n sąd·owych. . / 

. R o z d :7. I a ł VI. 

Prżeplsy koń~owe -I. przei§dowe. 

. Art., ZZ. § 1. Z -dniem , wejścia w tycie dekrc~ 

. nlniejszeg.ó tracą. tnoc wszelkie przepisy w przed
mIotach, unormowanych dekrt~łem nlnlej~ym. 

~ 1. W' szczególności uchyla ~Ię : 
, . 

--- . 

1) art. 1400l!-=-14€O~ . i 161}-t6ł31 ttStriwy po
stępowanie cywilnego z 1~4 r .. uirzr.nane w m0-
cy art. xvn § f pkt 10 ! 11 przepłsó~ wprowadza
Jących . kodeks post-ępo.wania . cywilnego; 

/ . .. . - . 

2,) § § 8-14 O'rdynacj! o ube'r.·własnowol'lli>eniu. 

wydanej rozporządzeniem ces: z 'dnia 28 czerwca 
1916 r. (Dz. u. 1'. austr. Nr ' 207) "naz z wydanYm-i 
na jeJ podSławierozporząd7.es:laml; I ' 

_ 3) § ~ 64.5-'-687 łil..~ta'wy o postępowaniu cyWlł
nXm z 1877 r., uh;zymane w mocy art-XXXI § l 

, ' 

'.341 F-oz,. ~ ~ .ll!6 
~----~-------------------

pkt 4 lY~epi1ió:w "''Pro'Rad:r.n;iąc-ydl koodrs pC'5'i~~o-
. "(<I!lia cywilnego; . 

<ł)§ § 51.. S1 ust.! pk! -l, ~ ust. t_ ~t 5 i 61 
a,~ławy 'z arii.u 17 maja 1~M ~r . . r; sprOłWacb sąoo
wnłdlJ.'a ntespornego ' iN ł.. .... zmieniu obwieszczenia 
'Z dnia 20 mai:a 1~6 T. (Dz. u , R~sz:y 5tr. 339 i 111) : . 

. S} art. 109 przepisów o kosztach sądowych. 

. Arł. 2.3. D~ Cl.~lSU łoonotifego IlBOrmm0i8 

ustroj:ll wła.dz opj~k>!.ulaydlwładzą opiekuńczą 
w TOLumi-eniu dekretu' n)niejueg-o jest na -obsz~ne 
n~cy cbowiąmj.ącef kodeksu cywHn~J\;[ół.crtwłl 

. Polskiego 5ąd. powołany do zwOłania rady f.am'i
Hjnej lub opiekuńc7. ej, n.a pozostaiych obs~arach 
Pm;'STWl'l -:. , sąd opk~k!Jńczy . 

Art..%4.§ 1. Po~powarue o ubezwłasnow.ol
nienie, ' uchylelie lub . .zaniant: u·bezwłasGOwołnie- -
riia. wszcZęte przed ' dniem wejścia w życie dekretu 
niniej5zcgo, " toczy s~ ,ai do z.akoń~enla · według 
przepisów dotychczasowych . ' 

§ 2. PostępowanIe o ' uchylenie lubzml.anę 

ubezwłasriow'olnienla. ' orzeczonego przed dnlero. 
wej.ścia · w życie dekretu niniei:sze~D: w~te po 
tym dniu, : odbywa si.ę ' wed!ugprzepJsów d~Kretu 
niniejszego. . 

. , Art. lS. Wykonanie niniejszego' deltrełu poru
cza ~ię Nini~trowi .sprawiedliwoścI. 

. Art. 16. Debet nlnłejsr:y w<ch~ w ~Jde , 
'1. dniem, 1 stycznIa 1946 r . 

Prezydent KrCljoweJ Rady Narodowet, 

Edward Osóbka-Morawski 

Henryk Swiątko~ki 
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DEKR ,ET 

z tinta 29 sierpnia 1~5 r. 

w 5prawi~ postępowania o uznanie za .zm:l!rleg&-l .() ~łwiadł:atie qóau. 

Na poSstawi'e ustav.-y z dnl.a J $iyem.la 3045 l_ 

o trybie. wydawania" dekret6w z mocą u'stawy 
(Dz.U.R.P. Nr 1, poz. 1)- Rada Minis1rów po
staaawła; a Pt;e~ Krajowej Rad" ,Nairooowet 
J!8fwłft'Cb.a. co BMtępuje, 

Roz d·z l al l. 

, Postępowanie o uznanie za zmarłego. 

Ad. ·1. W pos1~ow-anłG o .u~nanie m ~lłego . 
*,sute się PrJtlepls, oęśd oi6lDeł kordełelu -posłID-. .. , 

, . 

,I 

. " 

/ ' 
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powania niespornego, o Ile przepisy i>onlższe nic 
słanowlą ina,Gzej. 

Art. z.. § l. WłaśCiwym miejscowo jest sąd ostat
niego 'miejsca zamlesliKanla zaginionego, a w bra
ku teJ , podstawy - sąd właściwy według przepl

, sów części ogólnej kodeksu postępowania n~espor
nego. 

§ l. Jeżeli wskutęk tego samego zdarzenia za
ginęła większa lIczl?a osób, Minister Sprawiedli
wości może w drodze , zarządzenia wyznaczyć jeden 

_ s,ąd' jako wyłącznie właściwy ' do ' rozpoznania 
spraw o uznanie za zmarłego zaginionych w związ
kU' z tym zdarzeniem. 

Art. '3. § 1. Wniosek' o uznanie za zmarłego 
może być . zgłoszony nie wcześniej tak jede'n rok 
przed - końcem terminu, po upływie którego zagi
niony może być, uznany za zmarłego, ' 

§ l. Wniosek zgłoszony wcześniej należy od-
rzucić. ' 

Art. 4. § 1. Wniosek o uinanle ' ia zmar!eg,o 
prócz danych ogólnych powinien zawierać: 

1) Imię, nazwisko I wiek, imiona rodziców oraz 
nazwisko ' rodowe matki zaginionego, 

i) ostatnie zńane mtersce zamieszkania hlb po
bytu zaginionego. 

, § 2. Okólicznośc i ' faktyczne, uzasadnil'lją ce' Wi1io
sek, winny być uprawdopodobnione, 

,Art. 5. § 1. ,leżeli według , treści wniosku 'i stnie
ją przesłank i do uznania zaginionego za :r.marler,o, 
sąd zarządzi dOkOl1nnie oglószenia o wszczęciu po
stępo'wania, 

§ 2, OgłOSzenie powinno zawie.rać: 

1) imię I nazwisko , oraz adres wnioskodnwcy,; 

.2) is totne okqliczhOści, inane z akt sprawy, 
które mogą przyczynić się do wykrycia za
ginidnego; 

3) wezwanie, skiero\vane do zaginionego, aby 
w oznaczonym t!!rminle, nie krótszym- niż 
trzy a nie ,dłuższym hiż sześć miesięcy, zgło
sił się, gdyż, w przeciwnym razie _może być , 

uznany za zmarłego; 
4) wezwanie do wszyśtkjCh; osób, które mogą 

' udzielić wiadomości' o zaginionym, aby 
w terminie powyższym doniosły o nich są
dowI. 

Art. ,6. § 1. , Ogłoszep.ie winno l;>yć umie.szczone , 
w piśmlę ' urzędowym, prze.maczonym do ogłoszen, 
I podane do - w!ędomoścl ' publlczpef- " w mle'Jscu 
ostatniego zamieszkanIa , zaginionego, Jeiell znaJ- , 
dUje się ono ,na obszarze -Pa!\slwa, w sposób Jam 
przyjęty. 

, , ' 

3.41 Poz. 216 

w inny celowy sposób do Wiadomości publicznej, 
w szczególności za pośrednictwem radia . 

Art. 7. Dalsze postępowanie może toczyć' się 
przed upływem termjnu, · pod,anego w ogłoszeniu, 
nie może być jednak zakończone wcześniej niż po 
upływie: 

a) terminów; przewidzianych .w prawie osobo
wym, 

- b) trzech miesięcy od ukazania się ogłosze!lla 

w piśmie urzędowym, 
c) miesiąca od końca ' terminu, podanego 

' w ogłos2':eniu. 

Art. 8. ' W postanowieniu, uznającym zaginione
go za zmarłego, , nalety oznaczyć chwilę śmierci , 

. I,lstaloną według przepisów prawa osobowego. 

Art. 9. Odpis , ' prawomocnego postaIl9Wienl~ 
o uz'nanlu za zmarłego sąd ,z urzę~u przesyła wł~\ 
ściwemu urzędnikowi stanu cywilnego. 

" R o z d z I a ł II : 

PosłęIJO'","mie osłwierdzeD,ie zgonu. 

Ad. ' 10. Do postępowania- o stwier,dz"enie zgonu 
osoby, której ' śmier,ć mimo niesporządzen!a aktu 

. zejścia jest niewątpliwa, stosuje ' się odpowiednio 
przepisy r07.działu poprzedniego, o ile przepIsy po, 
niższ e nie stanowi ą inaczej. 

Art. 11. Postępowanie o stwiCl'dzenie zgonu 
może być ws?częte w każdym czasie. 

Art. 12. § 1. Żarządzenie ogłoszenia o wszczę
ciu postę;)owal'lia ' nie jcs,t ohowiązkowe, 

§ 1. ' Sąd R10że jednak, jeżeli lizną to ha celowe. 
zarząd'zić dokonanie ogłoszen ia w określony przez 
sie';ie sposób, Do ogłoszenia stosuje się wówczas 

. 'Jdpowi~dnio przepis art. . 5 § -2; termin wyzna,czo
ny w ogłoszeniu nie może być kró~zy niż jeden 
miesią c. - ani dłuższy niż trzy miesiące, 

. . , 
, § 3. W przypadku, przewid2:ianym w § 2, postę

powanie nie może być zakończoile wcz,eśnlet 'niż 
po upływie jednego miesiąca od ukazania się ogło· 

1 szenia i dwóch tygodni od końca terminu, podane-
go w ogloszęniu. . 

Art. 13. § 1. W postanowieniu, shvierdza-jącym 

zgon, chwlla śmierci powinna być ściśle oznaczo
ila stosownie do wyników postępowania. " 

./ ' 

§. l . Jeżeli' ustalen\e dokładnej . chwili śmierci 
nie Jest możliwe, należy przyjąć chwilę najbardZieJ 
prawdopodobną , 

Art. 14. Przepisy art. :20 ' prawa ' osobowego' sto
suJe się odpowiednio w przypadku stwierdzenia 
zgonu. 

§ l. Ponadto sąd może zarządzić umieszczenie Art. tł. Jeżeli w toku postępowania o uznanie 
ogłoszenia W ppczytn'ym ' piśmIe lub podanlógo ~8 zmarłego okaże się, że śmierć zagi,nlonego jest -

--: 

. , 
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niewątpliwa, sąd z urzędu może dalsze postępowa
nie prowadzić według przepisów rozdziału ni
nieJszego. 

R o z d z i a ł III. 

Uchylenie postanowienia o uzaaniuza zmćll'łego 

lub o . stwierdżeDiu zgonu. 

Art. 16. ,Postanowienie o uznaniu za ' zmarłego 
lub o stwierdzeniu zgonu może być lmżd'ego czasu 

. uchylone, jeżeli okaże się, że zaginiony jest je,s~cze , 

przy życiu. 

Art. 17. Sąd, który w pierwszej instancji ,wydał 
postanOwienie o uznaniu za zmarłego lub o s~wier
dzeniu zgohu, właściwy jest do uchylenia tego po
stanowienia. 

Art. 18. § 1. ,Wniosek o uchylenie' postanowie
nia może ZRł()~ ić jedynie za~ini ony lub prokurator. 

§ 2. Wniosek może by~ zgłoszony w kn;i,dym , 
czasie, poczynając od dnia prawomocności p8 ~ta 
nowienia o t!'zl1f\niu za zmarłego lub q ' 'stwieroze-

, niu zgonu. 

, Art. 19. § 1. O wszczęciu postępowania i o ter- , 
minach rozoOi':nania sprnwy sąd zfl "IVi6damia uCie- v 
sln;ków pos!~oowmi i a, w Jdórym z"padło pns!i1no
wienie o uznaniu za. zm llr!ego lub (,51wierdzeniu 
zgGou. 

/' 

§2: Poza tym postępowanie odbywa s ię według 
przepi!ó,., części ogólnej kodeksu postępowania 
ni espornfgo. _ 

Art. 10. J eżeli do sądu stawi" się osobIście zagi
niony i wykaże sWą toi~amość, sąd bezzwłocznie 
I bez dalszego postępowania uchyli postanowienie 
o u:maniu za zmarłego , lub . o stwierdzeniu zgonu. 

Ar t. 21. Odpis prawomocnego' -postanowienia ' 
o uchyleniu postanowienia o uznaniu za ,zmarłego 
lub o stwierdzeniu, zgonu sąd przesyła z urzędu 
właściwemu ur~ędnikowi stanu cywilne§lo. 

Art. ZZ. Uch);lenie postanowienia o uznaniu za 
%marłego lUD o słw1erdzeniu zgonu ma skutek tak
te wobec osób, które nie były uczestnikami postę-
powania. '. 

Rbzdzlał IV. 

Kośzły sądowe. 

Art. %.3. § 1. Od wniosku o uznanie za zmarłe
go oraz od i-ażalenia l skargi kasacyjnej w tej spra
wie pobiera się wpis słały w wysokości iDO zł. 

§.l. Od wniosku o stwierdzenie zgonu oraz od 
zatalenla i skarg.! kasacyjnej w tej sprawie p obiera 
Ilę wpis 5łały w wysokości 50 zł. , 

§ .5. Postępowanie. o uchylenie ' postanowienia 
, o uznaniu za zmarł&go lub ' o ,tTzferdzeniu zgońu 
wolne Jest od opłat sądowych. 

• 

543 eoz. 126 

§ 4. Poza tym stosuje się odpowiednio przepisy 
o kosztach sądowych. 

Ro J d z i a ł V. 

Przepisy kpńcowe i przejsciowe. 

Art. 24. § 1. Z dniem wejścia w życie dekretu 
niniejsze~o tracą moc wszelkie przepisy ' w przed. 
miotach unormowanych dekretem niniejszym. 

§ 1. W, szczególności uchyla się: 

1) art. i 777 -1779~ ustawy postępowania cywil
nego z 186-4 r., utrzymane VI mocy art. XVII 
§ 1- pkt 12 przepi\ów wprowadzających ko
deks postępowania cywilnego; 

2) ustawę z dnia 16 lutego 1M3 r. w sprawie'po
stępowania - w celu uznania za zmarłego 

i przeprowadzenia dowodu śmierci (Dz. u. p. 
au~tr . Nr 20), zmienioną ustawą z dnia 

_ 31 marca 191 8 r. (Dz. u. P. austr. Nr. 119); 
. 3) ustawę z dr'!ia 31 marca 1918 r. o uznaniu 

zaginionych VI b i eiącej wojnie za zmarłych 
(Dz. ' u. p. austr. Nr UB) wraz z wydanym 
na jej podstawie rozporządzeniem wyko- '" 
nawczym; 

4) §§ ' 960-976 ustawy o postępowaniu cy\v!l
nym Ź 1877 r ., utrzymane w mocy art. XXXI 
§ 2 pkt 6 przepisów wprowadzających ko
deks postępowania cywilne~o; 

5) rozporządzenie' Rody Związkowet z dhia 
18 kwietnia 191 6 r. o uznaniu z'a zmarłe osób, 
zaginionych na wojnie, w brzmi/eniu obwie· 

' szczenia z dnia 9 sierpnia 1917 r. (Dz. ' u. 
Rzeszy sir. 703 i 821); 

6) art. 92 l 107 prz<2p\sów o kosztach sądowych: 

Art. Z§. \V ustawie postępowania cywilnego 
z 1564 r . wprOWadza się zmiany następujące: ' 

1) art. 17Z5 otnymuje brzmienie: 
"Do wyznaczenia kuratora dla ochrony praw 
i maJątku osób _ n ieobecnych właŚCiwy jest 
sąd okręgowy, w którego okręgu znajduje 

, się majątek, pieczy wymagający"; , 
2) art. 1776 otrzymuie brzmienie: 

".sprawy, dotyczące majątku osób ' nieobec
nych, rozstrzygane będą po wysłuchaniu 
wniosku prokuratora". 

Art. 26. N~ obsźarze mocy obowiązującej Iw
dek.su ,cywilnego austriackiego sąd w przypadku 
przewidzianym wart. 20 'dekretu nin'iejszego prze
syła odpis postanowienia o uchyleniu postanowie· 
nia o uznaniu za zm arłego lub o stwierdzeniu zgo-

' nu sądowi spadkowemu celem wprowadzenia oso
by, : której 'postanowienie dotyczy, w posiadnnie 
majątku, który przesiedł na podstawie uchylpnego 
póstanowienia w posiadanie trzecich - osób" I to 
w: trybie postępowania niesp'ornego, oraz sądowi 
opiekuńczemu celem przywrócenia władzy ojcow- , 
skiej. 

Art. 21. Postępowanie o uznanie za zmarłego lub 
o stwierdzenie zgonu osób, których zaglnięcie po-

'., -, 
.. -
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, 
zosta je w związku z wojną, rozpoczętą w dniu 

,1 września 1939 r., wolne jest od opłat s~dowych. 

Art. %8. § 1. Postępowanie o uznanie za zmar
łego, o stwierdzenie zgonu lub -o uchylenie posta
nowieriiac, o uznaniu za zmarłego' lub o stwlerdze-

.' nlu zgonu, wszczęte przed dniem wejścia w życie 
dekretu niniejszego, toczy się aż do zakończenia 
według prz'episów dotychczasowych. ' 

, § l. Jeżeli jednak w postępowaniu o uznanie za -
zmarłego; wszciętym przed dniemwefścia w życie 

' . dekretu niniejszego, w dniu tym sąd .nle zarządził 
Jeszcze · dokonani~ ogłoszeń, dalszy ciąg postępo
,wanla toczy się według przepisów , dekrelu ' nlnlej ~ 
szego. 

§ 3 Postępowanie ~ o uchylenie postanowienia 
o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgon'u, 

" . 

344 Poz. ll6-

wsZ'częle po dniu WejSCla w życie dekretu nInieJ
szego, toczy się wedłtig przepisów tegot dekretu, 

' choclażby--postanowienie, . które ma ~yt\ uchylone; 
,wydane zoslało w~dług przepisów dotychcza-
sowych. ' 

Art. %9. Wykonanie ' niniejszego dekr-etu poru
cza się Ministrowi Sprawiedliwości . . , ... . 

Art. 30,. Dekret niniejszy wchodzi VI życie 
, dniem 1 stycznia 1946' r. 

Prezy,dent Krajowej _Rady Narodowell ' 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów) 
Edward Osóbka-Morawski 

Mlnisler ', SprawiedlIwoścl: 
Henryk Swiqtkowski 
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OBWIESZCZENIE 
-

Ministra $prawfedliwoścf 

. z dnIa 3, października 1945 r. 

o' sp.rostowanru. błędów w dekrecie .. o podatku od . wynagrodzeń. 

Napodslawie art. 5 lISt. 1 pkt 5 dekretu Pre
zydenta Rzeczypospolite, z dnia 6 września 1935 r. 
'0 wydawaniU Dziennika U"Staw , RieczYPosPQlit~, 
Po lskiej (Dz. U: R. P" Nt 68, poz. 4l3) w dekrecie 
z dnia 18 , sierpnia 1945 r. o podatku lod wynagro
dzeń ' (Dz. U. R. P. Nr 38, poz, l20) prostuje " . się 
błąd następujący: , 

• 

art. l należy uzupełnić opuszczonym ustępem 
5 w brzmieniu: 

,,(5) Wartość świadczeń wymienionych w ust. 4 
w odniesie~iu do podatników, za trudnlony'ch upła
tnlków, o klórych n10wą wart. 13 ust. l. szacuje 
się weąług cen' państwowych". 

'. 

Minister Sprawiedliwości i 
Henryk Swiqtkowski 

t 
Tłoczono z poleQenia Ministra Sprawiedliwości 'w drukarni Nr 4 Sp. Wydawniczej " Czytelnik" w Łodzi . 

ul. Żwil'ki , 2. 

Zgłos~enia na prenumeratę przyjm\1je się 'fI- Administracji Dziennika Ustaw R. P. 'w Lodzi, ul. piotrkowska 49 ' 
oraz w Biurze Sprzedaey w Warszawie, ul. Targowa 59. . 

- . ,~ 

Prenumeratę należy wpłaca6 I góry za pośrednictwem P.K.O. Wysyłkę wykonuje się pc:iu.przednim wpła .... 
ceniu zaliczki "kwartalnej dla władz, _ urzędów, zakładów . i instytucyj państwowych i samorządowych 
'!II kwocie zł 60, dla innych prenumeratorów w kwocie zł; 150. Konto czekowe w P .. K. ,O. Vn: - 134 

Pojedyncze numery Sił do nabycia: 

w Administracji Dziennika Ustaw ~. P. w J,odzi, ul. Piotrkowska 49, w Bimże Sprzedazy w ~arsZl.. 
,wiś, ul. Targowa 59 oru w Kasach Sądów Okręgowych .... WI Krakowie, Katowicach. Lublinie l Pozn aniu 
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Warszawa, dttia' 8 października 1945 r. Nr41 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

Poz.: 228 -.z· dnia 12 września 1945 r. o należnościach w razie, pełnienia -czynności służbowych 
l?~z.a : z~y'!dy!U:. __ mięis.cem służbo'wym, o,~z .w. razie przeniesienia na inne I!liejsce 
służbowe, , . . 345 

ROZPORZĄDZENIA: 

229 ministra Administracji Publicznej z dnia 21 września 1945 r. wyd~ne w porozumieniu 
z Ministrami·: Aprowizacji i Handlu, Przemy!łu oraz Skarbu o zmianie w podziale 
n1iejscowości na klasy pod względem cen kart rejestracyjn'(c~ od przedsiębiorstw 
i zająć, . , 35J 

230 - Ministrów Sp,awiedliwości oraz Pracy i Opieki Sp'ołecznej z dnia 22 wrześ·nia 1945 r . 
. wydane w porozumieniu z Ministrami ,Przemysłu, AprQwizacji i Handlu, Rolniclwll
i Reform Rolnych oraz Administracji Publicznej o spo'sobie przedstawienia kandY· 
datów na ławników. sądów ubezpieczeń społecznyąh, trybie powoływania ławników 
i zaśadach powoływania poszczególnych ławników na posiedzenia sądowe. 3:)2 

231 Ministra Pracy i OpIeki Społecznej z . dnia 24 września 1945 r. o pośrednictwie p,a-
cy - i pośrednictwie przy zawieraniu umów o nauką zawodu. 3M 
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ROZPORZ.t\DZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 12. września 1945 r. 
/ 

o należnośdach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwyłdynt miej§cc~ słm%owym oraz 
w razie przeniesienia na inne' ptiejsce służbowe. 

,Na podstawie art. . 10 rozporiądzen!a Prezydeli
ta Rz'eczypospolitej z dnia 18 paźdZiernika 1233 r. 
o uposażeniu funkcjonariuS'zów państwowych 
(Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) fart. -4 rozporządze
nia Prezydenta RzeczypospoliteJ z dnia 18 paź

. dziemika1933 r. o uposażenhl sędziów w 'sądow

nlctwie' powszechnym iadmlnlstracyjrl"ym oraz 
pro!nlratorów (Dz. -u. R. P. Nr 86, poz. 665) za

/' rządza się, co następuie : 

DZIAŁ l. 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Rozporządzenie niniejsze reguluje na
leinpścl za podróże służbowe, delegacJe I przenie~ 
slenia w kraju I poza granicami Państwa urzędni
ków I nihzych funkcjonariuszów państwowych, 
profesorów, pomocniczych sił naukowych -w pań· 
stwowych szkołach . akademickich, nauczyclell 'szkół 
państwowych I publicznych, pozostających na eta
cie Państwa, sędzłów, prokuratorów, asesorów 
I , apHktmtów ' sądowych. 

i. Osoby wyżeJ wymienione nazywane. będą 

w dalszym oiągu w rozporządzeniu niniejszym funk
Cjonariuszami państwowymi. 

3. R<izporządzenie niniejsze nie dotyczy należ
ności za podróże służbowe, delegaCje oraz prze
niesienia w WOjsku, w służbie hetpieczeństwa pu
blicznego oraz w Straży Granicznej. 

§ 2. FunkCjonariuszom państwowym w razie . 
podróżysł~żbowej (kom(sjl) lub delegacji do mieJ
scowości położonej poza zwykłym Ich miejscem 
służbowym należą się: 

1) diety, 
1) zwrot kosztów p'rzejazdu. 

§ 3. W ri}zle przeniesienia na inne miejsce 
służbowe funkcJonariuszom państwowym należą 

się: 
1) diety dla 'nich I członków rodziny; 
l) zwrot. kosdów Ich przejazdu l członków ro. 

dziny; -... 
3) ryczałt za przeniesi!~nie; 

4) zwrot . kosztów przewozu urządz~nla dom6. 
wego. 

> ~ § 4. Ż.a członków rodziny uważa się osoby wy~ 
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-mienione wart. 3 dekretu Polskiego Komitetu Wy
awolenla Narodowego s dnia l7 grudnia 1944 r. 
o tymczasowym uregulowaniu uposażeń prMovmi
ków ' państwowych (Dz. U. R. P .. Nr 16, poz. 88) 
w brzmieniu dekretu z dnia l4 maja 1945 r. (Dz. 
U,R. P. Nr l4. pOiZ. 157). 

§ S. Przez uposażenie miesięczne rozumie się 
wszystkie kwoty wypłacane za dany miesiąc z ty
tułu uposażenia służbowego bez potrąceń. 

§ 6. Praktykant~m przenle6looym na Inne miej
sce służbowe celem odbycia dalszef praktykf 

-służy Jedynie z~ot k{)5ztów podróży I diety wyłą
cznie Ul czas przejazdu. 

§ 7. jeżeli cały urząd zOstanie przeniesiony- 0%6-

.owo do Innej Il}lejscQwoścl, stosuJe się przepby 
o delegacJI. ' - _ 

-§ 8. W -razie pr'zenlesłenla funkcJonarlus,za pań-
' lłwowego do mlets.cowoścf, .do kt~et był uprze
dnio ,delegowany, MUŻY mu, oprócz _ należności 
• tytułu przeniesienia, zwrot _koutów Jlrzetazdu 
do m1~o6cl" w której miał !łały przydział 
służbowy ~ I z powrotem oraz diety za czas prze

'fezdu, o Ile przejazd ten Jest konlec.znycelem ure
Iłulmvan.la spraw, wynikających wskutek przenie-
sienia. '\ ' 

§ 9. Del8ł!ocja moee trwać naJwyżeJ pół roku. 
Przedłużenie delegocji ponad ten okres moż-e na
.tępić -JedYl'1Je w , ~odk .. ch WYłątkowych, uza
sadnionych ważnymi w~lęd&mI służbowymi, na 
mocy de'"Y2'jl sz&fa władzy n~zelneł, wydaneJ w 
por9zumlenlu z MLni6trem ~arbu. 

DZIAŁ II. 

N~leżnoścl za potIrt-ie sluibowe, delegacJe ' 
ł przenieMtrla w kraJu, - , 

Rozdział 1. 

Diety. 

§ 10. W razie poon;ży służbowej do m&eJscowośct, 
położoneJ 'poza zwykłym mieJscem służbowym fU'llk.,; 
ejona,rlusza państwowego, dleły nale!ą się ' za ca- , 
Iy Cza3 trwania teł podróży. , 

§ 1 t. W razie delegaCjI do miejscowości poło
tonej poza zwykłym "miejscem służbowym funkcjo
nariusza państwowego diety należą się za , cza's 
pne}Mdu I i'ózosławanla w delegact1. ' 

§ 11. 1. W razie przeniesienia ne Inne mlef
ace służbowe należą się diety dla przeniesionego 
I dla członków rodZiny za czas przejazdu do no~ ' 
wego miejsca .Mużbowego ł za ple!'W~ą dobę po
bytu w tymże miejscu. 

l., Dle'ty dla członków rodziny wynoszą 1~N' 
diet, służących przeniesionemu. 

§ 1.5. Diety mileżą ~Ię równie! aa niedziele 
" 'wlęta, przypadające -w czasIe trwanIa podróży 
.łu!bowef, delegacJI lub przeniesienia. 

§ 14. 1. Jeżeli w ,Clza!le po.dróty lłutbowet tub 
de1egactI funkcJonariusz państwowi aachoruje, die
ty należą się również przeż czas choroby. Chorobę 

. należy , udowodnIć świadectwem leka~sklm. 
- 2. Przepisu ust. 1. nie sto.~Uife się, jetelt fu~kcfo- -

. ". 
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nariusz ' państwowy rosłał umieszczony, w ' szpitalu 
na koszt Skarbu P.aństwa. 
- , § 15. , Za czas urlopu diety -nie należą się: 

§ 16. 1. -Diety wynoszą dziennie: ,. 
1) ' dla l'iinKcfOii~irlu~ów państwowych, pobl~ 

rających uposażenie według: 
grupy I, II l III - 150 zł. 

IV, V, VI I VII - 115 zł, 
vm, IX, XXI I XII'-- 100 zł, 

l) dla sędziów 1 prokurałor6w, pobierających 
uposażenie według 

grupy I ł II - ~O zł, 
grupy III I IV - 215 , zł. 

l. Jeżeli funkcJonariusz państwowy otrzymuje 
dodatek wy.równawczy, określony wart: 4 dekre
tu Polskiego Komitetu Wyzwolenl:e Niu'odowego 
li dnia 17 grudnia 1.044 r. o tymeeasowym unor
mowaniu ' stosunku służbowego I ~&szeregowaniu 

, fUhkcJonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 
16, pOz. 89), naletą mu się diety według odpowie-
dnieJ wyższej grupy uposażenia. ' 

§ 17. 1. DIety: zmniejsza się: 

o 35% 
- Je:lell funkcJonarlu&z państwowy k04 

rzysta w czasie JM>dróży służbowej lub delegacji 
z wyżywienIa VI stoł6wce przeznaczone! dla funk
C!łonariuszów PaństWowyQh ; ~ 
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/ 0 - ' Jeźell funkCjonariUSZ państwowy 

otrzymuJe w tym czasie bezpłatne mieszkanie służ
bowe . . 

l. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, Jeżeli podróż 
' służbowa trwała nie dłużet ' niż 5 dnI. 

§ 18. 1. jedn<l6tkę obliczenia diet J~t l4 godzin- _ \ 
ny okres ĆEaelł, Baony od chwili wyjazdu ze 
2W)idego, mieJ&ca służbowego do chwili powrotu 

. do tei<> mIeJsca. 
l. jeżeli pobyt poza zwykłym nUejsc~ służbo

wym frwa dłUŻej nU 14 godżlny, 'naleiy SięZ8 
. końcowy okres czasu: ponad 6 do 12 godzin -
połbwa dlety~ ponad 12 d~ 18 -godzin - 75010 dIe
ty, a ponad 16 godzin - cała dieta. 

,. jeżell pob}-i poza zwykłym . m1ejscemsłuż
bOWym trwa krócej. nU l~ godziny. należy się za 
okres czasu: ponad 6 do 12 godzin - połowa die~ 
ty, ponad 12 do 18 ' god1'ln - 75% dlety, a, ponad 
16 godz.ln - caf t! dleła . 

§ 19. 1. Przy przejeździe środkiem lokomocJI, 
mającym rozkład Jazdy (np. kolet, samolot), 'po
czątek przeJ~zdu -Uczy się od ,ustalonego w rozkła
dzie ja·zdy cza-ru odJazdu. Przy przejeździe Innym: 
środkiem lokoinocJI, nie maJącym rozkładu Jazdy, 
początek przeJ~du liczy alę od chwili ruszenia 
zmlcl~ __ 

l . Opóżruenieprzyfazdu środka lokomocJI, ma
Jącego rozkład łezdy, bierze si.ę w rachubę tylko - . 
w przypadku. gdy wynosi więcej niż godzinę. 

§ lO. W rwe ewansu funkcJonar.lusza . pańs
twowego, naldłl mu Ifę wy!sze : diety, od dnia, 
od którego słu!y mu pra'wo do wyższego up osa.,; 
tenla. . 

§ 11. '1. W przypadku delegacJI wypłaca się 
cełe diety prze% pierwsze 'l tygodnIe, licząc od dnta 
ltastępującego -po dniu przybycla do mIeJsca de-

• 
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legacji, przez na:;.tępne6 tygodni - diety zmniej- ' 
!Zone o 50%, 8 po upływie tego czasu :- ' zmnieJ-
szone o 40%. -

2. W razie odbywa~ia podróży służbowych w 
ciągu pierwszych 2 tygodni delegaCji, nie wlicza 
się do tego okresu dni przebytych w podróży. 

§ 22. L .Jeżeli w czasie delegacji funkCjonariusz 
państwowy odbywa podróż służbową trwającą po
nad 6 godzin do miejscowości położonej poza 
miejscem delegacji, uzupełnia się diety, pobierane 
z tytułu delegacJI, do wysokości całej diety, o ile 
dieiy te wypłacane są stosownie do § 21 ,w w~la-
rze zmniejszonym. -

2. ,W razie podróży służbowej z miejsca dele
gacji do zwykłego miejsca służbowego diety. nie 
służą za czas trwania pobytu w zwykłym miejscu 
służbowym. , ' 

§ 25. Funkcjonariuszom państwowym władz 
g6rńiczych, pełniących na kopalniach czynności 
związane z kontrolą stanu bezpieczeństwa , kopalń 
I Ich urządzeń, ,przyznaje się dodatek do ' diet, pła
tny równocześnie z nimi, . w wysokości 55% diety. 

Rozdział 2. 

Zwrot I,oszłów prze'jazdu. 

§ 24. Zwrot k~tów przejazdu obejmuje ceny 
biletów jazdy koleją, samolotem. :;amochodem, 

' statkiem oraz koszty, przejazdu Innymi środkami 
lokomocji, koszty przewozu bagażu podróżnego 
r ~'a z ryczałt na pokrycie -kosztów . dojazdu do 

'orca (stacj.i, przystani) I z dworca (stacji, przy
stani) . 

§ 25. Przy przejazdach należy posługiwać się , 

n'aitańszym środkiem komunikacjI. Użycie droż
szego środka lokomocji dozwolone jest w przy
padkach nagłych, gdy wskutek opóźnienia przyja
zdu int~res publiczny byłby narażony na szkode) 
lub jeżeli spowoduje to oszczędność na dietach 
w rozmiarach, przewyższających koszt użycia droż-

- szego środka komunikacji. 
§ 26. 1. Funkcjonariuszowi państwowemu" 

który użył droższego środka komunikacJI, o ile nie 
był do tego uprawniony, zwraca się koszty prze
jazdu tylko w wysokości należnej na podstawie 
rozporźądzenla niniejszego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w 
przypadku przejazdu klasą: do użycia które' fun
kcjonariusz nie był up.rawnlony. 

§ "27. W razie przen,ieslenia funkCjonariusza 
państwowego do innej miejscowoścl, członkom Je
go rodziny służy . prawo użycia takiego samego 
środka komunikacji I w. tej samej klasie, co prze
.niesionemu. 

§ 28. 1. Przy przejazdach k,oleją, samolotem, 
samochodem, statkiem lub ,Innymi środkami ko" 
munikacjł zwraca się faktycznie zapłaconlł cenę 
biletów. 

2. Osoby, korzystające z ulg w przejazdach 
' pań,stwowyml lub zarządzanymi przez państwo 
środkami komunikacfj , otrzymują tylko zwrot ce
ny ul~oweJ . 

~~ , 
' .. ' ........ ~ ,. . 
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§ 29. 1. Prawo przejazdu Il klasą pociągu slu- , 
ży funkcjonariuszom państwow)m, pobierającym 
uposażenie według grup I do VIII, sędziom, pro
kuratorom, asesorom sądowym, oraz osobom to
warzyszącym służbowo przy przejazdach szefów 
władz naczelnych, przedstawlcieH państw obcych, 
misji zagranicznych,tudzież oficerów armii oh
cych. 

2. Prawo przejazdu 1II klasą pociągu służy oso
bom nie wymienionym w ust. 1. Jeżeli jednak 
przejazd poC'iągiem ma trwać dłużej niż 18 go
dzin lub odbywa się między' 21 a 6 godziną I trwa 
dłużej niż 6 godzin, władza zarządzająca podróż 
służbową, może żezwoHć na kOl'zyslanle z przejazdu 
II klasą . . ' 

§ 30.1. Z reguły zwraca się koszt przejazdu 
pociągiem . osobowym. ZWfot kosztów przejazdu 
pociągiem pośpiesznym na'stępuje tylko wtedy, 
gdy władza zarządzająca podróż służbową zezwoli 
na przejazd takim pociągiem . 

2. Przepis · ust'. 1 stosuje się o<lpowiednio do 
zwrotu ceny miejscówkI. 

5. Jeżeli zaszła potrzeba przejazdu pociągiem 
pośpleswym, w którym nie ma III klasy, funkcJo
nariusz mający prawo do zwrotu kosztów prze
jazdu tylko III klasą otrzymuje- zwrot ceny biletu ' 
klasy II. 

§ 51. Prezesowi Rady Ministrów, Ministrom 
I Podsekretarzom Stanu służy w' przypadku podró
ży służbowej prawo przejazdu w wozie sypialnym. 

§ 52. Zwrot kosztów jazdy samolotem następuje 
w przypadkach, w których władza zarządzająca 
podróż służbową ze ' wiględu na ważność I nagłość 
sprawy .zezwoll na użycia tego środka komunlka- : 
cJI. 

§ 55. Jezeli na statku znajdUją się dwie klasy, 
zwraca się cenę biletu I klasy tym osobom,które 
w razie jazdY koleją mają prawo do biletu II kla
sy, cenę zaś biletu II klasy - tym, którzy w razie 
Jazdy koleją mają' prawo do biletu III klasy. 

§ 34.1. Przy przejazdach kołowych, dokona
nych także I własnym środlfllem lok~mocjl, zwra
ca sIę w miejscowościach, w których obowiązują 
zatwierdzone przez władze taryfy najmu koni lub 
samochodu, ceny podane w ta~yfie. W Innych 
miejscowościach zwraca się koszty przejazdu we
dług cen, odpowiadających miejscowym stosu n-
~m. . • . 

2. Przy wspólnych podróżach i<ołowych wol
no zaHczyć jedną podwodę lub samochód osobo-

" wy na 5 osoby. W razie równoczesnego przewo
zu większej ilości bagażu podróżnego, aktów 
1 Instrumentów lub naJzęclzl , wolno zaliczyć jed
mi podwodę lu~ samochód na 2 osoby, BW wy
Jątkowych przypadkach - nal osobę, 

§ ~5. Jeżeli drogę odbyto VI całości lub częś
ciowo ,pieszo, przyznaje się kwotę zł 5 za każdy 
kilometr. 

§ 56. 1. Zwraca' si~ koszty pr,zewozu koleją, 
samochode'ni, statkiem lub Innym środkiem Iw
mun~k8cjl, z wyłączeniem samolotu, osobistego 
b\g~1u p'odi''6zneg'o o wa'dze: 

• 
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1) .ao · 50:kg - przy podróżaCQ służbowy.ch (ko
misjach) trwająl:ycb dłuk; niż 1.4 dni; 

2) do 'ÓO' kg przy podróżochsłużbowy.choraz 
delegacja'Ch trwająCych dłużej niż .3C dni. -

2_ Jeieli dQ spełnien.la czynności urz~dowej ko
nieczne jest wbranie ze sobą bagai.u służoowego 
,ak: akt narZęaLI, instrumentów - zwrilca się 
Wszystkie kQszty jego przcwozu. 

§ 31. L Funkcjonariuszowi parutwowemu 
przyznaje si~ w gminach miejskich na ' koszty do
jazdu dodw<>rca kolejowągo, przystani, stacji au
tobusOwej lub loinlaej jak równ~ż przejazdu 
% jednego dworc{.l (.przystani, stacji) do drugie.go, 
.za kaid?; dOjazd lub ' odj.ai.d. ry-czał·ł ~ wysokości 
15 zł. . _ . 

2. W przypadku gdy podróż służbowa ; odhywa 
.sl-ę do kilku miejscowości, przyznaje się ryczałt za 
doJazdy w każdej mieJscowości. . 

3_ O ile odległ.ość· od gmachu urzędu do dwor
ca kolejowego, przystani, sfacji autohusoweJ lub 
lotniczej wy.ncsi więcej nii 4 km można stosować 
priepis§ 54. , 

4. Ryczałt nJe należy się, gdy dojazd oqbywa ' 
.tę ~wym hodlł'!em l0łr0mucji. 
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kantów sądowych .tytko w puypadlm I'rzcnicsie
nia iłh do innego- okręgu 5ąduapelacyjnego. 

§ 41. 1. Za pOdstaw,.obliczenia ryczałtu okr~
śłonego w- § 40 służy uposażenie za miesiąc; w 
którym nastąpiło zgłoszenie się do słu:ihy w no- , 
wym midscu · służbowym. 

l. W raz'ie przentesienia połączonego z awan
sem. za podstawę obliczeni.a ryczałtu bierz!! się· 
!'Io,we wyższe uposażenie tylko w tym pr~padku, 
gdy zgłoszenie się na nowym miejscu służbowym 
nastąpiło w miesiąc\'! , w którym zgodnie z art. 15 
lit. b) rozporządzenia Prezydenta RzeczYPo5Poli-. 
tej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniU 
funkCjonariuszów państwowych ' (Dz. U. R. P. Nr 
56, poz. 663) przeniesiony funkCjonariusz nabył już 
prawo do otrzymania wyższego uposażenIa wsku
tek awansu. 

§ 41_ Ryczałt za przeniesienie nie należy się 
w przypadkach przeniesienia, nie mogącego wy
wołai: potrzeby . przesiedlenia się, jako to: przenie
sienła funltcjonar-iusza pań5twowego łub całego urzę
du do miejScowości, w której funkcjonariusz do
tychczas mieszkał . I skąd dOjeżdżał do miejsca służ-

.§ 33. '· 1. Za czynnGŚcikornisyjne w miejscowo- I 

'łc1ach, pełeżonym bliżej nit 4 km od budynku, 
w któ,JY.ffi mieści się urząd , nie należą się' ani ko-
szty podróży ;ani diety. . 

bowego.. . 
§ 43. t. Przeniesionemu zwraca się ponadto 

koszty przewozu urządzenia do.mowego kolejowy
mi pOGiOlgaml tow'arowymi lub statkami towarowy
mi albo samochodal1)i używanymi w komunika
cji państwowej lub pozostającymi pod zarządem 
PaństWa. 

2, W razie konieczności przewiezienia bagażu 
lłuZbowegG (§ 36 ust. 1,) k{)szty przewozu zWraca 
tłę bez względu na odległe.ść : I 

§ '39. Przy komiSjach młejscowych w miastach, 
.mających pO'Ilpd 50.000 mieszkańców. zwraca się 

. . faktycznie poniesione koszty ' przejazdu. o ile od
. -ległość miejsca komisyjnego od gmachu urzędu 

wynosi więcej niż '4 km. Do przewozu ba,gażu służ
bowego lit.o5uje si,ę odpowiednio § 38 usL 2. 

Rozdział l. 

. Ryczałt t'a f}Tzeniesienie, zwrot kosztów przewozu 
. U7ząm:enia domowego. 

§ 40. 1. W razie przeniesienia urzędników, 
niższych funkcjonariuszów państwowych, profeso
rów, pomocniczych sił naukowych w paflstwowych 
szkołach akademickich , naucżypieli szkół ' państwo
wych I publicznych, pozostających na etacie Pań
stwa, z urzędu hib w drodze konkursu. do Innej 
miejscowośCi , przyznaje się poza dietami I zwro
tem kosztów przejazdu, na pokrycie wszystkich 
wYl:łatków połączonych z przesiedleniem : samot-
nemu - 50%, a utrzymującemu rodzinę - 100°/°. 
jednomiesięcznego uposażenia; 

2. Ryc'Załł określony w ustępie poprzedzającym 
oraz diety 1 zwrot kosztów przejazdu przyznaje się 

_ sędziom I prokuratorom w rade przeniesienia Ich 
do Innej miejscowo!.c1 z wyjątkiem przypadku, gdy 
przeniesienie nastąpiło w drodze wyroku dyscy
pu,narnego (art. 104 I 143 prawa o lUkolu sądów 
Powszechnych) . 

a. PrzepIs ust. 1 stosuje się do IUeSGl'ÓW I aplł-

2. Jeżeli z przyczyn od przeniesionego niezależ
nych nie ,może nasfąpić przewóz w sposóbokre
ślony w ust. 1 , zw,aca się koszty przewozu doko
nane innymi środkami komunikacji, j~dnak sa
motnemu - tylko urządzenie pokojU, a utrzymu
jącemu rodzinę - tylko urządzenie ' pokOjU I ku
chni. Zwrot kosztów przewiezienia resżty urządze
nia domowego. następuje ,według zasad określo
nych w ustępie poprzedzającym. 

3. Przepisy §§ . 25, 26, 28 liSt. 2, 40 I 42 sło

suje slę odpOWiednio. 
§ 44. W razie przeniesienia na własną prośbę 

osób wymienionych w § 40 ust. 1 i 3 nie służą ża
dne nCl leżności, mogą jednflk one być przyznane . 
w cał~ścl lub w częśc i według uznania właściwej 
władzy naczelnej. 

R..ozdział 4. 

Wypłata .naleźnośc:i, 

§ 45. 1: Wypłata należności z tytułu pQdróty 
. służbowych, delegacJI i przeniesienia następuje na 

podstaWie rachunku. W rachunku ' należy okre~lIć 
dokładnie żądane należności I · uzasadnić każdą je
ga pozycję przez szczegółowe przyłoc~enie oko;ll
cznoścl ·usprawiedliwla;ących wydatek oraz dołą
czyć wszelkie dokumenty, dotyc,zące sum wydatko
wanych Jako to: kupon uprawnla1ący do. zajęcia 
miejsca w wagonie sypialnym lub w samolocie. 
list przewozowy, dotyczący pr:żeWozu ur·zą<4enł/ł 
domowego. 

I . 
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l. Jeżeli użycie dr.oższCłlo środka komunikacji 
mb przejazdu droższą klasą, zalety od zezwolenia 
władzy zarządzającej podrót , {§§ 19 ust. l, 30 ust. 
1, 3l, 6l, 63: ust. l, 64 \lit l}, zezwolenie to po
winno być potwierdzone na rachunku kosztów' lub 
w dołączonym dQ niello ~okumencle. 

3. O ile uzyskanie dokumentu, dotyczącego 
wydatku na kwotę nie przekra.czającą 100' zł I mi- . 
trafia na znaczne trudności, \yydat~k ten .... można 
uznać I bez dołączenia dokumentu, usprawiedli
~ającego wydatek. W ~. przypadku funkCjona
riusz państwowy · dołąqa do rachunku własnorę
C2Jne oświadczenie o dokonaniu wydatku I o po
wodach uzasadniających trudność uzyskania ra
chunku. 

§ 46. W razłe wątpliwości co- do prawcziwoioi 
lub ścisłości okoHc~nośCI, przyłocionych w samym 
rachunku lub w I załącznikach, nalały. celem usu
nięcia tych wątpliwości przepmwadiU stosowne 
dochodzenie. 

§ 41. Wypłata diet I kosztów przejazdu człon
ków rodZiny przenie.sionego·' następuje dopiero po 
udowodnieniu, że członkowie rodziny rzeczywiście 
przyiiy1i do nowego miejsca słutbowegó. 

§ 48. 1. Wszelkie rachunki diet l kosztów prze
Jazdu z tytułu pod,róży służbowych, krótkotrwa
łeł delegacll f przeniesień powinny być przedsta
wione w term~nle 14 dni, licząc od następnego dnia 
po odbYCiu podróży służboweJ, delegacji lub prze
niesienia, rl~chunkl zaś kosztów przewozu ' urzą
dzenia domowego - w terminie 14 dni, licząc od 

. następńego .. dnIa po dokonaniu przewozu ·urządze-
n!-adomolego. . 

'. l. Rachunki delegacji ' trwaJących dłużej niż 3'0 
dni należy przedstaWiać za kaidy miesiąc kalen
.danowy z dołu w ciągu pierwszych a dni 'nastę-
. pującego miesiąca kalendarzowego: . 

3. Koszty wspólnej podróży kołowej podaje w 
rachunku osoba, której- służą wyższe diety; 

§ 49. Każdy rachunek kqsztów ~<>9róży służ
boweJ musi . być opatrzony klauzulą władzy zarzą
dząjącet podróż lub ' przełownet władzy służbo
wej, słwierdzafąeą konieczność Odbycia podróży, 
należyte użycie czasu I środków ~omunikacji. 

§ 50. 1. W p-rzypadkach podróży służbowej lub 
delegacji diety· I zwrot kosztów p'odróiy powin
n.a wypłacać t~ władza, która zarządziła podróż 
służbową lub delegaCję. ~ . 

l. W przypadkach przeniesień wszelkie należ-
, . noścl z tego tytułu wypłaca ten urząd, do którego 

funkCjonariusz państwowy 'został przeniesiony. Je
dnak. zaliczkę na powyższe koszty przeniesiony mo
że uz.yakać z urzędu , z którego został przeniesio
ny. I 

§: 51. 1. FunkCjonariuszom państwowym, 'uda
Jącym się w podróż służbową, służy prawo, do 

' zaliczki nie przekraczającej przypuszczalnych ko
sztów przejazdu I należnych diet. 

1. Przepi:S ust. 1. stosuje się- odpowioonio ' do 
nal~żności z tytułu delegaCji I przeniesienia oraz 
często powtarzających się komlsll / miejscowych. 

. 3. Władza zarządzająca · podróż służbową kilku 
osób, które maJą odbywać Ją razem I w tym s~-

mym celu, może wydać zaliczkę do rąk jedne, 
& tych osób. - W tym przypadku funkcjonarIusz 
państwowy odbierający zaHczkę odpow1-~ą za 

, p~rawldłowe' Je, zużycie t on 'est obowiązany -,łrzed
stawIć rachunek, 

§.' 5l. W przypadkach, w których podróże słu!
bowe trwają dłuższy okres czasu lub stale się po
wtarzają, władza naczelna może przyznać za zgo
dą Mlnlstra Skarbu, zamiast kosztów ' przeJa.zdu 
1 diet, ryczałt płatny z góry . wraz z uposażeniem. 

DZIAŁ III. 

Nąleżńo§d za podróże 5hWJtowe, delegacfe f prze-
, niesienia poza eraaic:..u kraju. \ 

§ 5.5. 1 . . Należności uregulowane vi d-zlale ninIeJ
szym słutą w czasie podróiyza granicą od chwlll 
przejazdu prZ~ granicę do chw.JII powrotu do 
ktaju. '· . 

l. Za czas podróży I pobytu na obszarze Pań
stwa Polskiego należą ' się diety I zwrot kosztów 
podróży według zasild ustalonych dla pom-óży służ- ' 

bowych w krafu. Jednak zwrotu kosztów przejaz
du koleją oraz przewozu koleją bagażu podróżne
go,- a przy podrÓżach kurierów .dyplomatycznych 
oraz przesiedleniach .takie kosztów. dorożek ' I tre
gany, można żądać według przepisów zawa.rtyth w 
dziale niniejszym. . 

§ 54. Do należności z tytułu podróży służbo
wych, delegaCji I przeniesień za granicę· stosuje 
się . odpowiednlp przepIsy dzi ału II, ' o Ile przepisy 
poniższe nie stanowIą inaczej. 

§ 55. Należności za przeniesienie na inne mieJ
sce służbowe służą za~óWlIlofUlllkciooarlusZi&tn 
państwowym służby zagranicznej przeSllićUa.Jącym 
się poza granicami Państwa Polskiego, lak I no
womlanowanym na stanowi!ko służby zagra-nla- " 
nej, .a rpwnleż odwpłanym do kraju. 

§ 56. Przy podróżach ,zagranicz·~ch słuJ4 
pt'zez cały czas podróży 1 pobytu poza granicami 
Państwa Polskiego diety przewidziane dla krańco
wego punktu t!!j podróży. 

§ 57 .. Wysokość diet -uśtala M·inlster Skarbu na 
wniosek Ministra Spraw Zagranicznych Oraz Mlnt
stra i:eglugl I Handlu ZagranicznegO. 

§ 58. .Jeżeli w ciągu l4-godzinnego czas\l po
dróż służbowa odbywa się zarówno na obszarze 
Państwa Polskiego jak I na terytorium zagranIcz
nym, ' a pobyt na terytorium zagranICznym trwał 
dłuż!!ł niż 6 godzki; . nale~ą się diety zagraniczne. 

§ 59, . Przepis § 14 stosuje się odpowiedniO tak
Że do podróży powstającej w zwiążku z przenie· 
sleniem do innej mlttłscowości. I 

§ 60. W razie przenleiienia na Inne mlefsce . 
'służbowe należą ~ę dłety dla prioolesionego . - za 
czas przejazdu do nowego ~iejsca służbowego I za 
czas do chw!l1 objęcia urzędowania, 'nie przekra.
czający 8 dIłl, liczonych od dnia następnego pa 
przybyciu na nowe miejsce służbowe, e dla człon-

. ków jego Todzińy tylko że czas przejazdu. 
. § 61. 1. Prawo przejazdu I klasą pociągu .sł?!1 

funkcj'onarluszom państwowym. poblerajacym UJ)O" 

\ 

/ 

_ , l . 



~.: 

.... ~, .... , --; ..... ".- ,., .~~-~._.~ --:---"'- .' .~~~ 
'" ! , 

DzIennIk Ustaw Nr 41 
, , 

sażenie według gr:upy I do V, sędziom prokura
torom pobierającym uposażenie według grupy I do 
III, po~adto bez względu na grupę uposażenia 
kierownikom urzędów podległych Ministerstwu · 
Spraw Zagranicznych JubM'inisterstwu Źeglugl 
l Handlu Zagranic'znego, radcom ambasad I ' po-
selstw, radcom handlowym, radcom e'l'lligracyjnym, 
konsulom, pierwszym sekretarz.om ambasad oraz 
osobom towarzyszącym służbowo przy , pr~ejazdach 
szefów władz miczelnych, przedstawicieli państw 

, obcych I mlsj.i zagranicznych. 
2. Prawoptzejazdu II klasą pociągu' służy- ftm~ 

kctonariuszom nie objętym przepisami ust. 1 t 3. 
3. Prawo przejazdu III klasą pociągu służy niż

szym funkcjonariuszom państwowym. 
§ 62. 1, 'Odbywającym podróż służbową prz'y

~ znaje się zwrot koszt(,w przejazdu wozem sypial
nym, o ile mają prawo priejazdu '\ luh, II klasą oraz 
Jeżeli: " ' , . 

1) podróż koleją trwała co najn-iniej sześć ,go
dz in pomiędzy 21 a 7, 

' 2) zachodzHa konieczność pełnienia następne

g'J dni i.! czynności urzędowych I 
3) władza zleca,jąca- podróż słuibową stwierdz.i

la konieczność przejazdu wozem sypialnym ' na 
koszt Skarbu Państwa. 

i. W krajach nie pl)~iadających wi.l[lcnów sy
pialnych II klasy 'może władza zlecaja,:!, podróż 
prżyzn"lć prawo przejazrl u w01,rnl ' sypialnym lIda
sy także tym osobom, kićr :,~ pO~,; adają tylko prawo 
do z\vrotu kosztów przejazdu' II kl asą. / , 

§ ó3. l.W razie podróży pozostającej w zwią
- ~ku z przeniesieniem na Inne miejsce służbowe 

zwraca s i ę fUllkcjonariuszom państwowym mają
, cym prawo przejazdu I klasą koszt przejazdu wa

gonem sypialnym, 1eżeli pouróż koleją trwołaco 
n ajmniej sześć godzin pomiędzy 21 a 7. . 

l. Funkcjonariuszom państwowym, którym nie 
służy prawo do przejazdu I klasą, a odbywającym 
podróż w Gharakterze kuriera dyplomatycznego 
może władza wysyłająca przyznać prawo przejazdu 
na koszt Skarbu Państwa I klasą oraz wozem' sy
pialnym, o ile jest to koni.eezne ze wziIędąw słuj.-
bowych. -

§ 64; 1. Przy przejaz.dach " Hniami kolejowymi 
, Związku SOCjalistycznych Republik Ra(.l osoby, któ
re mają prawo przejazdu koleją w I klasie, upraw
nione są do korzystania z t. zw. miękkiego miej
sca. 

2. , Funkcjonariuszom państwowym nie wymie-
, nicnyQi w ust I służy prawo do zwrotu ceny t.zw. 

twardego miejsca. J eżeli jednak pddróż, koleją trwa 
w Jedną stronę 'dhiżej niż 24 godziny lub odbywa 
się co ' nć\jmn i ę j. przez 6 godzin, po~ięd7.Y godz·ina
mi 21 a 7, władza zarządzająca podróż służbową 

, mc;~e zezwol i ć na kOrJ.v!ta.nie z t.zw. miękkiego 
ni iejsca. 

o 65. Przy prfejazdach wozami sypialnymi na 
liniach kolejowych lwiązkti Socja,listycznych Repu
blik Rad stosuje się odpowiednio §§ 61 I 63 z tą 
różnicą, że z,amiast zwrotu kosztów przeja~~du I kla
są następuje zwrot kosztów przejazdu na m iei.scu 

' ..... 
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kategorii, a zamiast zwrotu kosztów przejazdu II 
klasą następu,e .zwrot kosztów przejazdu 'na mieJ-
scu II kategorll. t' 

§ 66. O Ile opłacono ' bilet okrętowy z utrzy
maniem, ' zwraca się cenę całego :biletu, nało~last 
UiCZaS podróży na okręcie służy 25'/0 diet. 

§ 67. Funkcjonariuszom państwowym zwraca 
się wydatki na dojazd do dworca kolejowego, przy
słani, słacj.j autobu$Owej lub lotniczej I odjazdu 
z dworca koleJowego (przystani, stacji), Jak rów
nici przejazd z- Jednego dworca kolejowego ,(prz-y
sŁani, staCji) na drugi oraz wydatki poniesione .na 
tragarzy. Wyda.tkl powyższe zwraca się w /wysoko
!ci kosztów faktycznych I ' odpowiadających cenom 
miejscowym. 

, § 68. 1. FunkCjonariuszom państwowym okre
ślonym w § 55 zwraca się koszty przewozu urzą
dzenia -domowego ' w granicach, norm ustalonych 
według następuJących stref : 

1) 1 strefa: Austria, Czechosłowacja, Dania. Ru
munia, ' Szwecja, Węgry, Związek SOCjalistycznych 
Republik Rad; 

2) II strefa: 'pozostałe kraje el!łropejskie; 
. 3) III strefa: kraje Po.zaeuropejskie. ' " 

1. Zwraca się faktycznie ponieślone koszty, Je
dnak w wysokości na:stępuj ącej: 

1) dla przeSiedlających się z Polski do krajÓW 
I strefy lub odwrotnie dla samotnych - 75%, dla 
utrzymujących rodzinę - 150% mi esięcznego UPo.
sażenia. 

2) dla przeSi edlających się , z Polski do krajÓW 
II strefy lub odwrotnie: dla samotnych 100%, dla 
utrzymujących' l'o;dzlnę - 17SQ

/ . miesięcznego upo- , 
sażenia, 

, 3') dla przeSiedlających 
III strefy 1uh odwrotnie: 
dla utrzymujących rodzinę 

UP o.'sażen ia . 

się z Polski do krajÓW 
dla samotnych 125%, 

- '200% miesięcznego , 

.'3 . PrzeSiedlającym się z jednego kraju do dru
giego za grarncą.....zwraca się k9szty przy przesie
dleniu do krajów, z których oba lub jeden- leżą 

poza Europą .,- według stawek strefy III. 
§ 69. ' 1. Kie'fowntkom u,rzędó\v zagranic,znyth, 

korzystaJącym z mieszkania reprezentacyjnego, 
umeblowanego przez 5karb 'Państwa, zwraca się 
koszty przewozu własnyćh przedmiotów '-urządze
dzenia domoweg9 w wysoko.ści nie przekraczają

cej 33 i 1f30/o sławek ustalonych w, § 68. 
§ 69. ' 1. Kierownikom urzędów zagranicz.nych, 

. pr~eniesionym z ur~ędu zag,mnicznego, nie pos'ia
. dającego mieszkania reprezentacyjnego, umeblowa
nego. przez ~karb Państwa, do urzędu zagraniczne
go, posiadającego Mkie mieszkanie, służy zwrot 
kosztów p.rzewozu urządzenia domowego. na zasa
dach przewidzianych w § 68'. 

, § 70. W zupełnie wYfątkm.vych 'przypadkach za 
zgodą Himstra Skarbu może nastąpić zwrot szcze
gółowo wykazanych I Udokumentowanych kosztów , 
przewozu urządzenia _ domowego ponad norr;;-y 
ustalone w §§ 68 I 69. , 

§ 71. 1. Utrzymującemu rodzinę mQżna przy
znać, dopiero WÓWCIZ6S pełne koszty przesiedlenia, -

r 
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jeżeli dostarczy (lowód zamieszkania rodziny na 
nowym , mJejscu&łużbowym, albo w przypadku 
odwołanla- powrotu jeJ. do kraju, oraz jeżeli 
przesiedlenie rodzIny nastąpiło nie ' później nIż w 
rok 'od da1Y objęola przez funkcjonar,iusza. pań
stwowego nowego stanoWiska , sł\lżby zagranicz
nej lub od powrotu do kraju. Termin roczny dla 
przesiedlenia rodziny może być w wyjątkowych 
przypadkach przedłużany przez Ministra Skarbu na 
wniosek Minisva Spraw Zagranicznych lub Mini
stra Żeglugi I Handlu Zagranicznego. 

2.. Jeżeli funkCjonariusz państwowy przesiedla ' 
stę sam" bez rodziny, przyznaje mu się zwrot ko
sztów' przeSiedlenia w wymIarze określonym dla 
samotnych. 

§ 12.. Koszty' ubezpieczenia przewozowego urzą
dzenia domowe~ zwraca się do w:ysoko~~i nie _ 
przekraczającej 108/0 stawek określonych w §§ 68 
t> 69. Zwrot ~osz,tów przew,ozu urządzenia domo
wego łącznie ' ze zwrotem kosztów ubezpieczenia 
nie może jednak przekroczyć tychże s'tawek. ' 

'§ 73. KierO\ynikom placówek zagranicznych, 
bez względu na ich stan rodzinny, należy się zwrot 
kosztów przejazdu jednej osoby ze służby według 
stawek, ustalonych dla niższych funkCjonariuszów 
państwowych. - ' '- -§ 74. 1. Funkcjonariusze państwowi,odbiWCt-
jącypodróie w charakterze kurierów dypl8ma
tycz.nych ' do miejscowości objętych normalnymi 
rutami k~rierskiml, otrzymują ryczałt, którego wy
sokość dla pOszczególnych rut ustali Minister 
Spraw Zagranicznych w .porozumieniu z Ministrem 
Skarbu. Ryczałt ten obejmuje: diety obliczone za 
czas podróży, ustalony rutą kurierską, cenę bile
tów kolejowych tatku) najwyższej klasy oraz 
miejsca w wozach 'sypi'alnych,o ile to jest 'dla da
nych rut kurierskich ze-względów służbowych ko
nieczne, tak również przypuszczalne , koszty do~az-

- dów. do I z dworców kolejowych lub przystani. 
oraz usługi , ~a'garzy przy kazdym doj~idzic I ocl-

, jeździe. Waluty, w jakich będzie wypłacany po- , 
wyższy , ryczałt, ustali Minister Spraw Zagranicz
nych w 'porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

2.. W razie częścioweg~ tylko odbyda podróży 
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kuciei obowiązany telst zwróclćodp9wiednią częś( 
ryczałtu. 

3-:' Jako dowód praWidłowego zużyc,ia ryczałtu 
służy stwierdzenie' przez Ministerstwo -Spraw Za
gra;nrcznych, że pod~óż, za którą kurier' otrzyma! ' 
ryczałt, \została odbyta. 

§ 75. Oprócz, ryczałtu określonego w § 740trzy· 
. mują kurierzy (zwrot faktycznie poniesionegd ko· 
sztu przewozu t. zw. b~gażu administracyjnego na' 
podstawie Mchunku, który powinnI. przedłożyć VI 

terminie czternastodnIowym, liczonym od 'dnia mi. 
stępującego po dniu powrotu z podróży. ZaliczkI n. 
pokrycie kosztów przewozu bagażu p,rzyznaje si, 
tylko w przypadkach, W kt~rych kurier zmuszony 
jest zabrać znaczną ilość bagażu. 

DZIAŁ IV. 

Przepisy , przejściowe i końcowe. 

§ 76. Mihister Skarbu może do dnia 31 trtUdnla 
1~46 r. w miarę poprawy sytllecji gospodarczej w 
kraju obniżać w drodze rozporządzenia wysokość 
diet (§Ó 16), kosztów przejazdu do i z dworca (§ 3J) 
oraz kosztów podróży odbytej pieszo (§35). 

§ 77. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministro
wi Skarbu oraz właŚCiwym Ministrom, każdemu 
w jego zakresie działania. ' 

§ 78. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
c1e z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracl moc 
obowiązując~ '!'ozporządzenie ' Rady . Min:istrów 
z dnia 2.8 mar,ca 1934 r. o należnościach w razie 
pełnienia czyn ości służbowych poza zwykłym in,lej
scem służbo.wym oraz w razie przeniesienia na In
ne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 32.0)' _ 
wraz ze zmianami póżniejszymi. 

Prezes Rady Hinistrów 
Edward Osóbkb-M Drawski 

Minister Skarbu 
Konstanty Dą_browski 
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ROZPORZr\DZEN~E I<HN!§1'RA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 2.1 września 1945 r. 
\ 

w}o-dane w, porozumiemu z Mln!5trf'.mi : Apl"owizaltji i Handlu, PrzemY5~u or,az Skarbu o zmianie w po. 

dziale mnejscowoij:i' na" kIesy pod wzg!ędem cen !rsrt re jesiracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć. 

, Na podstawie art. 2.8 a ustawy z dnJa 25 kwie
tnl~ - 1938 r: <> opłatach rejesł.ra cyjpych od przed
siębiorstw l zajęć (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 293) 
w brzmienIu, ustalonym dekretem Polskiego Ko
mitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia , 2l Grudnia 

1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 86): zarządza się, 
'co następuje: ' 

§' 1. W , części IIklas,! e II załącz,nika do art. 7. 
ustawy z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach reje-, 
stracyjnych 'od przedsiębiorstw i zajęć (Dz. U. R. e. 

, 

\ 

• 
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Nr 34, poz. 293) z.mienlonel dekretem Polskle8Q 
Kom1tetu Wyzwolenila Narodowego & c:mla :u gru .. . 
dnia 1944 r. (Dz; U. R.P; NI' 15, poe. M) ł dekre-
teni z dnia 11 kwietnia 194!Ś r. (Dz. U. R. P. Nr 11, / 

dnJem wejścia w tycie Iliiniejszego rozporządieo; 
ma, ód . dnia 1 atyomia 1946 r. 

MInister AdmInistracji PublIcznet 
:Wladyslaw Kiernik 

Minister Aprowizacji -I HOOldlh 
- . POZ. 66)., po \vyq"ade "KatowIce" mawIa si, wy
"raz "Kielce". . 

§ l. Rozporządzenie Iliiniefue wchodzi w tycie 
& dniem ogłoszenia l obowiązuJ • . od dnia 1 lip'ca 
1945 r., a. dla prz6dslębIONł·w l ~ę4, ńa które na
byte &9stały ka·rtyreJesttacyJn., na rok 1945. przed , - ," 

. Jerzy Szfachelskl 
MInister Pn!emysłu 

Hilary Minc 
/ Mtnllter ~rbu 

, Konstanty Dąb,owski .. , 

.. . ,. 

R6ZPOR.ZĄDZtiNlB MIN15T1tÓWz SPRĄWlliOLIWOśCł ORAZ PR~CY I OPIEKł SPOtBCZNBJ 

z dnla ' U wrześnI·a 1945 r. 

wydane w porOZUJDleDlU a Minisłramh Przemysłu, ' Aprowizacjl ł Handlu, Itolaietwa f Reform RQI. 
nych . oraz Administracji Publiczne' o silosome prz e4sta~anla k~ydat6w na . ławników olrr~go
wych sądów ubezpieczeń społecznych, trybie powoływania ławru"ków I zasatlach powoływania posz. 

czególnych łiiwilików na p.siedzenia sątlowe. • 

Na podstawie . art. 77 prawa o sądach tiłłezpie- ,§) ' 'YYffiogi, którym mat~ odpowi~ać kandyda. 
ozeń społecznych ~ dnia 18 lipca 193.9 r. (Dz. U. R. et Cąrt. 73 .prawa o . sądach ooezpiec,zeń spo-
~. Nr 71,·poz: 476) zalrząaza się, co następuje:' łecznych), 

§. t. MiIliister. SpraWiedliwości w por.ozumieniu 
, Mln1str'em Pr~cy I OpieklSpokcZJle' wzywa w 
drodze obwieszczenia, ogłoszonego w Monitorze 
Polskim, czy:nne w ofiręeudanego sądu organiza
cje zawodowe pracowników oraz Izby przemysło
wo - handlowe, ' Izby rzemieślnicze l izby rolnicze 
oraz stowarzyszenia zawodowe pracodawców, nie" 
reprezentowane w tych .izbach, tudzież zjeooocze-

_ nla przedsiębiorstw państwowych lsam.orząd<p , 

wYch . oraz instytucje państwowe I samorządowe, 
o ile ich pręcownfcy podlegają oboW!lązkowt ubez
pieczenia, aby przedstawiły w oznaczonym termI
nie listy kandytów na ławników okręgowych są

dów ubezpieozeń społecznych. 

\V ezwania powyż~ego . dokonYwIl . się po raz 
pierwszy . nlezwłocZJlJe po ustanowieniu okręgowe
go sądu ubezpieczeń społecznych (arl. 8' ~§ 1 I l 
prawa o sądach ubezpieczeń społecznych), 'a na~ 
stępnie C.o trzy lata, G.o naJmnie' na dwp miesiące 
przed upływem okrew, na który byU powołlml ła
wnicy w poszczególnym okręgowym sąłkle ubez
pieczeń społecznych. (arl. 71 § 1 prawa o sądacJl 

" termin złożenia Ust kandydaMw, 

S) skułki prawne' uchylenia się stowarzyszeń 
(organizacJJ) zawodowYch od przedstawie
nia w ,óznaczonym tenninłe ' kandydatów 
(art. 7l § l prawa o sądach u~ez.pleczeń spo
łecznych). 

§ 3. Termin do przedstawienia list kandydatów nie 
może ' być 'krótszy nU 14 dni, uflłąc od dnia ogł<>-, 
szenla obwie~zczenia w Monitorze Polskim. 

§ 4. Do lI~t kandydatów należy dołączyć Oś
wlaaczenle, że kandy.dacł odpowiadlją wymogom, " 
przeWidzianym wart. 73 prawa o sądach ubez'" 
p1,eczeń społecznych. 

§ 5. Uprawnlenł do pl"zoostawiania list kandy
dałów składają Je wraz z; załącznitkaml HinlsłroM
P,racy l Op1e,kt ~ołecZJleł, przy czym powinni I . 

1) złożyć oświadczenie, że są czynni w okręgu 
danego sądu, 

. - ubezpieczeń społec2Jl1ych). , 
2) j>Odać - o Ile ohódz.t o lIsty kandydatów' 

a IIl'!JPY praco'\Wlłków - liczbę ro~ołnlków I pra
cowników umysłowych zrz6iWllych w organ!.gacf! 
zawodoweJ praoowm4:zej I załcudnl-onych w okrę
gu da" ego sądu, 

Stowarzyszania zawodowe pracowmków mos~ 
.kładać wspólne 1I&ły kandydatów. 

To salllo' dołyozy orgaIliizaGtI pracodawców. 

§ .1. Wezwan.le o Pl'zeclMarW.\enle 11.ty k6ndy~ 
datów winno · obejmować I 

. \ . . 

1) liczbę ł~wnlkÓW danego sądu. 

l) okręg danego lądu. 

o iie ' zaś chodzd o .lIMy kandydatów z grupy 
pc8codawcąw - dar :! OO'Ilentacytne o liczbie pra
cowników, zatcudr,1onych w okręgu danego' sądu 
prraez 086ł człooków organizacji' zawodowet pra· 
codawców względn!. przez zJednocZen4a/'przeds,l~ 
biorl" oras lrutytucJe państwo'we ł samorządowe. 

• 
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.. 
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W razie w~l.iwoś~1 Minister :racy I Opieki 
,Społecznej moze ządac uzupełnlema danych, wy
mienionych w § 4 i w pkt i i 2 niniejszegó pa
ragrafu, w terminie siedmiodniowym licząc od dnia 
doręczenia węzwania , pod rygorem, że niedotrzy
manie terminu lub udzielenie niedostatecznycb 
wyjaśnień pociągnie za sobą odrzucenie listy kan
dydat.ów danej ' organiz~cjl. 

§ 6. Na podstawie zgłoszonych list kandyda-, 
f~w Mi'nister Pracy t Opieki Społecznej przedsta
wia Ministrowi Sprawiedliwości wniosek co do po
wołania ' ławników okręgowego sądu ubezpieczeń 

!połecz.nych. WnioseK pow'inien uwzględniać wszy
stl~le ważniejsze gałęz,ie pracy, istniejące w okrę- ' 
gu danego sądu. 

Na podstawie tego ,wnl-osku Minister Sprawle
d1i~ości powołuje ławników okięgowe~o sądu 
ubez.pieczeń społecznych. 

§ 7. Minister SorawiedHwości po powołaniU 
lawnilu1w przesyła 'listy, zawierające nazwiska 
l ' miejsce zamieszkania ławników, Ministrowi Pra
cy i Opieki Społecinej, prezesowi Trybun~łu Ubez
pieczeń Społecznych, prezesowi właściwego okrę
gowego sądu ubezpieczeń społecl .. nych, Zakładowi 

.. Ubezpieczeń Społecznych i wszystkim uprawnio
nym 'do przedstawiani.a list ' kandydatów, którzy 
z ,tego uprawnienia skorzystalI. 

§ 8. Prezes okręgowego sądu \,lbezpieczeń SpD· 
łecznych oznacza z góry na czas odpowiedni, nie 
dłuższy niż f.rzynliesięczny, termi·ny posiedzeń są
du I ustanawia dla każdego posiedzenia imienny 
skład kompletu sądzącego, . z uwzględnieniem art. 
13 pr&wa o sądach ubezpieczeń społecznych oraz 
orzestrzegając w miarę ''' możności równomiernej 
kolejności' przy wyznaczaniu' ławników do udzia
łu w- posied.zeniach. Do każdego posiedzenia na
leży wyznaczyć Imiennie podwójną liczbę ławni
ków (lista kompletów pOSiedzeń), przy czym wy
mieniony na drugim miejscu bierze udz.iał w po
siedzeniu w razieniemoźności wzięcia udziału w 
posiedzeniu przez ławnika, "'-ymlenionego na pi er
w!l,zym miejscu. 

Przy ustanawianiu Ust kompletów posled~eń na~ 
te!y, o Ile możnośilł, mieć wzgląd.na rodzaj spraw 
&pornychtudzleż na słuszne życzenia ławników, 

kił6rzy mogą ws1tazać te dnie tygodnia lub I;lliesią
ea, w 1c16rych udział , w posiedzeniach sądu byłby . 
dla nich niemożliwy lub połączony z trudnościa
mt. 

KoleJność udziału wposledzeruach ławników, 
IDleszkaJąe.ycn poza &ledzlobą sądu, należy ' wy.ma
czać w laki Sposób, aby nie był! zmuszeni zbył 
często w Jednym miesiącu' udawać się do siedziby 
"adu. 
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ł 9. Qc.i ustanowionej kolejności należy ods!ę 
p0wać tylko wtedy: 

1) gdy odbyć się mają posiedzenia nadzwyczaj
ne, w programie po'siedzeń nieprzewidziane, 

~) gdy odroczona rozprawa ma być prowadzo
Oli przed tym samym kompletem. . ' 

3) gdy rodzaj sprawy wymaga wspÓłudZiału ła
W!łików, należących do tej samej lubpodobnef 
gałęzi pracy, co skarżący. 

§ 10. Jeżeli do ~kręgowego sądu ubezpieczeń 
społecznych wpływają sprawy z pewnej gałęzi pra
cy w takiej ilości, że wyznaczone dnie posiedzeń 
będą wypełnione tego rodzajU sprawami, należy 

na ławników mających wziąć udział w łych posie
dzeniach wyznaczać os~by należące do teł 'lub żbH
tonej gałęzl pracy. , 

§ '11. Listę kompletów pOSiedzeń naleŻ)' dorę
czyć co najmniej na 10 dni przed terminem pierw" 
szego posiedzenia wszystkim ławnikom, których 
udział w posiedzeniach jest w niej przeWidziany . 

Doręczenie listy kompletów posiedzeń stanowi 
zarazem wezwanie ławników do przybycia na po
siedzenia w dn,!, w tet liście oznaczóne. 

§ 12. W razie potrzeby przybrania ławników du 
udziału w posiedzeniu, nieprzewidzia-nym w liście 
kompletów posiedzeń, prezes okręgowego sądu 
ubezpieczefi społecznych wzywa ich na to posiedze-

, nie osebnym pismem, telegraficznie łub telefonicz
nie. 

§ 13. ' Lista kompletów pOSiedzeń pow'inna za
, wlerać pouczenie. obejmUjące treść art. 82 prawa 

o sądach ubezpieczeń społecznyd1 oraz § 11 ust. 
l riiitiejszego rozporządzenia. 

, § 14. Ławnik obOWiązany jest o każdej zmia
nIe swego zamieszkania oraz o utracie charakteru 
przedstawiciela tej grupy, z. której był powołany, 
zawiadomić prezesa okręgowego sądu ubezpieczeń 
społecznych w ciągu trzech dnI. 

§ 15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
:r dniem , ogłoszenia. 

J1lnlster Pracy Opieki SpołeczneJ 

Jan Stańczyk 

Minister Sprawiedliwości 

Henryk SwiątkOftlSłli 

• 

• 
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ROZPORZ4DZENIB . MINIŚTRA PRACY I OPIEKI SPOLECZNEJ 

z dnia 24 września 1945 r. 
.. '\ 

, o pośrednictwie pracy I posredJlicł~e przy zawier aniu umów o naukę zawodu. 

Na podstawie art., 2, " l 1 t dekretu z dnia l 
sierpnia 1945 r. o urzędach zatrudnienia (Dz. U. 
R. P. Nr 30, poz. 18l) zarządzam, co następuje: 

. 
§ 1. Kiero~nicy zakładów 'pracy obowiązani są 

w terminie 3-dniowym zawiadomić właŚCiwy urząd 
zatrudnieni'a,. jego oddział lub instytucję wykony
wającą zastępczo czynności urzędu zakucinienia za
równo o każdym wolnym jak I nowoobsadzonym 
miejscu pracy lub miejscu nauki zawodu. 

§ 2. iawiadomienia o wolnYm lub nowoohsadzo
nym miejscu pracy dokonywa się: 

-. 
1) bezpośrednio w urzędzie ,ustnie lub pisemnie, 

przy c;ym na żądanie wydaje się stosowne zaświad
c~enie, 

2) telefonicznie, przy czym na ' żądanie zawia
damiającego urząd zatrudnienia przesyła mu na 
piśmie potwierdzenie odbioru telefonogramu. 

3) drogą poczło:wą lub telegraficzną, przy czym 
w łych wyp,adkach za datę zawiadomienia uwaza 
liię datę stempla pocztowego lub wysłania depe'szy. 

§ 3. W zawiadomieniu o wolnych miejscach pra
cy podać należy: J) nazwę i ad.es zakladu pracy, 
2) zawód, płeć i ilość pOSEukiwanych pracowników, ' 
3) wymagane od poszukiwanych pracowników kwa
lifikacje, 4) warunki pracy I wysokość· wynagro
dzenia, 5) okres czasu, na który ma ' być zawarta 
umowa o pracę, 6) datę, odkt6re,f miejsce pracy 
~est lub będzie wolne; 

, §' 4. ,W zawiadomieniu o wolnych miejscach 
na-uki zawodu podać. należYI 

1) nazwę, adres I rod~zaJ zakładu pracy, 

2) ilość. Qłeć I wiek poszukiwanych uczniów 
;(termlnatorow) , 

3) w Jakim zawodzie mają odbyć naukę ucznio-
wie (terminatorzy)'. ' 

4) okres c,zasu, na któr.y ma byŚ zawarta umowe 
.0 naukę zawodu, 

5) da,tą, od której miejsce nauki jest lub będt.l. 
wolne. 

§ 5. W zawiadomieniu o obsadzeniu wolnych 
miejsc pracy lub nauki , zawodu podać należYI 

1) nazwę, adres I rodzaj ~akładu pracy, 

2) imiona, nazwiska I adresy przyjętych pra
cowników lub uczniów (terminatoró~), ' 

, 3) Jakie miejsca pracy lub miejsca nauki zawo
du obsadzono, 

4) od jakiej qaty I 11a jaki okres czasu zawarto 
umowy o pracę lub naukę zawodu. 

§ 6. Urząd zatrudnienia obowiązany jest przy
jąć każde zgłoszenie wolnego miejsca pracy, z wy
jątkiem zgłoszeń, zawierających' zaofiarowanie pra
cy sprzecznej z obowiązujący~i przepisami. 

Urząd zatrudnienia , obowiązany jest również 
przyjąć każde zgłoszenie wolnego miejsca nauki ze
wodu, o ile pracodawca przedstawi dowody,' że w 
myśl przepisów prawa wolno mu przyjmować ucz
niów do nauki zawodu. 

§ 7. Każdy poszukujący pracy lub miejsca nau-
ki zawodu, zgłaszający się do właściwego urzędu 

,zatrudnienia w godzinach urzędowych. po~inien 
być zarej66łrowany. Jeżeli poszukUjący miejsca na
uki zawodu nie ma ukończonych lat 18 - zareje· 

, słrowanie mO'że nastąpić tylko za zgodą jegO' przed. 
stąwlclela ustawowego. 

§ 8. Właściwy do rejestrowania' osób, poszuku
Jących pracy lub nauk·1 zawodu, Jest ten uruid za
trudn'ienla, na którego obszarze działania zgłasząję
cy się zamieszkuje przynajmniej od tygodnia. 

ZarejestrO'wanie przed upływem tego' terminu 
może nastąpiĆ jedynie po okazaniu zaświadczenia 
(przekazu), uprawniającego do zarejestrowania, 

które wydaje urząd zatrudnienia właściwy dla do· 
łychczasowego miejsca zamieszkania. 

I 

ł 9. Przy rejestracji poszukującego pracy urząd 
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zatrudnienia żąda o'd nIego ud.z.1e1enla ucz~aóło
wych mformactl osobistych, udowodnienia posIa
danych kwaliflkaąl ł }X~d5taw.lenla śwla~ectw 
a dotychczasowej pracy. " 

Przy rejestracji p06zukującego miejsca nauki za
wodu urząd zatrudnienia żllda od niego lub w je
go ustępstwie ' od jego przedstawiciela ustawowe
go - udzielenia Só'.czegółowych ' Infonnacji osobl
słych, p-rzed6tawlenia świ&deołw u.kolnych, Jako też 
śwladeehva lekarskiego o stanie zdrowia. Ponadto 
urząd llatcudnienia mo:żez,ażądać przedstawienia 
świadectwa z poradni IJ6ychotechniczneJ. 

§ 10. Urząd zatrudnienia zalicza poszukutące
go pracy do zawodu, w którym pragnie otrzymać, 
pracę, na podstawie przedstawionych świadećtw 
pracy, a w braku ich lub -vi razie lakichkolwiek 
wątpliwości na podsta"";e przeprowadzonego 
sprawdzenia kwalifikacji. 

Poszukujący miejsca nauki zawodu jest rejts1ro
wany w tym zawodzie, w którym pragnie ukończyć 
naukę. . ~ , 

§ 11. W ciągu całego czaMl pO&Zukiwania pracy 
bądż mie15ca nauki zawodu zarejestrowani w urzę~ 
dzie zatrudnienia po\vinni przynejmniej rez w mie
siącu kalendarzovlymzawiooomić urząd ten ustnie 
Qądź pisemni,e, że nadal p05zukują pracy lub miej
sca nauki zawodu. 

Jeśli poszukujący procy lub miejsca nauki za~ 
wodu nie zgłosił ' się do ,kontroU, w przepisanym 

, - terminie ,{lez uzaea.dnionejprzyczyny, urząd zatru
dnienia skreśla go z wykazu pos:mkujących pracy 
lub miejsca nauki. 

§ 12. Przy' wykonywaniu pośrednictwa pracy na· 
leży brać pod uwagę : 

a) ~dolnośćzawodową f,jzyczną 'poszukujące
go pTacy, 

b) okoJlczność pozostawania bez ' pracy, 

c) uczestn ictWo w walkach ~,niepodległość ~ań- , 
'.twa Polskiego I Inne ustawowe podstawy pierw
łZeńsłwa, 

'd) śtan rodz.inny z tym, że przy równych kwa-
' lIfI1ka'cfach pierwszeństWI() , majążywidele rodzin, 
*- ,. osoby posiadające na swym wyłącznym utrzy
maniu żonę, dzieci w wieku do lat 16 lub niezdol
nych do pracy wstępnych I " zŚtępnych, ' 

e~przy równych warunkach (kwalifikacje, oko
lłczoość powstawania bez pracy, pierwszeństwo 
ustawowe I stan rodzinny) - kolejność zarejestro
wania się vi urzędzie za-trudnienia. 

" -, ' 

Po~ :15" 

, Przy wykonywaniu pośredQdc~a dla 'poszukują
cych mleJ'sca Muld zawodu n,ależy brać pod uwa~ę I 

a) &dólnośt aawodową l f1zya.ną kandyda,ta, 

b) uczest,nlctwo ,'Y walkach o niepodległość Pań
stw-a, Po16klego I Inne ustawowe podslawypierw-
5zenstwa, 

c) jtolejność zgłoszenia się ,do rejestracji. 

§ 13. Przed skierowaniem poszukującego praC)' 
lub kandydata na ucznia na wolne' mieisce urząd 
zatrudnienia stwierdza; czy posiadają oni , wymaga
ne w zaroszeniu wolnego miejsca kwalifikacj,e, do
kładnie informuje Ich o , warunkach zadeklarowa
nych przez p'rflcodawcę oraz stwierdza, !:.zy, przyj
mują zaofiarowane warunki pracy lub ,nauki. 

§ 14. Dowodem stwierdzającym, że kandydat do 
pracy lub nauki zo'stał skierowany przez Urząd za~ 
trudnienia na wolne m-iejsce po ' za'p~znaniu si<: 
z warunkami pracy , lub nauki, iesł karta skierOl'la, 
nia. 

§ 15. Urząd zatrudnienia na żądaniepos~uku~ 

1ącego pracy lub mieisca nauki zawodu udziela 
mu należycie ustakmych danych o wolnym miej
scu pracy lub nauki, . które mogą mieć znaczenie 
dla niego, 

§ 16. Urząd , załrl1dnic.~ia na żądanie pracodaw
cy udziela mu' należycie ustalonych danych, doty~ 
czących poszukującego pracy lub miejsca nauki za- ' 
wodu, które mogą' mieć znaczenie przy określeniu, 

czy osoby te będą odpowiedni,e na wolne miejsce 
pracy lub nauki. 

§ 17. Pracodawcy ~uży prawo wyboru kandyda
tów oraz prawo żądalIli a, aby urzą~ zatrudnienia 
skierował Im1ych ' kandydatów poza skierowanym,: 

§ 16. Poszukujący, pracy lub miejsca nauki za· 
wodu nie Jest ' obowiązany przyjąć pra-cy .lub mieJ
sca nauki ~awQdu, zaofiarowanych przez urząd za
trudni'enia, Jednakże powinien odmowę uzasadnić. 

Niepodanie , przyczyn odmowy powoduje sl~rę.. 

.rlenie z wykazu poszukujący!=h pracy lub miejsca, 
naukI. 

, § 19. Wszelkie czynnoścl urzędu zatrudnienIa 
w' zakresie p()śre~ni~twa pracy I pośrednictwa w 
zawieraniu umów o naukę są bezpłatne. 

\ 

I 
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§ 20. ~rzepisy §§ 6 - 19 mają zastosowanie ró
wnież do oddziałów urzędu zatrudnienią oraz do 
Instytucyj zastępczych, wyke,nywających powierzo
ne im przez urzędy 'zatrudnienia czynności tych 

urzędów. 

/ 

356 Poz. 131 

§ 21. . Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży

cie z dniem ogłoszenia. 

Minister P(acy . i Opieki Społecznej 

Jan Stańczyk 

~l'łoczono · z polecenia Ministra Spr awiedliwości w drukarni Nr 4 Sp. Wydawniczej "Czytelnik" w Łodzi. 
. u!. Żwirki 2. 

Zgłosżenia na preI'PUmeratę przyjmUje' się w Administracji Dzien:1ika Ustaw R. p, w Łodzi. ul. Piotrkowsk-a 49 
.oraz w Biurze Sprzedaży w :Warszawie, ul.· Ta rgowa ~9 ,' • 

Prenumeralę należy wpłacać z góry za pośrednic1w13m P.K,O. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpła-" 
ceniu zaliczki kwartalnej dla władz, urzędów, zakładów i ins1ylucyj państwowych 'i samorządowych ' 
~ kwocie zł 60, dla innych prenumeraloróww kwocie, zł 150, Konio czekowe w P. K, O. VI1 . 134, 

,/ Pojedyncz~ mimery są do nabycia: 

W , Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. Piotrkowska 49, w Biurze Sprzedaży . w Warsza· 
wie, ul. Targowa .59 oraz w Kasach Sądów Okręgowych w: Krakowie. Katowicach, Lublinie i Pozn aniu 

• 
Cena U zl. 

, 
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Warszawa; ,dnia 8 paździe~n~a 1945 r. Nr 42 
TR E Ś Ć: 

l>EKRETY. 

POS.I 232'":'- z dllia 18 września 1945 ~. f) wł,czeniu emisji bilet6w skarbowych do emisji . biletów bankowyc~ 
Narodowego Banku Palskiego. "7 ' 

233 - z ' dnia 25 wrzeąnia 1945 r. osłużbi; wojskowej nadterniino\vy~h i podoficerów zawodowych. 351 

,ROZPORZĄDZENIE M~ISTRA OBRONY NARODOWEJ 

'. 2M . - z dnia 25 ~rześnia 1945 r. w sprawie wykona~i~ dekretu z dnia 25 września 1945 r'. o służbie. 
wojskowej nadtermrnow;;ch i podoficerów zawodowych 362 

;:========-=====~==========================~~================================== t , 

232 " 

. Z dnia 18 września "1945 r. 

o włączeniu emisji biletów skarbowych do emisji biletów bankÓwy~h 
Narodowego Banku Polskiego. ' . 

-
Na podstawie ustawy z dpia3 stycznia 

1945 r. o trybie wydawania dekretów .z mocą 
usterwy (Dz. U. R. P. Nr l, poz. 1) - Rada 

. Ministrów postanawia, a prezydium Krajowej 
Rady_ Narodowej zat~ierdza, co nastc;'puje: 

Art. 1. Bilety skarb,Owe z napisem "Naro~ 
dowy Bank Polski", emitowane na podst~ 
przepisów dekretu P'olskiego Komitetu Wyzwo
lenia " NarodQwego z ',dnia 24 'sierpnia ' 1944 r. 
o emitowaniu biletów skarbowych (D~;U. R. ,P. 
Nr ' 3, poz. 11), włącza sit; do emisji biletów 
bankowych Nar:odowego Banku Polskiego w ro " 

_ zumieniu przepisów art. 14-" 19 dekretu 'z dnia 
15 stycznia 1945 r. o Narodowym Baqku Pol· 

·skim (Dz. U~ R. P .. Nr 4j poz. 14). 

Art. 2.-Upoważnia sit; Ministra Skarbu do 
wydani; zarządzeń w sprawie Iikwid(lcji Cen-

, / ' 

.' 

tralnej Kasy -Skarbowej oraz . w sprawie roz~ 

rachunku z Narodowym Bankiem Polski"m . 
w związku z ~łączen!em ,emisji biletów skar
bowych, wymienionych' wart. l, do emiśji bile
tów bankowych Narodowego Banku Polskiego. 

. ,/ . 

/ Art. 3. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza sit; Ministrowi Skarbu. 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. , 

Prezyd~~t Krajdwej 'Rady Naro~owej: , 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: . - / 

, Edward Osóbka- Mor.awski 

Minister Skarbu: , 
Konstanty Dqbrowski " 
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- - DEKRET 

z dnia 25 września 1945 'r. 

O , .łużbie wojsl«>wej nadtęrminowyclt i podofice~ów zawodowycłt. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945r. o trybie wydawania dekretów z ' mocą 
ustawy (Dz. l). R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mini
st'rowpostanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza,- co następuje: - ,----

Rozdział' I. 
" Postanowienia wstępne. ' 

,-' Art. 1. W , celu szkolenia i wychowania 
szeregowców pod względem gotowości bojowej, 
karności i zdyscyplinowania oraz w ducw spo
łecznym ił obywatelskim dla dobra i chwały 
demokratycznego Państwa Polskiego -tworzy śię 
kadry , nadterminowych i podoficerów z a\\,-o do-
wych. ' , 

Art. ,2. Kprpus podoficerów zawodowyćh 
rekrutuje się na szerokich podstawach demo
kratycznychs.,ośród wszystkich warstw ~po' 
łecznych. Należeć mogą do niego ci wszyscy,
którzy czują powołanie do służby wojskowej, 
pragną poświęcić się_ jej zawodowo i pracę swą 
oddać - dla dobra i kor:tyści, Wojska Polskiego. . , 

: ,Art. 3. (1) Członkowie korpusu podoficerów 
zą wodowych, na których Wojsko Polskie opiera 

.w -dużej mierze swą siłę i na kt,órych nakł,ada 
poważne obow"il\zki, korzY,stają z uprawnień 
i przywilejów związanych , z ich stanowiskiem 
służbowym, z uwzględnieniem w sze,rokiej mie
rze ich , potrzeb życiowych tak--w czasie pozo
stawania w służbie czynnej jak i po - przejściu 
w stan spoczynku. 

" (2) Przepisy dekretu niniejszego otwierają 
podoficerom , zawod<)wym drogę do wyższych 
s'l:czebli W hierarchii wojskowej, udostępniając 
wybitnym jednostkom przejście do korpusu ofi-. 
cer'skiego po ukończeniu przez nich szkoły ofi
cerskiej, względnie po 'Złożeniu egzaminu przed 
specjalną komisją. 

Rozdział II. ' 

_Służba nadterminowychl. 

Art. ł. ~bdofic~rowie i starsi ' szeregowcy 
po odbyciu obowiązkowej służby czynnej mogą 
być przyjęci na włllst;1ą prośbę do służby nad
terminowej jako podoficerowie lub starsi szer~
gowcy nadtermi!}owi. 

Art. 5. Nadterminowym może być miano-
wan~ obywa!el , polski, który: - , l -

a) postępowaniem swoim wykazał, __ że jest 
patriotą i demokratą, ' 

b) posiada kategorię A ~dolności fizycznej 
do służby wojskowej, 

, ) 

\ 

, .. c) nie p1zekroczył 27 lat życia, 

d) posiada zdolności inst~uowania lub fa
. ch owe, 

e) nie był karany za przestępstwa lub 
przewinienia, mogące ujemnie świadczyć ' 
o jego charakterźe. ' / 

Art. 6. (1) Kandydat na nadterminowego 
_powinien złożyć zobowiązanie pisemne pozesta

: nia w służbie nadterminowej co najmniej przez 
okres l-go rokU:. Zo~owiązanie to może być 
przedłużone na -prośbę nadterminowego na na
stępne okresy 'roczne, nie dłużej jednak jak na 
dalszt; dwa lata. _ . 

(2), Sposób składania zobowiązania oraz 
termin wnoszenia podań o przyjęcie do służby 
nadterminowej lub, o jej przedłuż~nie określi 
Minister Obron)!' Narodowej. 

. Art. 7. (1) Nadterminowych · mianuje - lub 
pMOstawia w', służbie przełożony o upraw:nie
ni ach co najmniej dowódcy pułku w ramach usta
lonych etatów.""'. 

(2) Dowódcy formacyj niemacierzystych 
mogą mianować nadterminowych, zawiadamiając 

. o tym w celach ewidencyjnych dowódcę forma
cji macierzystej. 

Art. 8. Nadter'minowy zostaje przeniesiony 
do rezerwy: ' 

\ 

a) po upływie czasokresu zobowiązania, 
jeżeli' nie nastąpiło jego przedłużenie 
lub zamianowanie podoficerem zaw~do
wym, 

b) na własną prośbę. jeżeli zostanie' ona 
uwzględniona przez przełożonego o u
prawnieniach dowódcy pułku, 

-"C} wskutek degradacji, 

d)-. w przypadku przynajmniej dwukrotnego 
dyscyplinarnego ukarania ~ arą aresztu 
lub jednorazowym najwyższym wymia
rem kary aresztu, -którego · nałożenie 
przysługuje przeł" żonemu o uprawnie
niach przynajmniej dowódcy pułku, . -

e) w razie uznani:! go za zdolnego do 
służbY'f0jskow~j w kategorii C lub D. 

Art, 9. Nadterminow-y podlega iwolnieniu 
z wojska; . . " 

-a) wskutek utraty o?ywatelstwa poisIciego, 

b) wskutek skazania wyrokiem sądu na 
karę, pociągającą za sobą wydalenie 
z wojska. 

./ 
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/ 
Obowill:tki i ; prawa nadterminowych. , . 
Art. 10. Obciwią;zkiem nadterminowego jest: 

a) wychowywanie i szkolenie sz~regQwców . 
na demokratycznych żołnierzy Państwa 
Polskiego, 

, b) ścisłe i terminowe wykonywanie rozka
zów ' przełożonych. 

c) posłuszeństwo wobec starszych stopniem, 

d) ścisłe uchowanie tajemnicy woj.kowej, 

. e) noszenie w służbie i poza służbą prze-
pisowego munduru oraz uzbrojenia, v 

f) do.kładae przestrzell'anie obowiązujących 
r~gulaminów i przepisów wojskowych. 

Art. 11. Nadterminowe~u bez wzgh.du na , 
stopień wojskow..Y przysługuje . prawo do umun-

. durowania podóficerskiego zakwaterowania 
w izbach ~ podoficerskich. 

Art. 12. Naąterminowy pobiera uposażenie 
przywiązane do stopnia i zajmowanego stano
wiska zll'odnie z obowiązującymi w tej mierze 
przepisami ' usta wowymi. 

Art. 13. NadterminowemU' przysługują na
st<:pujące urlopy .: 

a) wypoczynkowy ' w kaidym roku kalen-
darzowym - 14 dni, 

b) okolicznościowy do 5 dni, 

c) przesiedleniowy od 3-14 dni, -

d) zdrowotny do '6 tygodni. 

. Art. 14. ~adterminowymoże awansować ' 
po wyslużeniu vi posiadanym stopniu nllstępu~ 
jących czasokresó,,!: I 

a) sta.rszy szeregowiec na 
kaprala '3 miesięcy 

, b) kapral n,a plutonowego - 12 
" 

c) plutonowy ' na s~erżanta - 18 
" 

d) sierżanJ na starszego 
sierżanta . 24 " , 

Art. 15. Prawo . awansowania /n,adtermino
wyeh przysłuliuje przełożonym o ' uprawnieniach 
co najmniej dowódcy pułku. 

. Al't. 16. W razie mianowania nadtermino
wego podoficerem "'zawodowymsłużba nadter
minowa zabcza SIę do wysługi lat i wysługi eme-
rytalnej. . 

Art. 17. Obowiązki i uprawnienia nadter
minowych, ńieunormowane ustawowo, określają 
rozkazy, 'J"egulaminy i instrukcje wydawane przez 
Ministra , Obrony Narodowej. . 

I 

'R o z d z i a ł IV. 
Służba podoficerów .. zawodowych. 

Art. 18. Podoficen!m zawodowym jest żoł
nier~ pełniący służbę 'Wojskową na podstawie 
dobrowolnego żcbowiązania. , 

Art. 19. Podoficerowie zawodowi poszcze-· 
góJnych rodzajów wojska dzidą się na następu
jące kategorie .: 

a) liniowi, 

b) polityczno - wychow~wczy, 

c) specjaliści, 

d) administracyjni, 

e) 'orkiestranci, 

f) aktorzy. 

Art. 20. Podoficerem zawodowym może . 
być 'mianowany obywatel polski, któ'ry: 

a) j~st patriotą i demokratą, 
-b) posiada odpowiednie wartości moralne, ' 

c) odbył przynajmniej jednoroczną służbę 
nadterminową, 

d) posiada co najmniej stopień 'kaprala, 

, e) zna j«(zyk polski w mowie i piśmie oraz 
umie rachować w zakresie 4 - chI klas 
szkoły powszechnej; , , 

f) posiada ' kategori~ A zd(il~óści fizyczpej 
do służby wojskowej, ehyba że dowódca ' 
okr«(gu wojskowego. zwolni go od wa
runku posiadania tej kateiorii, .<~W przy
padku gdy przydział służbowy kandy
data nie wymaga bezwzgl«(dnie takiej 
kategorii do pełnienia, służb~, ' 

g) posiada co nąjmniej dobrą ogólną kwalifi- , 
kację służbową. ' 

Art. 2.1. Od kandydata na podoficera za
wodowego liniowego są wymagane nadto na

'stępujace warunki: 

~ a) zdolność fizyczna, ~aJ:egorja A bez za-
strzeżeń, , 6 ' 

b) nieprzek;oc~ony wiek 30 Q at, 

c) zdolność instruowania i pełnienia obo~ 
. wiązków służbowych właściw}tch dla 
danego rodzaju ' wojsk,a. 

Art. 22. Od kandydata < na podoficera za
wodowego polityczno - wychowawczego są wy
magan~ nadto następujące warunki: 

a) zdolność fizyczna, kategoria A bez za-
strzeżeń, ' 

b) nieprze'kroczony wiek 30 lat, , 

zdolność spełniania obowiązków służbo
wych, właściwych dla pracy polityczno
wychowawczej; a określonych osobnymi 
przepisami. 

. \ ! 
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, Art. 23. Od kandydata na poqoficera za- ' 
" ' wodowego specjalisty i- admini~tracyjnego są 

wymagane nadto nastccpujące warunki: 

\ -a) nieprzekroczony wiek 35 lat, -

b) 

b) dokładna znajpmośćgry priynajmniej 
na jednym instrumencie orkiestralnym. . ' 

Art. 25. Od kandydata na podoficera za
, wodowego aktora są wymagane - następująse 

warunki: " 

'{l) nieprzekroczony wiek 45 lat, '" 

- ,J~) odpowiednie kwalifikacje aktorskie dub 
, , techniczno - teatralne. . " 

Art. 26. Podoficerów zawodowych mianuje 
lub pozostawia w służbie przełożony o uprawo, 
nieniach co najmniej dowódcy 'pułku w ra'mach 
ustalonych etatów. Dowódcy (komenaanci, 
kierownicy) ,formacji niemacierzystych, mogą 

' mianować -podoficerów zawodowyc~, zawiada~ 
miając o' fakcie mianowania w celilchewiden
cyjnych- dowódccc ' (komendanta" kierównika) 
formacji macierzystej., 

Art. 27. (1) Kandfd~t na podofice~a zawo,
dowego-' zobowiązuje si€( pisemnie do' służby 
~awodowei na pierws~y okres czasu przez ,12 lat. 
Zobowiązanie do ' służ by _ zawodowej może być 

- odnawiane na dalsze okresy czasu, ,które określa 
' Minister Obrony Narodowej zależnie od kate- , 

- gorii podoficerów zawodowych, dl1 której pod
oficer zawodowy. należy. 

" (2) Tryb i termin , wnoszenia podal) o mia
nowańie podoficerem zawodowymlub o przedłu
żenie służby zawoqowej określa Minister Obrony 
Narodowej. 

, Art. 28. Przeni:Sienie podoficera zawodo'-
' wego z i.ednet~ ategorii do innej może nastąpić 
wyłąc~nie na lłrośb€( podoficera z.awodowego 
lub za I jego zgodą; , przeniesienie zaś z jednego ' 
rodzaju wojska do innego lub też z jednej for- ' 
macji do innej ' w ' tym samym' rodzaju wojska 
może nastąpić: -

a) z urz€(du' - jeżeli tęgo wymagają wzglCCdy 
służbowe" 

b) na prośb~ z,ainteresowanego ieżeli 
'Wzgl~dy służbowe nie stoją temu ' na 
przeszk-ódzie. 

Art. 29. (1) Prawo przeniesienia Rodofice.ra / 
zawodowego Vi obr~bie tej samęj formacji i tego 
samego garnizonu lub z ' jednej kategorii do 
innej, jednak w obrc;bie formacji, posiadają do· 

Poz •• 

wódcy formacji, poza obręb zaś garnizonu, tylko
za uprtednią zgodą, dowódcy okr~gu wojsko-
wego. ,F 

(2) Prawo przeniesienia podoficera zawo
dowego do innej formacji fego samego rodzaju 
wojska lub z jednej kategorii do innejpo'Za 
obrCCb formacji przysługuje dowódcy okręgu 
wojskowego, jeżeli przeniesienie mistępuje w ra- , 
mach tego samei'0 okr€(gu, zaś Ministrowi Obrolly 
Naro~wej, , jeżeli przeniesienie nastę.puje do 
innegookr€(g~ wojskowego. 

Art. 30,- Przeniesienie podoficera zawodo
wego ż jedQegd rodzaju wojska do innego za
rządzadowódca okr~gu wojskowego, jeżeli prze- , 
niesienie riastępuje Vf. obrębi~ tego samego _ 
okręgu wojskowego, Minister Obrony Narodo
wejzaś, jeżeli przenieSIenie następuje do innego 
okrCCgu wojskowego. 

Aft. 31. Stosunek służbowy z ' podoficetenr 
zawodowym rozwiązuje się: 

a) po upływie -czasokres!l zobowiązania, 
jeżeli nie na~tąpiło jego przedłużenie, 

b) wskutek uzyskania stopnia oficerskiego, 

,c) \fskutek przeniesienia .w stan spoczynku 
w myśl przepisów o zaopatrzeniu eme

, rytalnym, 

d) wskutek otrzymanja~wukrotnej ujemnej 
k~alifikacji w ciągu półtora roku, 

e) w przypadku wydalenia ż wojska 11;1 b , 
degradacji, 

f) wskutek ' stwierdzonej niezdolności do 
za wodowej służby wojskowej, 

g) wskutek utraty obywatelstwa , polskiego. 

A'rt. 32. Stosunek służbowy z podoficerem 
zawodowym może być rozwiązany na jego 

, prośbę· ' , 

Ro zdział V. 
l' 

Obowiązki i prawa podofi~erów zawod'pwycb . 

Art. 33. Obowiązkiem ' podoficerazawodo
wego jest:-

a) wy.chowywanie i szk()lenie sżerei'owych ' 
na demokratycznych żołnier'zy Państwa 
Polskiego, 

• b) ścisłe L tęrminowe 'wykony,wanie Jozka
~ów' przełożonych, ' 

c) "posłuszeńst~o wobec starszych st9pniem, 

q) ścis,łe ~achowanie tajemnicy wojskowej, 
,-

e) noszenie w służbie i (1ozasłużbą prze
pisowego munduru. , oraz 'uzbrojeni,a, 

fr dQkładne przestrzeganie obowiązujących 
regulaminów °i przepisów wojskowych. 

, Art. 34. Wykonywanie za~odu., cywilnego 
jest podoficerom' zawodowym wzbronione. 
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Art. 35. Podoficerowi zawodowemu przy~ ' Wiska W służbie publicznej . lub w przedsiębiOre 
sługuje prawo ' do uOlPndurowania i . .wyżywieniastwach państwowych . odpowiednio do P9siada-
o{icerskiego,naqtodlćl tilego i jego ' rodziny "'"'-- . nych kwalifikacyj. . 
prawo do kwatery wojskowej i bezpłatnej po- "I( 
mo~y lekarskiej. ,Art. 44. Podoficer zawodowy wyorany do 
" izb ustawodawczych. oh:zymuje ~ezpłatny urlop 

Art. 36.-Podoficer z~wodowy . popiera up.O- na czas piastowania lJlandatu. 
sażenie, przywiązane .do stopnia wojskowego 
i zajmowanego stanowiska służbowego, zgodnie Art. 45. Obowiązki i uprawnienia podofi-
2: ~obowiązującymi przepisami ustawowymi. cerów zawodowych nieunormowane ustawowo 

. . ' '. \ określają rozkazy, -regulaminy i instrukcje, wy-
Art. 37. Podoficerowi zawodowemu przy- dawane przez Ministra Obrony Narodowej. 

sługują następujące urlopy .: 
a) wypoczynkowy w każdym roku kalen

darzowym w okresie pierwszych trzech 
lat służby ,zawodowej ~ 21 dni, VI na':' 
stępnych ' latach - 28 dni, 

b) okolicznościowy do 5 dni, 

c) przesiedleniowy od 3-14 dni, 

d) zdrowotny do 6 miesięcy . . . 
Art.' 38. Podoficer zawodowy może awan

s9wać po wysłużenh~ w posiadanym stopniu na
stępujących czasokresów : 

a) kapral na plutonowego -9 miesięcy, 

b) plutonowy na sierżanta - 12 miesięcy, 

c) sierżant na starszego 
sierżanta. •• - 18 miesięcy. 

Art. 39. Prawo awansowania podoficerów 
zawodowych przysługuje przełożonemu o upraw
nieniach co najmniej dowódcy pułku. 

Art. 40. (1) Podoficer 'zawodowymoże .być 
przyjęty ' do . szkoły oficerskiej bez względu 
na wiek. • 

(2) KażdY. . pod'oficer może uzyskać stopień 
oficerski również po złożeniu przepisanego egza
minu, oficerskiego. 

Art. 41.' Podoficerowie zawodowi, którzy 
W czasie 1 wskutek pełnienia służby wojskowej 
nabawili się choroby, lub odnieśli ka]ectwo, 
uzyskując przez to kategorię E zdolności fizycz
nej do służby wojskowej (inwalidzi), jeżeli mimo 
8wego inwalidztwa nadają ,!Iię do służby woj
skowej, a nie nabyli jeszcze uprawn~eń emery
talnych, mogą być Poz.9stawieni na własną proś
bę nadal w wojskowej służbie zawodowej sto
sownie do llznania Ministra Qbrony Narodowej. 

Art .. 42. P'odoficerom zawodowym przy- , 
sługuje prawo do odprawy lub zaopatrzenia 
emerytalnego w myśl .przepisów ustawy o za
opatr,zeniu emerytalnym funkcjonariuszówpańst
wowych . i zawodowych wojskowych. 

Ąr.t. 43. Podoficerowi zawodowemu, zwol
nionemu po 10·ciu latach ze służby wojskowej 
przed nabyciem praw do zaopatrzenia emerytal-: 
nego lub przed upływem 10-ciu · lat służby 
wskutek utraty zdrowia- w związku ze służbą 
wojskOWIl • . Państwo zap~wJ.lia otrzymanie stano· 

Rozdział VI. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 46. Ó) Byli nadterminowi i podofice-: 
rowie zawodowi, którzy pozostawali w służbie 
wojskowej do dnia l-go września 1939 r., 
zostają przyjęci do służby zawodowej, o ile 
odpowiadają warunkom dekretu niniejszego. 

(2) Służbę nadterminową lub' wojskową za
wodową, odbytą -przez nadterminowych i pod~ 
oficerów zawod.owych do dnia 1 wtześnia 1939 r' I . 

zalicza się do służoy, pełnionej na podstawie 
dekretu niniejszego. . ' 

Art. 47. Do dnia 31 grudnia 1946 r. Rod
of.icerowie "'czynnej służby mogą być mianowani 
podoficerami ". zawodowymi z pominięciem ' wa
runku, przewidzianego w .art. 20 lit. c). 

Art. 48. W ciągu roku od dnia we]SCla 
w życie dekretu niniejszego nadterminowymi 
mogą być mianowani szeregowcy i starsi śz~
regowcy w wieku do lat 35, podoficerami zawo
dowymi liniowymi podoficerowie służby czynnej 
w wieku do lat 40 oraZ podoficerami zawodowymi 
polityczno-wychowawczymi, specjalistami, admf
nistraHjnymi. orkiestrantami i aktorami podofi
cerowie służby czynnej w wieku do laf45. 

Art. 49 . . Wykonanie dekretu mme]szego 
poru~za się Mini·strowi Obrony Narodowej. 

Art. 50. Dekret" niniejszy wchodzi w iyci. 
z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc 
obowiązującą przepisy art. 77-l33rozporzą
dzenia Prezydenta Rze'czypospolitej z dnia 
-7 października 1932 r. o służbiewoiskowej pod
oficerów i szeregowców (Dz. U. ·ą P. Nr 89, 
poz. 747) wraz z wszelkimi późniejszymi zmia
ąami oraz inne przepisy tego rozporządzenia 
W sprawach, unormowanych dekretem niniejszym~ 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes ' Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

wiZ, MiDist~r <Obrony Narodowej: 

W. Strażewski 

./ 
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234 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 25 września 1945 r. , 

w sprawie wykonania dekretu z dnia 25 wl'ze'śnia 1945 1'. o służbie wojskowej ' 
nadterminowych i podoficerów zawodo~ych.-

Na podstawie art. 49 dekretu z ' dnia 25 nemu o uprawnieniach co I\ajmniej do-
wrzes~la 1945 r. o ,służbie wojskowej' liadter- wódcy pułku, karą ' obniżenia o jeden 

'min,owych i podoficerów zawodowych (Dz. U. stopień wojskowy, przeniesienia na niż-
R. P. Nr 42, poz. 233), zarządzam, co następuje: sze stanowiskoj skierowania do oddział .. 

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne. 

§ 1. Artykuły, powołane w niniejszym 
rozporządzeniu bez bliższeg~ określenia, ozna
czają postanowienia dekretu z dnia 25 września 
1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 42, poz. 233)· o służ
bie wojskowej nadterminowych i podoficerów 
zawodowych. zaś paragrafy, powołane w niniej-

, szym rozporządzeniu bez bliższego określenia, 
oznaczają przepisy niniejsźego rozporządzenia. 

• 
Rozdział II. 

Służba nadterminowych. 
Do art. 4. ' 

§ 2. Do służby nadterminowej może być 
przyjęty podoficer i starszy szeregowiec służby 

,- czynnej bezpośrednio po odbyciu tej · służby . 
lub podóficer i starszy szeregowiec rezerwy. 

,Do art. 5. 
§ 3. Zdolność fizyczną kandydata na nad- , 

terminowego, przechodzącego bezpośrednio ze 
, służby czynńej do służby nadterminowej, ustala 

lekarz formacji stosownie do przepisów, doty
czących oceny zdolności fizycznej do służby 
wojskowej. W razie wątpliwości co do zdolności 

, fizycznej kandydata należy ' go skierować do 
,wojskowego zakładu , lecz;niczego ' (garnizonowa 
izba chorych, szpit~l garnizonowy, okręgowy 
lub szkolny) celem przeprowad~enia wtórE-ego 
badania. W tym przypadku zdolnośc fizyczna 
do służby powinna być stwierdzona świadec
twemwojskowo-lekarskim. 

Zdolność fizyczną kandydata, będącego ' 
podoficerem lub starszym szeregowcem rezerwy, 
ustala lekarz wojskowego zakładu leczniczego, 
położonego najbliżej miejsca pobytu kandydata, 
na podstawie skierowania, ,zarządzonego przez 
rejonowego komendanta uzupełnień. Koszty po-, 
dróży do wojskowego , zakładu leczniczego 
'i z powrotem oraz koszty pobytu w zakładzie 
obciążają .. kandydata ' .do służby nadterminowej. 

§ 4. Nie ' może być mianowany nadtermi
. nowym kandydat, który był karany: 

a) dyscyplinarnie - dwukrotną karą aresztu , 
lub najwyższym wymiarem kary aresztu, 
którego nał.ożenie przy~ługuje przMoż~-

karneg,o lub degradacji; 

b) sądownie - za zbrodnię stanu, popeł-
, nioną pó dniu l września 1939 r., za 

szpiegostwo oraz za przestępstwa po
pełnionez chęci ' zysku lub niskich po
budek. 

§ 5. Oficer polityczno-wychowawczy for., 
micji, w której kandydat ma pełnić służbę nad
terminową, opiniuje kahdydata pod względem 
jego stosunku i lojalności wobec demokratycz- " 
nego Państwa Polskiego • 

Do art. 6. 
'§ 6. Podanie o przyjęcie do służby nad

terminowej powinno być własnoręcznie pod
pisane przez kandydata na nadtermi~owego. - / 

Do p~dania należy dołączyć: 
a) własnor'ę~znie napisany i podpisany ży-
, ciorys ze szczególnym ,uwzględnieniem , 

przebiegu służby wojskow~i; 

b) uwierzytelnionyprze~ gminę dokument 
zawierający zezwolenie ejca łub praw· 
nego opiekuna na wstąpienie kandydata 
do służby nadterminowej,jeżefi kandy:
dat jest ni~ełnoletni (wzór Nr l), 

c) poświadczenie nie nagannego prowadze-
, , nia się, wystawione pr~ez gminę miejsca 
zamie~zkania kandydata, jeżeli kandy· 
dat:e~ jest podoficer lub star~zy szere-' 
gowlec reżerwy; 

d) deklarację, zawier~jącą zobowiązanie się 
~o służby nadterminowej (wzór Nr 2), 

' napisaną własnoręcznie przez kandydata 
i podpisaną przez nieg-o w obecności 
dowódcy pododdziału lub rejonowego 
komendanta uzupełnień, który na zobo-

. wiązaniu stwierdza swym podpisem, iż 
kand~dat w jeg? o~ecności podpisał , 
powyzsze zobowIązanIe. ""u;'ot 

, ~ -
§ , 7. Podoficer i starszy ' szeregowiec, prz;" 

chodzący bezpośrednio. ze służby czynnej do 
służby nadterminowej, wnosi podanie do prze
łożonego o uprawnieniach dowódcy pododdziału, 
który zarządza zbadanie stanu zdrowia, kandy".. 
,data oraz uzupełnia jego podanie wyciągiem 
z księgi kar, · wyciągie~ · ewidencyjnym oraz 



" 
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• opiniA o J' ego kwalifikacJo ach służbowych (zdol- R o z' d z' ł I I I "l la • 
DOŚĆ instruowania, zdolności fachowe). . 

Obowilpki ipl'awa nadtel'minowyc;h. 
Podoficer i starszy szeregowiec rezerwy D t 10 

d ł o al' • • 
'wnosi podanie o waściwego -rejonowego ko-
~endanta uzupełnień, który kieruje kandydata ,' § 11. Nadterminowy obowiązany, jest za
w myśl przepisów § 3 do wojskowego zakładu chować VI tajemnicy wszystkie sprawy, o któ
leczniczego celem zbadania. Pou tym rejonowy rych powziął wiadomość bezpośrednio , lub po
komendant uzupełnień dołącza do podania kan-- średnio w związku z wykonywaną służbą, jeżeli 
df data wyciąg z księgi kar, wyciąg ewidencyjny sprawy, te uznano za tajne lub gdy utrzymania 
oraz opinię jego przełożonych, po które zw~acaich w 'tajemnicy wymaga dobro publiczrie , lub 
się do formacyj, ' w\ których kandydat pełnił względy służbowe. . 
'czynną służbę wojskową. Tak uzupełnione po- , Obowiązek z~chowania tajemnicy trwa za- ' 
danie przesył~ przełożony o uprawnieniach do- , równo W czasie pełnienia służby, jak i po roz
wódcy pododdziału lub rejonowy komendant wiązaniu stosunku służbowego. 
uzupełnień do dowódcy, określonego wart. 7, . Od obowiązku zachowania taJ'emnicy m.oże 
celem wydania decyzji. / ' nadterminowego zwolnić priełożony o uprawnie-

§ 8. W sposób, określony w §§ 5 i ' 6, niach co najmniejdewódcy pułku, a nadtermi
~kłada się podanie o przedłużenie służby nad. nowego zwolnionego ze służby - jego ostatnia 
~erminowej: przełożona władza wojsko,wa . . 

, Do al't. '13. 
, Do podania tego nie dołącza się jednak -

zyciorysu. ' § 12. Nadterminowy może otrzymać urlop 
okolicznościowy celem załatwienia ważnych 

' Do al't. 7. spraw osobistych, rodzinnych i majątkowych. 

§ 9. Dowódca uprawniony do mianowania ' Prawo udzielania tych urlopów przysługuje 
nadterminowych rozstrzyga wniesione podania ' przełożonym o uprawnieniach co najmniej - do-
samodzielnie w ramach wolnych etatów. wódcy pododdziału. ' 

§ 13. Prawo udzielania urlopów wypo
czynkowych przysługuje przełożonym o upraw
nieniach co najmniej' dowódcy pułku. 

Podania o przyjęcie do służby nadtermi
nowej powinny być . ostatecznie załatwione 
w ciągu 6 tygodni od daty ,ich wniesienia. 

O decyzji należy . powiadomiĆ kandydata 
pisemnie. 

§ 10. W razie uwzględnienia podania pod
oficera· lub starszego 'szeregowca służby czynnej 
dowódca formacji ogłasza decyzję o przy jęciu 
do służby nadterminowej w rozkazie dziennym 
oraz stwierdza, na deklaracji zawierającej zobo
wiązanie , fakt przyjęcia i ogłoszenia nominacji 

. w rozkazie (wzór ' Nr 2'); ' . , 

O uwzględnieniu podania podoficera lub 
starszego szeregowca rezerwy dowódca .formacji 

, zawiadamia rejonowego ,komendanta uzupełnień, 
. oznaczając termin, w którym kandydat ma się 
zgłosić do służby nadterminowej. Na tej pod
stawie rejonowy komendant uzupełnień powo
łuje kandydata do służby I wojskowej za pomocą 
karty powołania, unieważniając po zgłoszeniu ' 
się kandydata do słuzby przydzia) mobilizacyjny. 
W razie niezgłoszenia się' kandydata do służby 
w oznaczonym terminie uważa się, iż ka9dydat 

" ' cofnął prośbę o przyjęcie do służby nadtermi,. 
nowej . W przypadku z,głoszenia się kandydata 
do służby w oznaczonym terminie dowódca for
macji ogłasza decyzję o przyjęciu ' w rozkazie 
dziennym 'Qraz stwierdza na zobowiązaniu fakt 
puyjęcia i ogłoszenia nomin'acji wroz,kazie 
(wzór Nr 2). 

§ 14: Nadterminowy ma prawo do urlopu 
przesiedleniowego w razie przeniesienia go do 
formacji, znajdującej się na tereni,e innego gar
nizonu. 

Prawo . udzielania urlopu przesiedleniowego 
przysługuje dowódcy formacji, do której niu!ter
minowy, został przeniesiony. 

§ 15. Nadterminowy może otrzymać urlop 
zdrowotny, gdy stan jego zdrowia czasowo ' 
czyni go w znacznym stopniu lub całkowicie, 

" niezdolnyin do służby wojskowej. " 
Podstawę do udzielenia urlopu zdrowot

nego stanowi ' orzeczenie wojskowej komisji , le
karskiej garnizonowej lub szpitalnej . 

Urlopu zdrowotnego udziela dowódca for
macji O uprawnieniach co najmniej dowódcy 
pułku. 

§ 16. Udzielenie urlopu ogłasza się w roz
kazie dziennym formacji, do której stanu fak
tycznie nadterminowy należy, z oznaczeniem 
rodzaju urlopu, czasu jego trwania oraz pierw
szego ,i ost.atniego dnia urlo'pu; ... 

Do al't. 14. 
§ 17. Awansowani~ nadterminowych pO" 

,winno się odbywać w ramach istotnych potrzeb 
służby i wolnychetat6w. Sam upływ czasokreo; 
sów, wymaganych do ' awansu na wyższy slo .. 

I ' 

r 
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pi'eń, nie stwacia. sam ' przez śię · prawa dó 
awansu, .a dowódcy uprawnieni do awansowania 

. powinni : cza,sókresy ' tettważać za minimalny 
okres czasu, którego przesłużenie jest kon"iecz- : 
. nrm w~runkiem . do awansu . na wyższy stopień. 

. . § 18. Nadterminowy może ·być -awanso- . 
wany n~ wyższy stopień wojskowy, jeżeli ' nie
zależpie od przesłużenia .w posiadanym stopniu 

' czasokresu, określonego wart; 14, posiada: 
a) odpowie~ie kwalifikacje moralne i służ-

bowe, ' 
. , ""f,) odpowiednie wyszkolenie wojskowe 

i fachowe. . , 

-R oz d z i a r IV. 

Służba podoficerów zawodowych. 

Do art. 26i 27. 
§ ,19. Podanie. o przyjęCie w charjlkterze 

podoficera zawodowego należy składać naj
pózniej na 3 miesiące przed upływem zobowią
zalłia się . do służby 'nadterminowej . . 

Podanie' powinno być własnoręcznie pod
, pisane i złożone przełożonemu o uprawnieniach 
, dowódcy pododdziału. 

, Do podania należy dołączyć deklarację, 
zawierającą zobowiązanie się do służby zawo

, dowej (wzór Nr ~2), a w razie potrzeby ,zezwo
lenie ojca lub prawnego opiekuna (wzór:' Nr 1). 

§ 20. Przełożony o uprawnieni~ch do
wódcy pododdziału dołącza do podania kandy
data ' jego zeszyt ewidencyjny oraz ' świadectwo 

. wojskowo-lekarskie, wydane na podstawie zba
dania stanu jego zdrowia przez wojskówyzakład 
leczniczy. ' 

.... Przełożony ten o.raz wszyscy kolejni wyżsi 
' przełożeni opiniują podanie kandydata. 

W opiniach należy zwrócić " szczególną 
uwagę na to, czy kandydat posiada pelną zdol
ność instruówania lub pełnienia , . obowiązków, 
właściwych dla danego rodzaju wojska, oraz 
czy posiada ogólne kwalifikacje na podoficera 
zawodowego. . ' 

Podanie wraz ze wszystkimi uzupełnie
niami przedstawia . się dowódcy, określonemu 
wart. 7, celelI) wydania decyzji. . 

§ 21. Służba zawodowa mOże być prze
dłużana na , następujące dalsze okresy czasu, 
zależnie od kategorii, w której podoficer zawo- . 
dowy pełni służbę: 

kategorie 
4-ty i dalsze 2-gi okres 3-ci okres k 

'. . o res:y 
,.zobowiązania zobowiązania zobowillzania 

liniowi ·1 4 lata ł .4 lata ł 2 lata , 

pozos.tałe ka-I 
tesrorle '.. 6 laŁ , '1 6 lat I 6 lat · 

/ 

Cza,sokr~s . zobowiązania-si~ . d~ dalszej" 
służby żawodowej powinie,n .być odpowiednio 
skrócony, jeżeli podoficer zawodowy przed 
upływem czasokresui ustalonego ' ,dla kategorii, 
w której pełni służbę, ma osiągnąć wiek, uza
sadniający przeniesienie g..o w stan ,spoczynku.' 

§ 22 • . Podani,e o prz'ędłużenie ' służby za~ 
wodowej n'lileżywnieść do przełożonego <> upraw-o 
ni~miach dowódcy ' pododdziału najpóźniej .na 
f> miesięcy przed upływem terlńinu zobowią
zania. . 

Do podania , należy dołączyć deklarację; 
zawierającą zobowiązanie się do dal.szej służby 
zawodowej (wzór Nr 2). 

W postępowaniu o przedłużenie' służby 
zawodowej 4stosuje się odpowiednio przepisy 
§ 19 - ' .. ' . " 

. § 23. Dowódca formacji, biorąc pod uwagę 
kwalifikacje kandydata i opinie wydane o nim 
przez jego przełożonych, przyjmuje go do służby 
zawodowej lub mu tę służbę przedłuża, w ra
mach istniejących etatów, bądz też nie uwzględ
nia jego' Rodania o przyjęcie do służby zawo
dowej .lub' o jej przedłużenie. 

, § 24. Podania o przyięcie do służby za
wodowej .lub, o jej przedłużenie powiriny być 
ostatecznie załatwione w ciągu 6. tygodni od 
daty ich wniesienia. ' 

O decyzji należy , zawiadomić kandydata 
pisemnie. 

§ 25. W razie nieuwzględnienia podania 
o przedłużenie służby zawod0'rej _podoficer za
wodowy może wnieść odwołarrie w ciągu 14 dni~ 
licząc od dnia zawiadomienia go o odmownej 
decyzji, do: ' 

a) dowódcy dywizji lub jednostki równo
' . rzędnej, jeżeli pełni służbę w forma

cjach podległych dowódcy dywiżji luh 
jednostki równorzędnej, 

, -
! b) dowódcy okręgu wojskowego, jeżeli 

pełni służbę w formacji nie w'chodzącej 
w skład dywizji lub jednostki równq:- c 

rzędnej., . . 

Decyzja dowódcy, właściwego do załatwie
nia odwołania, jest ostateczna i powinna być 
wydana w ciągu 4 tygodni od dnia wniesieni. 
odwołania. ' 

W razie uwzględnienia . odwołania ' pod
oficer zawodowy zostaje przeniesiony do innei 
formacji tego samego ' rodzaju wojska w myśl 
przepisów o przeni~sieniach. , . . .. 

.§ 26. Przyjęcie do służ~y' zawodowej luh _ 
JeJ przedłużenie ogłasza się ... . rożkaziedzien-, 
nym formacji, do której stanu _ podoficrer należy~ 

Ponadto fakt przyjęcia , do służby zawo'-
dowej " lub jej przedłużenia Itwierdza lię na 
zobowiązaniu (wzór Nr 2). 

" 

• 
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Do art; 31. 

, § 27~ Podoficera zawodowego kwa.lifikuje 
przełożony ' o uprawnieńiacb ' dowódcy podod
działu oraz kolejni ~yżsi przełożeni do dowódcy 
pułku (rów,!orz~dnego) ~łącznie. 

§ 28. jeżelLw pó.rocznej kwalifikacji pod
oficer -zawodowy otrzyinał od wszystkich kwa
lifikujących go przełożonych ujemną . opini~', 

. stwierdzającą brak kwalifikacji na podoficer.a 
zawodowego, dowódca pułku (równorz~dny) za
wiadamia o tym przy raporcie zainteresowanego 
podoficera, udzielając mu równoc;ześnieostrze
żenia, że w razie otrzymania c~oćby jednej 
ujemnej kwalifikacji półrocznej w ciągu następ
neio roku zostanie rO'związany ż ńim stosunek 
błużbowy. 

Udzielenie ostrzeżenia stwierdza się pro-o 
tokólarnie., Protokc?l podpisany przez podoficera, 
zawodowego składa si~ do jego akt personal
nych. Poza tym dowódca pułku (równorzędny) ' 
ogłasza ostrzeżenie w rozkazie tajnym forJ.llacji. 

" -
, PodoficerzawC?d().wy po otrzymaniu ostrze

żenia zostaje przeniesiony do innego podod
działu. jeżel,i dowódca pułku (równorz~dny) 
uznaje za konieczne przeniesienie podoficera 
zawodowego do innej formacji, przedstawi~ od- ' 
powiedni wniosek do właściwegodowódcy~ 

W raiie otrzymania przez podoficera z~
'Vodowegó , ujemnej kwalifikacji po raz 'drugi~ 
w ciągu półtora roku dowódca pułku ,(równo
rz~dny) zawiadamia o tym przy raporcie pod
oficera zawodowego oraz zarządza przeniesienie 
tego , podoficera do rezerwy albo teżwyst~puje 
z wnioskiem do właściwego dowódcy o prze
niesienie podoficera zawodowego w stan spo· 
czynku. 

§ 29. jeżeli opinie przełożonych, kwalifi- , 
, kujących podoficera zawodoweg9' są rozbieżne, 
dowódca pułku (równorz~dny) wyznacza ko
misj~ w składzie jednego ofIcera sztabowego, 
a w jego braku jednego ze stars'zych kapitanów 
jako przewodniczącego oraz dwóch oficerów 
młodszych jako cz~onkó w; z ' których żaden nie 
jest przełożonym kwalifikowanego podoficera. ' 

,Komisjll b:-da całokształt spraw, dotyczą-
• cychkwalifikaeyj podoficera, przy czym prze
wodniczą.y powinien zasi~gnąć potrzebnych 
informacyj od opiniujących, jak również prze

. słuchać opiniowanego i zbadać przytoczone 
przez ' niego w przesłuchaniu przedstawienia fak
tyczne •. 

Po przeprowadzonym badaniu przewodni-
, ~ący komisji przedstawia dowódcy pułku (rów
norz~dnemu) wniosek, czy ostrzeżenie ma ' być 
udzielone, lub jeżelf chodzi o ponowną ujemną 
kwalifikacj~, czy ma nastąpić rozwiązanie sto
sunku służbowego,. z podoficerem zawodowym. 

Decyzja . dówódcy pułku (równorzę.dnego) " 
jest ostateczna. ' 

'" § 30. Podoficerów zawodowych przenosi 
w stan spoczynku dowódca okr~gu wojskowego 
na. w~iI~sek. ~rzełoż~nego~ uprawnienlach co 
ą.a)mDle) dowodcy pułku (ro~norz~dnei_o). 

Dowódca okr~gu wojskowego oraz _ dQ
WÓdCll formacji', do której . stanu faktycznego 
ąależy podoficer zawodowy, oiłaszają w roz-,. 
ka:t;ie dziennym przeniesienie podoficera zawo 
dowego w stan spoczynku, przytaczając w roz
kazie przyczyn~ oraz dat~ · przeniesienia. Datą 
tą ma być ostatniazień właściweio miesiąca 
, kalendarzowego. 

. Do art. 32. 
§ 31. Zwolnienie podoficera zawodowego 

na własną prośb~ ze służby zawodowej przed 
upływem terminu' zohowiązartia móże nastąpjć 
tylko wyjątkowo w przypadkach; zasługujących 
na szczelrólne uwzględnienie. / 

Ponadto podoficer zawodowy może być 
na włąsną prośb~ zwolniony ze słuzby zawodo
wej ptzed upływem terminu zobowiązania, jeżeli 
jest to konieczne celem przejścia podoficera za
wodowego do służby cywilno-państwowej, -Sa
morządowej lub w przedsi~biorstwach państwo
wych or~z jeżeli przesłużył w charakterze pod
oficera , zawodowego co najmniej 6 lat. 

Prawo- zwolnienia podoficera ' z~wodowegó 
ze sł~by zawodowej na własną prośb~ przysłu
guje przełożonemu o uprawnieniach co .najmniej 

'dowódcy pułku (równorzędnego). , 

I ' Rozdział V. 

Obowiązki i prawa ,podoficerów iawodo.ych~ 
bo art. ' 33. 
§32. Podoficer zawodowy obowiązany jest 

zachować w tajemnicy wszystkie sprawy, o któ
rych powziął wiadomość be;pośrednio lub po· 
średnio w związku z wykonywaną służbą, jeżeli 
sprawy te uznano za ' tajne ' lub gdy utrzymania 
ich w tajemnicy wymaga dobro publicZne lub 
w.lgI~dy słu~bo'Ye. 

Obowiązek zaJhowania tajemnicy trwa za
równo w czasie pełnienia służby, -lak i po roz
wiązaniu stosunku słJzb<:>wego. 

Od obowiąźku zachowania tajemnicy może 
p040ficera zawodowego zwolnić przełożony 
o ' uprawnieniach co najmniej dowódcy pułku. 
a podoficera zawodowego zwolnionego ze służ
by - j ~go ostatnia przełożona władza woj
skowa . . . 

Do art. 37. 
§ , S3.Podoficer zawodowy moie otrzymać 

urlop Qkolicznosciowy celem zj!.łałwienia waż
nych spraw osobisty.ch, rodzinnych i majątko-
wych. " 

Prawo udzielenia\ tych urlopów' przysługuje 
przełoionym a upra~nieniach co najmniej do
wód~y pododdziału. 

.. 

/ 
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§ 34. Prawo _ udzielania urlopów wypo
czynkowych przysługuje przełożonym o upraw
nieniach co najmniej dowódcy pułku. 

§ 35. Podoficer zawodowy ma prawo do 
urlopupTzesiedlen~owego w razie przeniesienia 
go d-o formacji, znafd·ującej si~ ' na terenie in-
pego. · g~rnizonu. . 

, Prawo udzielenia urlopu przesiedleniowego 
przysługuje dowódcy formacji, do której ' pod
oficer ' zawodowy został . przeniesiony. 

§ 36. Podoficer ri-.wodowy może otrzymać 
,urlop zdrowotny, gdy stan jego zdrowia cza- .

sowo czyni go w . znaczIlym st<?pniu ' lub całko' 
wicle niezdolnym do służby wojskowej. 

PodstawC( do udzielenia urlopu .zdrowot
nego stanowi orz·eczenie wojskowej komisji 

- lekarskiej ' garnizonowej lub szp}talnej. 

wej odpowiednie podanie do dowódcy formacji. , .-
Podanie , to opiniują wszyscy bezpośredrti jeg.0 
przełożeni. 

Do egzaminu może ' byt dopuszcz~>ny kan~ 
dydat, który: . 

et) odpowiada oiółilym wannkom, wyma
ganym od kandydatów na ofic~ró-W, 
z wyjątkiem warunku ' dot'yc'z~celro wieku, ' . 

b) odznacza siC; szczególnymi 'zaletami mO
ralnymi, 

~i posiada bardzo dobrą ogól~ą kwalifikacjC( 
służbowl\. 

- § 42. Specjalny egŻamin składa siC; przed ' 
komisją po'wołaną przez Ministra Obrony Na-
rodowej. " . 

Urlopu -zdrowotnego udziela do~ódca for
macji .0 uprawn~eniach co najmniej , - dowódcy 
pułku. . 

Skład k~misii i tryb jej -ufu,gc-,wania o,kreśli 
Qsobna instrukcja Ministra Obrony Narodowej. 

I . 

§ 37. Udzielenie urlopu ogłasza siC( w roz-. 
• kazie dziennym formacji, do któn:j stanu fak

tyczni~ podoficer. zawodowy należy, z oznacz e
n-iem rodzaju urlopu, cZa.JU jego trwani;l oraz 
pierwszego i ostatniego d'lia urlopu. . 

Do art. 38. 

§38. Awansowanie podoficerów zawodo
wych powinno siC( odbywać w ramach istotnych 
pótrzeh Isłużby i wolnych etatów. Sam upływ 
czasokresów, wymaganych do awansu na wyż
szy stopień, nie stwarza sam przez się prawa 
do awansu, a dowódcy uprawnieni do aw~nso
wania powinni , czasokruy te uważać za . mini

.malny okres . czasu, którego przesłużenie jest 
kQoiecznym warunkiem do awansu na wyższy 
stopień. . 

§ 39. ' Podoficer zawodowy może być awan
sowany na wyższy st6pień wojskowy, jeżeli nie
zależnie od przesłużenfa w po'Siadanym - stopniu 

. czaso~resu, określonego wart. 38, posiada: ' 
\. -. ... 

a) odpowiednie kwalifikacje moralne i służ-
bowe, ~ 

b) odpowiednie wyszkolenie wojskowe i fa
chowe. 

Do art. 40. 
§ 40. Podof'icer .zawodowy, który pragnie" 

wstąpić do szkoły oficerskiej, musi odpoł-iadać 
ogólnym warunkom, wymaganym od kandydatów 
na oficerów. Nie dotyczą go jednak ogranicze~ 
nia co do wieku. _ 

. Podoficer len wnosi w drodze służbowej 
. odpowiednie podanie do dowódcy formacji. 

§ 41. Podoficer zawodo'wy, który pragnie 
otrzymać stopień oficerski .w drodze złożenia 
specjalnego' egzaminu; wnosi 'w drodze' służbo· 

I 

,. 

Do art. 41. 

§ .43. eodoficer zawodowy, który w czasie 
i wskutek peł nienia sł"żby stał siC( nie:zdolnym 
do ' pełnienia służby (kat. E); może wnieść po' 
danie o dalsze pozo.stawienie Ir0 w służbie za
wodowej; - jeżeli: 

a) pełni jeszcze służb~, -

b) wyraził zgodC( na przeniesienie go do 
tej kategorii podoficerów zawodowych, 

. którą dowódca upr.awnionyuznał dla 
niego za odpowiednią. 

Podani~ należy wnieść w drodźe służbowej 
do Ministra Obrony Narodowt':j bezpośrednio 
po wypanio odpowiedniego orzeczenią przez 
wojskowo-lekarską komisję rewhyjną· 

. --
Podanie opiniuje przełożony ouprawnie-

niach dowódcy pododdziału i kolejni wyżsi prze- . 
łożeni w tym kier,unku, czy podoficer zawodowy 
mimo posiadania "kategorii E zdolności fizycznej 
może być uzyty w służbie wojskowej, VI jakiej 
kategorii 'podoficerów zawodowych oraz czy 
podanie podoficera zawodo'wego ze względu na 
całokształt jego służby wojskowej i jego do' 
tychczasowe C?pinie zasługuje na uwzglC(dnienie. 

Dowódća okrc;gu wojskowego na ' skutek 
wniesionego przez podoficera zawodowego po
dania o pozostawienie go w 'dalszej słu\bie za
wodowej wstrzymuje' siC( odprzeniesi~nia -go 
w stan spocl!ynku do czasu decyzji · Ministra 
Obrony Narodowej. , 

Rozdział VI. 

Póstanowienia końcowe. 

§ . 44. Rozporządzenie ' 'niniejsze wchodzi 
'w życie z dniem., ogłoszenia. 

w/z Minister Obrony ~arodo~ei: , 
W. Strażewski 

/ 
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WZÓR Nr 1 

D E K ' L A R .A C J A 

Jakoojciee (opieku. prawny) niepełnoletniero 

(stopi,!., nazwisko i imię kandydata cło służby nadterminowej lult zawodowej) 
I • 

urodzoń'ero dnia ...................... : .......... : .................................. 19.:: ..... ... r. wyrażam zrodę na ~obowil\zaniesię 

jero do ....... .... , ................................. .. ............................ ..... , .......................... ....... .... .. .. .. ......... służby wojskowej w charak-
. ' . (jednorounej lub dwunuteletniej) ' . 

" ."". 
terze : .. ................... ... ....... . : .. : ........ .......... ......... : ......................................... :.: ......... ............. : .......... ........................... .... ..... ...... . ~ ...... .. ... ~ .. .. 

(nadtermill.owero ~b podofieera zawodowego) . 

.. ...... ... ... : ........................................................ dnia ....................... ... ... ...... 19-4 ......... r. 
(miejscowość) 

(podpis ojca lub prawnego opiekuna) 

" 

....... .............. .. .... .. ............ ....... .. ...... :~ ..... .... . 
(stopień, nazwisko i imię) . 

WZÓR Nr .2 

...... .... ··· · ···(p~~y(r~i·~i "ii~'ibo'wy)" " ........... . 

. . . 

Ja . niżej ·podpisany ..... .. ................... ......... ':: ........................................... ~ ............... ............ ......................................... . 
. ~' (stopieą, •. ~a2wi.ko i imię) . 

urodzony w ....... .... ......... ....................... .............. .... ... .. :.: ....... ......... !.: .. .. dnia ............... : .. ............. ...................... : .......... 19 ....... ..... r • 
. (miejscowość) .. 

b,,,- · . ; d '(d I· ') ł . b . k ' . h k ' . / '. . zo OWIąZUJę SIt; o . a szeJ . S uz y wOJs owej w c ara terze ........ .. .. ................... .. ... ..... ............. .. ......... .. ... ........ .. 

na przeciąg ........... : ................ .. ............... . 
. .... ............... . . .. .. . ...... ..... . ....... t 

(miejscowość) 
dnia ... ........... ... ...... ...... ............... .. 19 ............. ,r • 

, 

Stwierdzam, iż powyższą deklarację ...... ........ · .. .............. ('it~pi~~C~~~wjlk~·' i .. i~i'ęf .. .. · ...... · .... · ............ .. 

podpisał w mojej obecności. I 
... . .. .. .... .. ........ . .. ... .. .......... .. ... . , dnia ..... ...... ........ ' .. ... ......... , ........... 19 ...... , ..... r . 

Stwierdzam przyjęcie wymienionego do (dalszej) służby wojskowej w charakterze 
I 

............ : .................................. ... .. ........ ........ . w kategorii podoficerów zawodowych .. ...... ................... .... ....... ...... ....... ........ .. ..... .'. 

d 0_. 19 . . . . . d . , ł . z mem ..... ; ...... .. ... .. .... .. ".. .... .. .. .... ..... :.:".,,: ... r. na przecIąg .. .... " .... · .. .. ..... ,' ........................... I Je noczesme og os ze me 

przyjęcia w rozrzie 'dziennym Nr ............... "., ....... pkt ....... : ... z dnia .. , ........... .. ...... .... ... ................ _ .... ........ , l~: ........... r • 

.--.-.-... . -..... - ... -........... -......... , dnia .... ............. : ... " ....... .. :: ......... .. 19""" ..... r. 
, (miejscowość) . 

_ ... . ...... -~_. -.. -.-. . . , ._--_. -.. -. _.:..-------.. . . - .--- .. ---.--~. -- .. I .• ~ .. ~._ .. 

.- (podpis dew6dey forMacji )' 

,-: 
I 

" 

.' • 

. ./ 

\ 
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Tłouono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi, ul. Kilińskiego 93 

ZgłOszenia" na pre~umer'atę przyjmuje się w Adniinistracji Dziennik-a UstawR. P. w Łopi, ul. PiQtrkowska 49: 
I"renumeratę należy wpłacać z góry. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpłaceniu zaliczki kwartalnej 

dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych i samorządowych w kwollie zł 60, 
dla innych prenumeratorów w kwocie zł 150. Konto czekowe )IV P.K.O. w Łodzi VII-l34. 

" PoJedyncze numery są 'do nabycia: '-.: 
w Biurze Sprzedaży, - Warszawa, ul. Targowa 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, Piotrkowska '49 

oraz w Ka.aeh ~dów Okruowych w Lublini,e, ul. Krak.-Przeamieicie 76, Krakowie; Katowical;:h i Poznaniu. 

'- 'Ce.all .1. 



DZIENNIK USTAW' 
\ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 13 paidżiernłka 1945 'r. 
------------~-.~...--------~--Nr 43 
T ·R E Ś Ć: ., 

D' E K R E T Y. 

Poz.. 235 - z dnia 10 sierpnia 1945 r. o rejestracji pracowników służby ,zdrowia 369 

236 - z dnia 29 wrze$nia 1945 r. o zmianie ustawy z dnia' 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy 
młodocianych i kobiet ' , 370 

237 - z d~~ 29 :września' 1945 r. , o upoważnieniu Mhlistra Skarbu do zaciągnic;cia ~edytu zagra-
nicznego . , " 370 

238 - z dnia 29 wrżeśnia 1945 r. ó zmianie ustawy z dnia 16 maja 1~22 r. Ooo,urlopach dla pracow-
ników zatrudnionych w przemyśle i handlu . ' ' ;,/ 371 

239 - z dnia 29 września 1945 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych . 371 

240 - z dnra 29 września 1945 r. o uiszczaniu przez pracodawcó~ całości skł.dek na ubezpieczenia ' 
społeczne ' i na Fundusz Pracy " 372 

ROZPORZĄD~ENIA RADY MI~ISTRÓW I 
241 z dnra , 12 września 1945 r. o zmiallie rozporządzenia Rady Ministró'w z dnia 25 . czerwca 

, 1932 r.o wyłączeniu niektórycb ro.dzajów świadczeń pienic;żnych spod egzekucji urzC;dów ~ 
. I 'skarbowych ' ., ' 373 

. " 

242 - z dnia ' 22 wrześmia 1945 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych i odszko-
dowań za nieszczc;śliwe wyp~ciki pracowników przedsic;biarstwa "Polskie Koleje Państwowe" , . 

. " 

ROZPORZĄDZENIA I , , 
243 .....: .Ministra Oświaty z ' dnia 27 sierpnia 1945 r. w spra,wie powołania do życia nowych wydziałów 

na Uniwersytecie Ł-ódzkim . . . ' . . • . . . . ' 

244 - Mir/istra Oś\\tiaty z dnia 28' sierpnia 1945r. w sprawie utworzenia katedry historii powszechnej , 
średniowiecznej na Uniwersytecie w Warsz~i~ . ' 'I 

245 o _ Ministra Oświaty z dnia ,3 września 1945 r , o udzieleniiI Akademii Handlowej w K~a.kówie 
oraz ~demii Handlowej w 'Poznaniu prawa nadawąnia stopnia magistra /nau"k .ekonomiczno-
,handlowych / " 

\ , 
246 - ,Ministra Oświaty z dnia 7 września 1945 ro w sJłrawie utworzenia katedr. wraz ze.związanymi 

z nimi zakładami na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz przemianowania 
istniejąc'ych kat~dr ; • ~ . ' • , 

247 ,- Ministra ' Przemysłu z dnia 20 września 1945 r. w sprawie przyznania l-ej Wystawie i Targom ~ 
Przetbysłu w Lublinie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych 

/ . - .~ 

235/ / 

DEKRET 

Z dnia 10 sierpnia 1945 r. 

o l'ejestracji pl'acowników słuźby zdl'owia. 

374 

i , 

375 

375 

375 

375 

376 

Na podstawie \ ustawy z dnia ~ stycźnia 
1945 r. o ' trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr l, poz. 1) L Rada Mi
nislrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowei zatwierdza, co następuje: , 

wego) w terminie, który oznaczy w drodze roz
porządzenia Minister Zdrowia. I' 

A~t. 1. {..ekarze, lekarze-dentyści, farma
c;euci, felczerzy, poł6żne, pielęgniarki . oraz 
upi'awni«ini i ,'samodzielni technicy dentystyczni 
są obowiązani zarejestrować ' się u powiatowej 
władzy' . administracji <;>gólnej' (lekarza powiato-

Art. 2. Rejest!":jący się jest obowiązany 
wypełnić kartę (ankietę) rejestracyjną wedłl\g . 
wzoru i w liczbie egzemplarzy ustalonej prze,' 

-Ministra Zdrowia. ' 
Art. 3. 1) Rejestrujący się otrzymuje .od

powie dnie poświadczenie; , stwierdza ono jednak 
tylko zarejestrowanie się, nie stanowi patomiast do
wodu posiada •• ia prawa ~o wykonywania zawodu. 

I 

" 
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, 2) Dokonanie rejest~acji na podstawie ' ni
niejszego dękretu nie zwalnia od obowiązków 
rejestracyjnych, określonych w innych przepi;. 

. sach prawnych. Osoby wymienione wart. 1 
obowiązane są zawiadomić (, każdej zmianie 
adresu powiatową ' władzę administracji ogólnej. 

Art. 6 . . Wykonanie njniejszego ·dę-kretu po
rucza się Ministrowi Zdrowia w porozumieniu' 
z Ministrami: Obrony 'Narodowej i Sprawiedli
wości. 

. Art. 4. Przepisy o. obowiązku rejestracji ' 

~Art. 7. Dekret ~iniejszy wchodzi w ży.cie . 
z dmem ogłoszenia. 

osób, wymienionych wart. l, pełniących czynną 
służbę wa-jskową, wyda Minister .Obrony Naro-
dowej. w porozumieniu z " MinistreÓł Zdrowia. . 

Ifrt. 5. 1) 'Kto uchyla się od · obowil\zku 
rejestracji albo podaje , dane nieprawdziwe lub 
zataja . dane, które powinny być ujawnione, pod

' lega karze aresztu d03 miesięcy lub karze 
.grzywny do zł 3.000. . 

2) Jako karę doda-tkową można orzec utratę 
prawa wykonywania zawodu na. okres do 2 Jat. 

, 3) Do orzekania w syrawach wymienionych · 
w ust. 1) właściwe są sądy grodzkie, a co do 
osób wymienionych wart. 4 - sądy wojskowe. 

'I' 

23.6 
; 

< 

, Pr,ezydent Krajowej .Rady -Narodowej: 

Bolesław Bierut 

w/z Prezes Rady Ministrów: 

Władysł~w Gomułka 

Minister Zdrowia: 

Franciszelf Litwin 

Minls~er Obrony Narodowej: 
,/ , Michał Żymie?ski 

Minister Sprawiedliwości: 

j Henryk Świątkowski ' 

DEKRET ' 
z dnia .29 wrześn}a 194~ __ r. , 

o zmianie ustawy z ,dnia 2 lipca 1924 1'. w. przedmiocie pl"acy młodocianych i kobiet. 

" \ 

Na podstawie ustawy z ,dnia 3 styczniii 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R." P. Nr 1, poż. ';'1) Rada Mi
nistrÓw postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. '1. Art. 9 ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. 
w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet 
(Di. U. R. P. Nr 65, poz. 636), zmienionej ustawą\ 
z d'bia 7 listopada 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr 101, 
poz. 773) otrzymuje brzmienie następujące: 

tego, czy nauka odbywa ' się w s~kole 
w godzinach pracy młodocianego, czy też / 
poza lYmigodzinami. Regularne odbywa
nie tej nauki-winno być wykazane poświad
czeniem odhośnego zakładu · naukowego". 
Art. 2. Wykonanie niniejszego ' dekretu po-

ruczasi~ Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z właściwymi Ministrami. 

Arf. 3.' ,-ł)ekret -niniejszy wchodzJ w 7 yeie \ -
z dniem ogłoszenra. 

.. Art. 9. ~ Młodociani obowiąiai-ti są do uczę
szczania na naukę zawodową lub dokształ
cającą· 

Do obowiązujących godzin pracy wlicza 
siC( godziny nauki źawodowej lub dokształ
cającej w szkołach dla ' młodocianych pra- · 
cowników, uczniów, terminatorów i prakty-'- , 
kantów w liczbie, nie przekraczającej ośm
nast, u godzin tygodniowo, niezależnie od 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
, Bolesław Bier.t 

Prezes Rady Ministrów: 
Edw,ard Osóbka -Morawski 

Minister Pracy i Opieki 'Społecznej: 
Jan Stańczyk 

Minister Oświaty: 
Czesław Wycech. 

237 
DEKRET 

" 
• z dnia 29 września 1945 r . 

/ Q upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego. 

Na podstawie ' ustawy z dnia 3 stycżnia zaciągnięcia kredytu zagranicznego do wysokości 
1945 r. o' trybie wydaw.ania dekr,etpw,' z mocą koron' szwedzki~h 100.000.000 na zakup towarów 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr l, poz. 1) - Rada Mi- w Szwecji. 
nistrów postanllwia, a Prezydium Krajowej Rady Art. 2. War~nki zaciągnięcia k.-edytu, 
Narodowej zatwierdza, co 'następuje: _ ' w szczególności terminy i sposób spłaty oraz 

Ar~, 1. Upoważnia się Ministra Skarbu do wysokość oprocentowania ustala Minister Skarbu 
.f ' . -. 1 

I ' 

!:.' 
I , 



j 
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,~ 

w porozumieniu z Ministrem S,praw Zagranicz- " Art. 5. Dekret niniejszy . wchodzi w a'yCie 
nych i Ministrem Żeglugi i Handlu Zagranicznego' z dniem / ogłoszenia. 

,_z tym zastrzeżeni~, że oprocentowanie nie . Prezydent Kraj'owej Rady Narodowej: 
może pr~,ewyższać 3 /0 w stosunku rocznym. . ' ,Bolesław Bierut 

Art. 3. Upoważnia si«( Ministra ' Skarbu do 
wystawiania tytułów dłużnych Skarbu Państwa, 
takie b«(dą, potrzebne -iN zwią.zku z zaciągni«(ciem 

• kredytu, przewidzianego w art. 1. . ' 

Art. 4. Wykonanie dekretu niniejszel[o po
rucza si«( Ministro\Vi Skarbu' w poroząmieniu 
z Min.istrem Spraw Zag,ranic7inych , oraz Zeglugi 
i Han'dlu Zagraniczne~o. , . 

Prezes Rady Ministrów: 
\ Edward Osóbka - Morawski 

, Minister Skubu\: ' 
Konstanty Dąbrowski 

Minister Spraw Zagranicznych: 
.' Wincenty Rzymowski 

Minister Żeglugi i .Handlu· Zagranicznego ; 
Stefan jędrychowski . 

238 
DEKRET 

ł 
~ ~ 

z dnia ' 29 września 1945 r. 

o zmianie ustawy z dnia 16 maja 1922 r. ó urlopach dla pracowników, zatrudnionych 
w przemyjl." i 'handlu. 

' Na podstawie ustilwy ' z dnia 3 , stycznia 
1945 r. o trybie wyda~ania dekretów z mocą 
t'lstawy (Dz. U. R. P. Nr l, poz: 1) - Rada Mi
nistrów p-ostanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co nast«(puje: 

Art. 1. W ustawie z dnia '16 maja 1922 r. 
o urlopach dla' pracowników" zatrudniQnych 

. w przemyśle f handlu, (Dz. U. R. P. z 1933 r. ' 
Nr 94, poz. 735) wprowadza si«( zmiany~ast«(-
pujące: ' . 

l) Ust~p drugi art. 2 otrzymuje brzmienie 
nast«(pujące: ' 

-"Przez dni urlopowe należy rozumieć dni 
roboczej do '" dni urlopowych , nie wlicza 
się dni niedzieltlych i świątecznych". 

_ 2) Wart. 4 zdanie p'ierwsze , otrzymuje 
brzmienie nast«(pujące: 

"UrlopQwany otrzymuje za każdy ' dzień 
urlopu wynagrodzetlie takie, ' jakie otrzy
małby, gdyby w tym dniu był zatru~niony". 
Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu po-

rucza si«( Ministrowi Pracy i Opieki . Społecznej 
w porozumieniu z właściwymi Mini,strami. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi '~ życie 
z dniem ogłosz~nia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław .Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Pracy i Opieki--.:społecznej: 
l , jan, Stańczyk ' 

239 
DEKRET 

z dnia ~9 wrzJśnia 1945 r. 

o dodatku PJ'zejściowym do zaopatrzeń emerytalnych. ~ 

. Na podstawie ,ustawy z dnia 3 stycznia 12 marca 1938-:- r. (Dz. U. R. P. Nr-d7, poz. 125), 
1945 r. <> trybie wydawań'ia dekretów z mocą ustanawia si«( dodatek przejśCiowy, który b«(dzie , 
ustawy (Dz. U. R. · P . Nr 1, . poz. 1) Rada Mi- wypłacany do czasu unormowania stosunków 
nistrów postanawia" ,a Prezydium Krajowej Rady gospodarczych według niżej podanej tabeli: 
Narodowej zatwierdza, co nas.tępuj~: ' . / 

Art. 1. Do zaopatrzeń emerytalnych (up~
,sażeń emerytalnych, pensyj wdowich i pensyj 
sierocych), wypłacanych na podstawie ustawy 
z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu eme
rytalnyOl funkcjonariuszów państwowych i za
wodowych wojsk<,?wych (Dz. U. -R; P. z 1934 ~. 
Nr 20, poz. 160), zmienionej dekretem Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia '22 listopada 1935 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 521) i ustawą z dnia 

Miesi~czna wysokość 

zaopatrzenia emerytalnego 

'do 100 zł > 

'ponad 100 " ~ 210 zł 

" 210" - 450 " . 
'II . 450 .. - 700 " 

" 
700 " . / 

Wysokość dodatku 
przejściowego 

'250 zł 

', 300 " './ 

35Q 
" 

400 " 
450 " , 

" 

I ' . . 



\ 
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• Aft. 2. Łączna kwota pensji wdowiej 
i pensji sierocych ·wraz z dodatkiem przejścio
wym, ani też łączna kwota pensji sierocych 
wraz z dodatkiem przejściowym óie moż~ prze
kraczać kwoty uposażenia emerytalnego z do
datkiem przejściowym, któreotrzymywałal~o 
które otrzymałby zmarłyfunkcfonariusz pań
stwowy względnie za~odowy wojskowy. ' 

Art. 3. Przepisy" art. 1 j 2 stosuje się og
powiednio do zaopatrzeń, wypłacanych ńa pod
stawie ustawy z dnia 11 grudnia 1924 r. o ,za
opatrzeniu osób szczególnie zasłużonych oraz 
o wyjątkowym zaopatrzeniu, nie oplutym na 
innych tytułach prawnych (Oz. U.R. P. z 1925 r. 
Nr 2, poz. 12 i Dz. U.R. P~ z 1930 r. Nr 17, 
poz. 122). ' 

Art. 4. Wykonanie niniejszego dekretu po
rb,.cza się Prezesowi <Rady Ministrów oraz wszy· 
stkim Ministrom. 

Art. 5. Dekret mme]szy wchodzi w życie 
z dniem 1 września~945 r. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

I Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka -,MorawskI 

Minister Obrony Narodowej: 
Michał Żymierski 

Marszałek Polski 

Minister Ska~bu: 
Kons~anty Dąbrowski 

Minister Spraw--Zagranicznych: 
Wincenty Rzymowski 

Poz. 239 i, 240 , 

Minister Administracji ~ublicznej: 
.' Władysław Kiemik 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego : 
Stanisław Radkiewicz 

Minister Pracy< i Opieki Społecznej: 
. jan Stańdyk 

Miniąter Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Stanisław Mikołajczyk 

Minister Aprowizacji i 'Handlu: 
, jerzy Sztachelśki 

Minister Poczt i Telegrafów: 
• - Tadeusz Kapeliński 

w/z Minister Kultury i Sztuki: 
L. Kruczkowski 

Minister Oświaty: , 
Czesław Wycech 

Minister Zdrowia: 
Franciszek Litwin 

Minister Komunikacji: 
jan Raba,nowski 

Minister PrzemYlIłu : 
Hitary _ Minc 

Minister , Sprawiedliwości: ,~ 
. Henryk.. Świątkowski 

Minister: Odbudo~y: ' 
Michał Kaczorowskl 

Minister Informacji' i Propagandy ; 
Stefan Malus.,zews,ki 

Minister Lasów: 
Stanisław Tkaczow 

Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego: 
Stefan jędrychowski , 

240 -
" 

DEKRET 
• 

z dnia 29· września 1945 r. 
, 

o uiszczaniu przez prac'Odawców Clałości składek na .ubezpl'e'czenia społe~zne 
, / ! r ina Fundusz Pracy. 

~ ~ 

Na podśŁa wie ' ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Minisfrów postanawia, '.a Prezydium Kraiowej Ra
dy Narodowej zatwierdza, co następuje: " 

Ąrt. 1. Części składek na ubezpieczenia 
społeczne i na Fundusz Pracy, potrącane do' 
tychczas z, zarobków pracowników, obciążają 
w całości pracodawców. 

Art. 2. ' W związku z, postanowieniem art. ,~ 
w obowiązujących przepisa-ch prawnych w'pro
wcidza się następujące zmiany: 

1) w listawie z dnia 28 marca 1933 r. 
O ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. 

Nr 51, poz. 396), zmienionej rozporządzeniem 
prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paździer
nika 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 95, poz. 855): 

• 

a) art. .?1~ ust. / 1, pkt 1) otrzymuje 
·brzmleme :' 
1 .. 1) opłacać w całości koszty leczenia _ 
szpitalnego i pomocy położniczej,' koszty, 

, związąnę z pomocą lekarską z wyłącze
niem, zabiegów techniczno - dentysty'cz· 
nych oraz koszty lekarstw i śr(j~ków 
opatrunkowych" • ' 

b) w art. 219 si5,reśla śię ust. 2, 

c)' wart. 220 skreśla się ust. 2, Si, 4, 

, 
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d) wart. 220 ust. 5 po słowach "zalei'łych 
składek" skreśla się słowa: " 
"z czego połowa obciąia pracodawców, 
a połowa ubezpieczonych", , 

e) wart. 223 skreśla się ust. 1 oraz nu- , 
merację usl. 2. ' 

2) W rozporządzeniu Prezydenta , Rżeczy
pospolitej z dnia 24 listopada 19t27 r. o ubez

,p,ieczeniu pracowników umysłowych (Dz. < U. 
R. P. Nr 106, poz. 911) w brz,mieniu us~alonym 

' ustawamj z dnia 22 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. 
N't 27, poz. 229) i z dnia 15 marca 1934 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 39, poz. 347): ' 

a) Ąv,art. 101, ust. 2 po słowach: "odpo
wiada pracodawca" stawia ,-.się kropkę 
i skreśla. się resztę zdania od słów: 
"któremu iJrzysługuje" do końca, , 

b) w art. ' 102 }l~t. 2 skreśla ' się zdanie 
;ostatnie, poczynając od słów: "W tym 
przypadku" do końca, 

c) art. 104 ~kreśla się, 

d) wart. 105 skreśla ' się ust. 1 i 2. 
, ' . 

,,' 3) ~ art .. '7 ustawy ~ dnia 18 lip~a,l924r. 
o zabezpleczeń'lU na wypaaek bezrobocla(Dz. U. 
R P. z 1932 r. Nr 58, poz. 555) Vf brzmieniu 

, rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 października 1933 r. , (Dz. U. R. P. 
Nr 85, poz. 649) i rozporządzlnia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 849),. skreśla się 

, ustępy:}, 5 i 6 . . 

4)W art. ' 15 ustawy z dnia 16 marca 
1933 r. o Funduszu Prący (Dz. U. R. P. Nr 22, 
poz. 163): 

a) skreśla 'się ustępy l, 2 i 3'; ustępom 
4,5,6 i 7 nadaje się nuhlerację: 1,2,3 i 4; 

b) nowy ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

»(1) PracQd!łwcy, zatrudniający praco.wni
ków, pobierających uposażenie służbowe,J,ądz
stałe wynagrodze ~ie za najemną pracę, uiszczają ' 
na rzecz Funduszu Pracy opłatę w wYl\okości 
2% zarobków, uposażeń i wynagrodzeń, wy
płacanych tymże pracownikorp. Przepisten nie do
tyczy ' Skarbu , Państwa oraz ; związków komunal- . 
nych, z tym jednak zastrzeżeniem, iż poszcze': . 
gólne przedsiębiorstwa związków komunalnych 
uiszczają przewidzianą opłatę' w wysokOści 2% 
zarobków wypłacanych praco~ni,kom, o ile oblOty 
tych · przedsiębiorstw nie wchodzą w skład zwy:, 
czajnych budżetów związków komunalnych. Pra
codawcy rolni ułszczająopłatę 2% tylko od 
'zarobków pracow~ików umysłowych", 

c) 'w nowym ust. 2 wyrazy "ust. 4" zastę-
pujesię wyrazami "ust. 1", . ' 

d) w nowym ust. 4 wyrazy :,?i i 4" skreśla' się.. 
Art. 3. Przepisy niniejszego dekretu, sŁo

suje się odpowiednio ' w ubezpieczeniu emery
talnym robotników rolnych oraz w; ubezpieczenill 
pensyjn~m górników i hułmikó\V. ' 

Art . . 4. Wykonanie' , niniejszęgo dekretu 
poz:ttcza się Ministrowi ' Pracy i Opieki $po
fecznej. 

, Art. 5. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoswnia z mocą obowiązującą od 
"nia 1 września 1945 'r. 

Prezydent Krajowej Rady NarOdowej: 
Bolesław Bierut 

w/z Pr~:tes Rady Ministrów 
Władysław Gomułka 

, Minister , Pracy i Opieki Społecznej 
Jan Stańczyk 

241 . 
ROZPORtĄD~ENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 września 19'5 r. 

o zmiani'e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia- 2,5 czerwca 1932 r. o wyłączeniu 
niektóryehrodzajów świadczeń ., pieniężnych spod egzekucji urzędów skarbowych. 

Na p<?,dstawie art. 1 ust. (2) ustawy :l dnia Nr 43, poz. 341), wprowadza się zmiany nastę~ 
10 marca 1932 r. o przejęciu egzekucji admini- pnł,ące: 
stracyjnej przez władze skarbowe oraz o pastę-o ~ '- ' . 

.. powaniu egzekucyj 11ym władz skarbowych (Dz. U.,. ,' .1) ~ § .1 kr~p~ę na koncu p~nk~u d) za
R. P. Nr ' 32, poz. 328) zarządza ~ię, co na- stępuJe slęsred~lkl.em oraz dodaJe Się nowy 
stępuje: '" , .. . , punkt e) w brzmiemu : 

§ 1. W tozp6rządze.niu . Rady Ministrów "e) należności z tytułu świadczeń pie-
'z dnia 25 czerwca 1932 r.o wyłączeniu niektó- niężnych na rzecz związków samorządu-
rych rodzajów świadczeń pieniężnych spod ogze- , terytorialnego"; 
kucji urzędów skarbowych (Dz. U. R.P. Nr 62, 2) w § 2 kropkę na końcu punktu c) za-
poz. 581), zmienionym rozporządzenieiP Rady ' stępuje się średnikiem oraz dodaje się . nowy 
Ministrów z dnia -15 maja 1937 r. (Dz. U. R~ P. punkl..d) w brzmieniu: 

. ; , 

.. \ ' 

,r 

,/ . 
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"d) należności, wymienione w § 1 lit. e), - . 
władze , samorządu terytorialnego na 
podstawie . przepisów rozporządzenia 

· Rady Ministrów ,z dnia 25 czerwca, 1932 r. 
o postępowa'niu egzekucyjnym władz ' 
skarbowych (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 580) 
wraz z póiniejszymi zmianami". 

. §, 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza ' się Ministrowi Skarbu 'i Administracji 
Publicznej - każdemu we, właściwym zakresie 
działania. 

Q 

§. 3. Rozporządzenie DlDle)SZe wchodzi 
w tycie z dniem ogłoszenia. / 

, 
Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawsld ' 

, . w/z Minister Administracji Publicznej: 

2a,ruk Michar~ki 
~ ~ . 

Minister Skarbu: · r-

f ons~anty Dqbrowski ' 

242. ....-- \ 

_ IłOZPORZĄDZENI6 RADY Mi~lSTRÓW 

z dnia 22 wr~e'śnia 1945 ~ r. 

o dodatku' przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych i odszkodowań za nieszczęśliwe 
w,ypadki pracowników prze~siębiorstwa "Pol,skie Ko~eje Państwowe". 

. / . -' .... 

Na podstawie art. 25 i 26 rozporządzenia :2) Jeżeli emerytowi, wdowie, sierocie przy- . 
Prezydenta Rzeczypospolitej . z dnia 24 wrze~ia 'sługuje prawo do zaopatrzenia i odszkodowania 
1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie za nies~częśliw'e wypadki '~ to dodatek przej
Koleje -Państwowe" (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nt 89, · ściowy wymierz .. się od łącznej kwoty ~aopa-
, poz. 105), w brzmieniu zmienionym art 11 ustawy trzenia i odszkodowania. . '. , 
z dnia 18 marca 1932 ' r. o zmianie niektórych § 2. Łączna kwota łaopatrzenia emerytal-

' ' przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytal- nego i pdszkodowania za .nieszczę~liweA w,ypadki, 
neio funkcjonariuszów państwowych i zawodo· łączna/kwota zaopatrzema wdOWIego I odszko
wych wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 239), dowania za nieszczęśliwe wyp~dki,łączna kwota 
zarządza się, co następuje: cO, zaopatrzeń sierocych bez względu na ilość sie-

§ 1. (1) Do zaopatrzeń emerytalnych, wdo- rot sama an i łącznie z zaopatrze!liem wdowim 
wich, s ierocych i odszkodowań za nieszczęśliwe lub odszk<fdowaniem za nieszczt(śliwe wypadki, 
wypadki, p'rzyznanych i wypłacanych na pod- ' ani też kwota samego jakiegokolwiek świadc,ze
stawie _ rozporządzenia Rady Ministrów z ' dnia, nia - nie może przekraczać miesięcznej kwoty 
8 lipca 1932 r. o zaopatrzeni~ emerytalnym uposażenia zasadniczego ' pracownika Polskic:h 
pracowników przedsit(biorstwa"Polskie Koleje Kolei Państwowych w czynnej służbie w gruPJe 
faństwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych po uposażenia lub kategorii płacy, odpowiadającej 
tych pracownikach wdów . i sie~ot oraz o (od- grupie ,uposażenia albo kateg.orii płacy, od któ
śzkodowaniu za . nieszczęśliwe wypadki (Dz.U. rej zostało. wymierzone zaopatrzenie emerytalne 
R: P. Nr 61, poz. 577) 'Ii brzmieniu zm.ienionym --*dowie, sieroce lub odszkodowanie za nieszczę- -
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia ~8 marca śliwe wypadki, łącznie: z- dodatkami .rodzinny~i 
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 359) I rozpo- i dodatkiem wojennym, wypłacanymI pracown.l- . 

. rządzenia . Rady Ministrów ' z dnia 28 stycznia kom Polskich Kolei Państwowych na podstaWIe 
1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnyrą. i odszko- dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro
dowaniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie dow.ego · z dni.a 27 grudnia 1944 r. o tymczaso
-Koleje Państwowe" za nieszczęśliwe 'w)lpa~ki wym uregulowaniu uposażeń pracowników p~ń~ 
(Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr20; poz. 169) w ~ brzmle- stwowych (Dz. , U. R. P; Nr ]6, poz. 88). 
niu 'zmienionym rozporządzeniem Rady Ministrów ' 

(D U R P N I\~ .I . § 3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego z dnia 19 ' marca 1938r. z. . ' . • r ~ K 'k" 
poz.176), - ustanawia się dodatek przejsciowy, porucza się Ministrowi omum aCJl. 
wypłacany -- do czasu unormowania stosunków ' § 4 . . Rozp~rządzenie niniejsze ' wchodzi 
gospodarczych, według n,.iżej podanej tabeli: w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązu-' 
;...~-----~~-- jącą od dnia 1 wrześńia 1945 r. Mies'i«;czna wysokość zaopatrzenia Wysokość 

emerytalnego, wdowiego, sierocego 
1ub odszkodowania za nieszcz«;śliwe 

ponad 

" 
• 

, wypadki -

do 100 zł 
10Ó zł " 210" • 
210 · " " 450" • 

. 450" " 700 '! ' . 

7QO .. • • • • 

.. 

dodatku 
przejściowego 

Prezes Rady _ Ministrów: . 

Edward Osóbka - Morawski 
250 zł 

300 
" 

3.50 
" 

400 " 

Minister Komunikacji: 

Jan Rabanowski , 

Skarbu.: 'Minister 

450 " 
Konstanty Dąbrowski 

• 
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243 
ROZ~ORZĄDZENIE MINISTRA QŚWIA~ . 

z dnia 27 sierpnia 1945 r. 

w sprawie powołal'ia do życia nowychwydzialów na Uniwersytecie Łódzkim. 
~ . ". , 

Na podatawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 2) farmaceutyczny, 
24 maja 1945 r. o utworzeniu Uni~ersytetu 3) stomatologiczny. 
Łódzkiego (Oz.U. R. P. Nr 21, ' poz. 119) za- . , § 2. RQzporządzenie nin,iejsze wchodzi 
rządzam, co następuie : w życie z dnie'm ogłoszenia z mocą obowiązu-

§ 1. Na .Uniwersytecie Łódzkim powołuje' jącą od dnia l . września )945 r • 
Siec do życia następujące nowe wydziały: Minister Oświaty: 

I , 

,l) lekarski, . / , Czesław Wgcech 
I , 

244 
'ROZPORZĄDZENIE MINISTRA- OŚWIATY 

z dnia 28 sierpn,ia 1~45 r. 

w sprawie utworz,enia katedry historii powszechn~j , średńiowiecznej na Unitversytecie 

) , w Warszawie. ' 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 
, 15 marca 1933 r. o sikołach akademickich (Dz. U. 

historii p~wszechnej średniowiec,znej i 1>OłąCZOłłY 
z nią zakład naukowy.,. , 

R. P. z 1938 r. Nr 1, poz.' 6) ząrządzam, co , § 2. Rozporządzenie Q1D1e)sze wcho<lzi 
w życie z dniem ' ogłoszenia z mocą' obowiąz,u- , 
jącąod dnia 1 września 1945 r . . 

następuj~: ' 

§ 1. Na Wydziale Humanistycznym Uni
wersytetu w Warszawie tworzy się katedrę Minister Oświaty: ' Czesław Wgcech, 

• I 

, , 245 
~OZPORZĄD~ENIE MINISTRA OŚWIATV 

. z dnia 3 września. 1945 r. 

o udzieleniu Akademii Handlowej w Krakowie oraz Akademii ,Handlowej w Poznaniu 
prawa nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-handlowych. 

Na podstawie ad. 54 ust. (2) ustawy z dnia wania stopnia magistra nauk ekon~miezno· hanI' 
15 marca 1933 , r. o szkołach ' akademickich dlowych jako njższego śtopnia naukowego . 

. (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 1, poz. 6) zarządzam, § 2. Rozporządzenie ' niniejsze wchodzi 
co nastecpuje~ '--- . w żydez dniem ogłoszenia ż mocą obowiązu-
! § 1'. Prywatnym szkołom akademickim jącą od dnia 15 września 1945 r. 
Akademii Handlowej w Krakowie i ' Akademii Minister Oświaty: 
Handlowej w Pozpaniu udziela- siec prawa na9a- Czesław Wgcech 

/ 

246 
ROZPORZĄDZEN1EMINISTRA OŚWIATY 

z dnia 7 września 1945r. 

w sprawie utwf>rzenia katedr ' wraz ze związanymi z nimi zakładami ńa Wyd~ale 
Architektury Politechniki Warszawskiej oraz przemianowania istniejących kated~. , 

Na podstawie art 3 ust. 1 ustawy 'o szko- I . l) tworzy siec nastecpujące , katedry: 
ła,ch akademickich z dnia 15 marCa 1933 r. ' a) historii architektury i sztuki średnio-
(Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 1, poz. 6) zarządzam, - wiecznej z zakładem historii architektury 
co n~stępuje: i sztuki, 

§ 1. Na Wydziale ArchitekturyPołitech- b) projektowania ogólnego, 
niki Warszawskiej: '\ c) blldownictwa , wiejskiego, • 

... , 

/ 
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, d) konstrukcyj żelazobetonowrch 
• lowych; , 

sta-

- , 
' Q) zmienia się nazwy n~st-ępujących katedr: 

a) rysunku odrę~znego na katedrę rysunku, 

b) arc,hitektury polskiej i historii , sztuki na 
katedr~ architektury polskiej, ' 

\ , 
te drę projektowania gmachówtiżytecz-
ności publicznej. 

., § 2. . Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie- z dniem , ogłoszenia . zmocą obo'Wiązu
jącą od dnia 7 września 1945 r. 

Minister Oświaty: 

c) projektowania monumentalnego na ka- - Czesław Wycech 

247 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PR~EMYSŁU 

/ . z dnia 20 września 1945 r. 

w sprawie przyznania I"ej Wysławię i Targom Przemysłu w Lublinie ulg w zakresie 
ochrony wynalazków" wzorów i znaków łowarowych~ 

• 

N~ podstawie art. 3 ust. (3), art. 90 ust. (3) I umieśzc~onego prz~d tym na towarze, wystawio- ", 
i . art. '182 ust. (2) rozporządzenia 'Prezydenta nym na ,I-ej Wystawie i Targach Przemysłu w Lub
Rzeczypospolitej z dnia 22' marca 1928 r. I linie, będzie korzystało z prawa pierwszeństwa od 

• . o ochronie wynalazk.ów, wzorów i znaków_ to- I daty wystawienia, je~eli zgłoszenie to na,stąpiło 
warowyćh (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 384) zarzą- przed upływem sześciu miesięcy od tej daty. 
dzam, co następuje: . . . . 

. - .. . . . § 3. Do zgłoszema wynalazku , lub wzoru, 
§ 1. Pubhkacja . albo ja~?e stosowam~ wniesionego do Urzędu Patentowego Rzeczy

wynalaz~u. lub wzoru" wystawlOn~c? . na 1:. el pospolitej Polskiej ' z powołaniem się na ulgi, 
\yystawle I Tar~a~h Przerpysłu.w ~uo!mle w cza- określone w ' rozporządzeniu niniejszym; powinno 
Sl6 od ;25 ~rzesma. do 10 pazdzlern~ka 1945 .r. być dołączone zaświadczenie źarządu l-ej Wy
włąCZnie, me będzie 'prze~zko~ą do uzys~a.m~ stawy' i Targów Przemysłu w Lublini~, wymie
pa.tent~ lub do zar.eje.stfowama . ',Vzoru: . lezeh niające przedmiot i datę wystawienib, do zgło
nastąpiły po wystawienIU, ~głoszeme zas wyna- szenia zaś 'znaku towarowego - zaświadczenie 
l~zku lub. w~oru w.l!rzędzle. Patentowym Rze- stwierdzające, że dany znak umieszczony był na 
czyp~spo!lte.l ' Polskiej nastąp,lło .pr~ed u~ywe~ towarze, wystawionym na tej wystawie, tudzież 

. szesclU ml~slę~y od daty wys.ta~lema. Po . tymlz wymieniające osobę wystawcy, przedsiębiorstwo, 

. warunkami a~1 samo ~st'a.włeDle wynalyku lub . rodzaj towaru oraz datę wystawienia. . . 
wzoru. na l-el Wystawie I Targach Pq:emysłu . , 
w'LQbIinie, ani inne' zgłoszenie, dokon'ane w Urzę- § 4. Rozporzą~łienie nmlelsze wchodzfS 
dzi~ Paten~o~ym. Rze.czyposp.olitej Polskiej po I'w życi.e z dniem ~g~oszenia z mocą obowiązującą 
daCie wystaw,lema, nIe bę~zle przeszkodą do od dma 25 ,wrzeSD1a 1945 r. ' 
uzyska,nia patentu lub zarejestrowania wzoru~ I[ - ' . 

§.2. Zgłoszenie w Urzc;dzie Patentowym Minister Przemysłu: 
Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, Hilary Min.c 

.1 
.' 

;I 

' . 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w D~ukarni Minis~erstw;t SpraWLedliwości w Łodzi, ul.- Kililiskiego 93 . 

, Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administn:cji Dziennika' Uśtaw R. P. w Łodzi,uI. Pio,t~ska 49: 
Pr~numeratę należy wpłacać I Z górY', Wysyłkę wykonuje si'ę po uprzednim . wpłaceniu zaliczki kwartalnej 

dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych i samorządowych w kwocie zł 60, 
dla innych pr~numeratorów w kwocie zł 150. Konto czekowe w P. K. O. w Ł'bdzi VII-'134.. 

; ~ ' Pojedyncze numery 'Są d,o nabycia: 
w Biurze Sprzedaży w Warszawie, ul. Targowa 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. P-iotrkowska 49 

oraz.. w K:sach Sądów Okręgowych w Lublinie, Krakowikie-Przedmieście76, Krakowie; Katowicach i P~znaniu. 
,o ••• 8 .1. 
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, Wats~awa, dnia 19 października 1945 t. Nr 44 
D E K R E T YI 

Poz., 248 - z dnia 29 września 1945 r . o zmianie ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu ,emery-
t\łlnym funkcjonariuszów pa ństwowych i zawodowych wojskowych 371 

249 - z dnia 8pnździernik,a 1945 r. o uposa źeniu pienięźnym , nadterminowy ch podoficerów za-
wod'owych . ' . 37! 

250 - z· dnia 8 października 1945 r. o Państwowych Zakładach Hodowli Rośl i n 
I ' , 

251 - . z dnia 8 października 1945 r . o prZeznaczeniu nieruchomosci ziemskie j Oblęgorek. 

252 - z dnia 8 paździ e rnika 19,.45 r. o zmianie prawa prywatnego międzydzielnicowego , 
253 '- z dnia 8 paździe rnika 1945 r. o utw?rz&Jiu Akademii Lekarsk iej w Gdańsku. 

ROZPORZĄDZENIE RAD'Y MINISTRÓW 

383 

3Sł 

384 

385, 

254 !.... z dnia 12 września 1945' r. o zmianie rozporządzenia ' Rady Ministrów ,z dnia 29 stycznia 
1'937 r. o dO,stawach i robQtach nal r~ecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa 
' bI" ' J \ 385 pu lcznego . •.... ' . •. 

R P Z p O RZĄD Z E l':i I E 

255 - Ministra Administrac ji Publiczne j, z dnia 3 października 1945 r. wy~ane w porozumieniu 
z Ministrem Obrony Narodowej co do załatwiania spraw wojskowych, poruczonych władzom 
administracji ogólnej , 1386 

248, 
/ 

D, E K R E T 

z dnia 29 września 1945 r. 

o zmianie ',ustawy z dnia 11 grudnia ' 1923 r. o zaopatrzeniu ęmerytalnym funkcjonariuszów 
' państwowych i zawodowych wojskowych. 

Na podstawie , ustawy ż dni~ 3 stycznia ~inister Skarhu hądź upoważniona przez 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z ~ocą niego wład,za skarbowa może przyznać ,tymcza
ustawy (Oz. U. R. P. Nr l, poz. 1)- Rada Mi- $owe zaopatrzenie emerytalne, przewidziane 
nistró\v postanawia, a Prezydium Krajowej Rady w' ust. l, żonie i dzieciom- emerytowanego . funk
Narodowej zatwierdza, co następ~je: cjonariusza państwowego lub emerytowanego 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 grudnia 1923 r. . zawodowego ' wojskowego: który zaginął w wa-
,o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów. runkach nieobjętychustępem poprzedzającym". 
państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. lArt. · 2. Wykonanie dekretu niniejszego po,:, 
R. P. z 1934 r. Nr 20, poz. 160) zmienion,ej rucza się Prezeso~i Rady ministrów i Ministrowi 
dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej ,z dnia Skarbu oraz innym ministrom we właściwym 
22 listop\da 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 521) każdemu z nich zakresie działania. 
oraz ustawą z dnia \.12 marca 1938 r. (Dz. U. . Art '3. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
R. P. Nr 17, poz. 125) w art~ ' 67~_ po ustępie z dniem ogłoszenia. ' 
trzecim ,dodaje się dwa nowe ustępy jako ustępy · 
czwarty' i piąty: ' J ' , ' \ Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

, "Prawo do tymczasowego zaop~trzenia '- Bolesław Bierut 
emerytalnego" prze\Vidzianego w ust. l, służy 'W/z Prezes Rady Ministrów: 
również żonom i dzieciom emerytQwanych funk- ! Władysław ' Gomułka 
cjonariuszów państwowych i emerytowanych za-
wodowych wojskowych, którzy zagińęli W. czasie- Minister Skarbu: , .. 
wojny. KOt;isfąnty Dąbrof.l!ski 

• 
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/ DEKRET 

z dJa 8 października 1945 , r~ 
o ,uposażeniu pieniężnym nadterminowych ' i podoficerów ~~wodo~yćh. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
.1945 r. o trybie . wydawania dekretów z mocą 
uStawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Nar,odowej zatwierdza, co następuje: ' 

Art. 1. Każdy nadterminowy i ' podoficer 
zawądowy przez cały czas pozostawania vi służ
'bie: czynnej pobiera uposażenie pieniężne ' płatne , 
miesięcznie z góry. 

, Art. 2. Uposażenie nadterminowego skła
da się: ' 

'I 

a) z uposażenia w'edług stopnia, 

b) z dodatku ' funkcyjnego. 

I 
, Art. 7. Uposażenie według stopnia pod-

oficera za~odowego wynosi miesięcznie dla: ', 

a) starszego sierżanta (równorzę'd-
nego) , , 350 zł, 

b)sier"żanta (równorzędnego) . 300 zł, 

c) plutonowego (równorzędnego). 250 zł, 

d) kaprala (równorzędnegd) . I . ~' 20qzł., 

Art. 8. W razie awansu pod'oficer zawb
<lowy otrzymuje uposażenie według nowego 
stopnia wojskowego· z dniem pierwszym" hajbliż
szego miesiąca kalendarzowego po dniu ilo~ 
minacji. " , \. 

-
Art. 3. Uposażenie wędług stopnia nadter- Art. 9 .. (1) Dodatek funkcyjny podoficera 

minowego wynosi miesięcznie dl,A: , ~awodo~ego według typowych stanowisk pod- , 
, oficerskich określony jest w załączniku Nr2 

a) starszego ' sierżanta (równouęd- . , '\ .' do dekretu niniejszego. . 
nego)'. 275 zł, 

b) sierzanta ) (równorzędnego) 

c) plutonowego ' (~ównorzędnego) • 

, (2) Dodatek funkcyjny podoficera zaw!ldo-
22? zl, wegq, pełniącego służbę w formacji lotniczej 
175 zł, lub pancernej, określony lest w załączni~u Nr 3 

do dekretu niniejszego. \ . 
d) kapr~la' (równorzędnego) . 125 zł, , 

(3) Minister Obrony Narodowej może prży- , 
e) starszego szeregowca ~.wnó- znać podoficerom zawodow1m innych służb 

rzęd.nego) . 75 zł. specjalnych dodatek funkcyjny wyższy od do-
Art.4-'. W razie awansu nadtenninowy datków dla typowych stanowisk podoficęrskich 

~!rzymuie ' uposażenie według nowego stopnia lu~ starszych szeregowców t , ' 

wojskowego z dniem pierwszegq naibliższego, Art. 10~\ Podoficer zawodowy, pełniący , 
miesiąca kalendarzowego po dniu nominacji. funkcję . na etatowym stanowisku oficerskim, 

' Art. 5. (1) ' Dodatek fą~kcyjny ~\dtermino- otrzymuje dodatek funkcyjny w wy~okości usta-
we go według typowych stanowisk podoficerskich lon ej dla t~go stanowiska YI etacie.' , , 
lub starszych szeregowców określony jest w za- " . , " 
łączniku Nr 1 do dekretu niniejszego. Art. 11. ('1) Podoficer zawodowy .ot~ż'ymuje 

, '.' dodatek ' za wysługę lat w następUjąceJ wy-
(2) Dodatek funkcyjny nadterminowego, · sokośći: 

pełniącego służbę w formacji lotniczej lub pan- , 
cernej, okre'ślony jest w załączniku . Nr 3 do 
dekretu niniejszego. 

(3) Minister Obrony Narodowej ,moż,ę przy
znać nadterminowym, " pełniącym inną ,służbę 
specjalną, dodatek funkcyjny Wyższy od dodat
ków dla typowych stanowisk podoficerskich lub 
starszych szeregowców'. - : , 

Art. 6. Uposażenie podoficera zawodowego 
składa si",: , " " , 

a) z uposażenia według stopnia, 

b) z dodatku funkcyjnego, 

cl z dod,atkuza wysługę/ lat) ,/ , ' 

d) ,z dodatku. rodzinnego. 
, I 

I , , 

a) za , służbę nadterrninową i zawodową od 
2 do 5 lat - 5% uposażenia, 

, , 
b) za służbę nadtermin~wą i zawodową od 

, 5do 10 lat - lO%uposazenia, 

c) za służbi; nadterminową i zawodową od 
, 10 do 15 lat .- ' 15% uposaż~nia, 

d) za służbę nadterminową i zaw0dowąpo
w:yżej .15 lat - 25% uposa~enia •. 

" ' 

~) Dodatek za wysługę lat oblicza się od 
uposażenia według stol>nia wraz , z dodatkiem 
funkcyjnym. \ . 

Art! 12. (1) Do wysługi lat zalicza się czas 
' służby nadterminowej j za~odowei w Wo1sku 

, 
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Polskim do dnia l wrzesma 1939 r. ,nie wcze- zawodoweio otrzymuje jednorazowy żasiłek za., 
Śniej jednak aniżeli od' dnia lllistop~da 1918 r . . . leżnie od stopnia w następując~j wysokości: 

- -

(2J Do wysługi lał zalicza się również czas 
służby wojskowej w Wojsku Polskim lub w , at~ . 
miach sojuszniczych w czasie wojny od dnia 
l września 19,39r. do dnia 9 maja 1945 r., je
żeli podoficer zawodowy pełnił służ~ę nadter
minową' lub zawodową przed dniem 1 września 
1939 ~ , . 

(3) Przybyłym do Wojska Polskiego z ar
mij sojuszniczych zalicza się do wysługi lat czas 

, służby nadterminowej i zawodowej pełnionej 
w tych armiach. ' " , . 

Art. 13. Pod'stawę do wypłaty dodatku za 
wysługę lat stanowi zaświadczenie właściwych ' 
władz wojskowych, stwierdzające okres ,czas,u 
służby nadterminowej lub zawodowej. . 

,Arf. 1.4. Podoficer zawodowy, mający na 
utrzymaniu rodzinę, otrzymuje dodafek, rodzinny 
w wysokości 100 zł miesięcznię. , 

, Ań. 15. Za rodzinę uważa się: 

a) żonę ,bez względu na posiadaną przez 
n,ią zdolność do :z;arobkowania, • 

b) dzieci ślubne; uprawnione i uz~ane oraz 
pasierbów do lat 18, jeżeli zaś uczę-

, szczają do szkół publicznych lub wskli-' 
tek ułomności fiżycznych, umysłowych 
'albo nieuleczalnej choroby nie mogą za
robić na utrzymanie - do' tat 24. 

Art. 16. Podoficer ' słuiby czynnej lub nad~ 
terminowy po , uzyskaniu nominacji na podoficera ' ' 

, . ! 

a) starszy sierżant (równonędny) 500 zł, 

b) 'sierżant (rów'norzędny) ' . ' 

c) plutonowy (rówforzędny) 

d) kapral (równorzędny) • 

400 zł, 

3QO zł, ' , 
• 250 zł. 

,Art. 17. Nadterminowy i podofi~er zawo
dowy m'a pra\Vo QO dodatku polowego na za-
sadach ogólnych. ( , l ' • 

Art. 18. W przypadkach, nie ulrormowanych ' 
w dekrecie niniejszym, obowiązują przepisy ' " 
ogólne, d~tyczące, uposażenia wojskowych. 

" Art. 19. ,Wykonanie dekretu ~iniej~zego 
por.ucza się Mini~trowi Obrony .Narodowej i Mi. 
nistrowi Skarbu. , ' . " 

r 
Art. 20. Dekrerniniejs~y 'wchodzi W życie 

z dniem ogłoszeriia. 

Równocześni~ tracą ' moc ~bowiązującą do
tychczasowe przepisy w sprawach, unormoWa- ' 
nych dekretem ' niniejszym. 

Prezydent Krajowej Rady Narodo.wej: 

- Bolesław Bierut 

w/z Prezes Ra'dy Mirij~trów: 

Władysław Gomułka 

,wiz Minister Obrony Narodowej': 

W. Strażewski 

Minister , Skarbu: ' , 

K~nstanty . Dąbrowski 

, . 
Załącznik Nr 1 do dekretu z dnia 

\ ' 8 października 1945 r. (poz. 249) 

Dodatki funkcyjne dla nadterminowych, zajmujących typowe stan,!wiska podoficerskie 
i starszych szeregowców. 

L. p. 

l 

2 

3 

4 

5 

\ 

" 

. I 

, i 

Stanow sko 

Stanowisko,d.la któr,ego w etacie przewidziano stopień "starszy szeregowiec" 

Zastępca dowódcy drużyny i stanowis\<,a równorzędne, dla których w eta
cie przewidziano stopień "kapral" 

. ' - . I ;, " 
, '(' 

JJowÓdca. drużyny i ~tanowiska równ.orzędne, ' dla których w etacie prze- . 
. widziano stopien "plutonowy" 

Zastęp~a dowódcy plutdn~ i stanowiska równor~ęd'ne, dla których weta
cie 'przewidziano stopień "sierżarlt" · 

' ! • 

Szef kompanii i słanówiska równorzędne, dla których w etacie przewi
dzianostopień "starszy sierżant" 

/ 
,/ ' 

/ 

Wysokość 
dodatku 

funkcyjnego 

5 zł 

25 zł 

IJ 
40 zł 

,50 zł 

75 zł 

, , 

/ 

I ' 
/ 
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1 
2 
3 

ł Załącznik Nr 2 do dekretu z dnia ' 
/ , 8 października 1945 r. (poz, 249). 

Dodatki funkcyjne dla podoficerów, zawodowych, zajmujących stanowiska etatowe 
podoficerskie stal'szych szel'egowców. \ 

/ 

S t a n o w i sk o 

Stanowisko, dla któreg.o w eta(~ie przewidziano stopień "starszy szeregowiec" 
Za~tt,pl:a dowódcy drużyny istan~wiska równorzędne,~ dla których ~ eta-

. ie przewidziano stopień "kapral" . 
DowÓdca drużyny ' i stanowiska równorzędne, dla których w etacie · prze

widziano stopień "plutoQowy" 
Zastępca dowódcy plutonu i stanowiska równorzccdne,dlil których w eta

cie' przewidziano stopień "sierża"nt" 
Szef kompanii ' i stanowisk~ równorzędne, dla których w etacie przewi

dziano stopień "s'tarszy sierżant" 

• 

Wysokość 
dodatku . 

funkcyjnego 

10 zł 

50 zł 

80 zł 

100 ' zł 

150 zł 

Załącznik Nr 3 do dekretu z dnia 
8 października 1945 r . (poz. 249). 

Dodatki ~unkcyjne dla nadtel'minowych i podoficel'ów zawodowych W fOl'macjach 
pancel'nych i . lotniCzych. 

A. Formacje panćel'ne i al'tylel'ia zmotoryżowana. 

• 
StaIlowisko 

• 
KanoIlier artylerii zmotornowanej 
Kaemista, chemik , obsługujący miotacz ognia 
Dowódca wieży- czołgu ciężkiego i średniego oraz zmotoryzowanej artylerii 
Dowódca działa ' za wyjątkiem 37 mm czołgu i zmotoryzowanej artylerii 
Dowódca działa 37 mm 

,Młodszy kierowca ' mechanik ciężkiego czołgu 
Starszy' kierowca-mechanik czołgu i zmotoryzowanej artylerii: 

a) ciężkiego czołgu (artylerii samochodowei na podwoziu ciccżkiego czołgu) , 
h) średniego czołgu (artylerii samoćhódowej na podwoziu średniego czołgu) 

, c) lekkiego Qzołgu(artylerii samochodowej na podwoziu lekkiego czołgu) 
Starszy radiotelegrafista . zarazem kaemista (na czołgu radiowym) , 
Dowódca lekkiego czołgu orilZ, uposażonego w karabiny maszynowe 
Zastępca dowódcy działa (~iężkiego czołgu i artylerii zmotoryzowanej) 
St~rszy kiE!rowca-maszyn'j,gta w kompaniach ' czołgowych: 

a) cię~kich czołgów ' 
h) średnich czołgów ' 

, c;) lekkich czołgów /' 
8. FOl'macje lotnicze. 

" 
S t a n o w I S. k , o 

a) :Skład latający i techniczny: 

Strzelec lotniczy 
Strzelec lot~iczy radiotelegrafista 
Starszy strzelec lotno radiotelegrafista 

f 

Lotnictwo 

pom?cnicze 

200 zł . 

215 zł 

240 zł 

Wysokość 
dodatku 

funkcyjnego 

30 zł 

150 zł 
250 zł 

250 zł 

210 zł 

175 7J 

250 zł 
2iO zł 
175 zł 

210 zł 

250 zł 
175 zł 

250 zł 
210 zł 
175 zł 

Lotnictwo 
niszczycielskie 

bliskiego 
wsparcia, 

225 zł . 
240 zł 

265 zł 

I 

I 
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1 
2 
3 
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9 

10 
11 

12 
13 
14 

Lotnictwo 
S łan. o ~ i s k o 

POIIIOCniCze 

. / 

Strzelec nisżczyciel 450 zł 
· Strzelec niszczyciel samolotu 475 lEI 
Spolelce niszczyciel ·sekcji. 475 zł 
Strzelec niszczyciel óddziału SOO ' zł· 

· Pilot (rówpocżeśnre 2~gi. · pilot d-cy pułku) 4SÓ. zł· 
Starszy pilof . 475 !;ł 

. Pilot instr.utor i pilot instrąktoT t~chniki i teor.i .l~tu SQO ' zł 
Dowódca. _moloła . . ·500 zł 
Dowódca lekcji . 525 zł 

· Mechanik lÓłniczy :~kładowy . 425 zł 
. I 

StATuv m~chapik lotniczy pokładowy 475 zł 
Mechapik Iotoicży (Ewid-i4). ·325 zł 

· Stars,:y mechanik lołBiczy i mech. sekcji lotnkzej (Ewid-.74) 3~ zł 
. M~nilt azbroienil\' lotno f młodszy mechanik uzbTOieni~ 

(na~ wszystkich .samobrt'ch Ewid-79) (Ewid-79) 325 si 
"Starszy m~ch.nik: 1l%Iiroi~Dia [otniezcie, · (Ewid-79) 350 zł 

. 
b) Lotnictwo WJwiadowcle w armiiczynpcj 

wykonujilce zadani~ boJowe: 

Strzelec lotniczy / ra4iotelegrafista 350 zł 
Lotnik-obserwator" :szturmaa (strr:el~~ niszczyciel) 6JO .zf 

. . St. lotnik-obserwator sekcji lIztUm:.». · ń. aekcj; (strule<: nisz-
czyciel sekcji) 700 zł 

Lotnik pilot 650 Zł 
·Do~6dca sekc:li 150 zł · 

Stanowisko 

c) S~d techniczny wezależnie o~ ro·dzaju 1.)t1liclwa:· 

Laborant mater\*ł6w pęd!l1cb (młoęa,y .. labOJ;ant)· 
Laborant ualłi' tlenu i materiałów pędaycli 
Kierowiilk przechowalni magaZynQ 
Metoorol0S' · (meteorol~ młodszy) 
.Mechanik aparatury tlellowel(mechtlenowy) 
· Mechanik materiałów opałowych · 
Mech,anik słuiby meteorolorluDeJ 
Mechanik regenoracii zużytych smarów . , 
Szef stacji ładowania tlenu (mechanik urząd%en tłeDo~c") 
StarszY pelengator ~~dzeń radi~pełe!lJ[owycb , 

, . 

E18ktrom~ik (wyłilcz,oje ." rormacja~htechnicZliych eskadr i .,~dzialó,!, · 
w cechaeb remoDtowycbwarsztalow lotniczych, w klasach. I labora-
toriach sżk6ł lotniczych, vi lotnf~ych· zakładach.n.iukowych) . 

Star.szy meteoroJoi' \ . . . 
Mechanik pr*ząd6w lotDićzycbi urz~dzeń tleDowych 
Mec~&Dłk. urzącheli ~pecfalnyc:h 

J 
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Lotnictwo 
niszczycielskie 

bRaki.go 
wsparCia 

475 :zł 

500 zł 
525 zł 
475 zl 
500 zł 
52~ zł 

550 zł 

. 325 zł 
350 zł 

325 zł 
S50 zł 

Dódatelc 
. faiakcyjJiJ' 

300 zł 
300 zł 
300 .1 
SOO zł 
-SQO ·zl 
300 zł 
300 zł 
SOO '%I 
300 zł 
30011 

300 II 
325 zł 
325 lł 
325 ·d 
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15 ' Mechanik urzłldzeń -elektr:ycząych 
16 Mechanik un:lldze6 fotograficinyeh 
17 KierQwnik laboratorium 
18 Kierownik ruchoinych warsztat6w i zaruem mechanik radiowy 
19 Kierownik ~apz!n~ sprzętu technicznego i materiałów pędnych 
20 KierQwnik laboratorium fotograficznego -
21 Kierow.rlk ,cechu technolog1~'&nego, mechanik radiowy 
22 Starszy elektromechanik (w' tydi pododdziałach, w których jes,t elektra-

- 'mechanik) , -' " -

23 Starszy mechanik Rrzy.boi6w (lotniczych) ' i urządz.eń tlenowycL. 
24 -Starszy mechanik radiowy -
25 KierowD~k warllztatów zarazem starszy mechaniktadiowy 
26 - Kierownik stacji meteor,olOiiczncj 
27 . St.rszy mech;anik urz,dże6 elektrYcznych -
28 , ;Kierownik magazynu Ioodziału żaopatrzenia aprz'ihl technicznego -: star-

- szy mechanik lotnictwa ' , " 
29 KieroWnik magazynu - stulzY meehłinikuz1fojenia lotniczell'o 
30 Kierowluk cechu'''':'' starszy mechanik radiowy 
31, Szef ~adiopelengato~a (stacji) , 
32 -Kierownik latar,ni radiowei 
33 Kierownik ruchu 
34 Starazy kiero~ik ruchu 
35 Dyiurny operacyjny 

d) Skład techniczny niezależnie od rodzaju iotnlctwa Da .tuowiskach 
obsadzonych przezpodoficer6w, którzy ukoDczyli sżkoły lotnicze 
(łączności, fotografii Jotnic%ej, specjalnych służb): 

l _Kierownik; sta~ji radiowej 
2 Kier~wnik odbiorczego --«izła radiowego 
3 . I<ie~owDik wydziału rucbómej stacji radiowej 
4 Kierownik latami lo\D~zei ,' " 
5 Mechailik r.adiowy . 
6 Fotograf specjalista (młodsiy) 

'7 Fotograf specjalista . 
8 L.borantfotofraficzny 
9, Starszy laborant fotograficzny 

10 Fo_~ograf_ moDtażowy 

- poz. 241 

I' Dodatek 
funkcyjny 

3!25 ~ł 
325 - zł 

525 zł 
325 zł 
325 zł 

325 zł 
325 Id 

325z1 
350 zł 
350 . zł 
350 zł 
350 zł 
ą50 zł 

350 ' zł 

350 zł 
350 zł 
350 zł 
350 r.ł 
375 zł 
'425 zł' 

450 zł 

325 zł 

325 zł 
325 zł 
325 :t:ł 
32Ś zł 
300 zł 
'325 zł 
300 zł 
323 zł 
300 zł 

u W ą fa: ,Uposażenie wymienione w rubryce lotnictwa pomocniczego przysługuje w oddziałach, 
podóddziałach i samolotach, przeznaczonych ' dla słażby transportowei. sanitarnej, 
meteorolOłic~Dej i ~zności. 
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DEKRET 

z dnia 8październijca 1945 r. 

\ 
o .Państwowych Zakładach Hodowli Roślin. 

Na podstawie' ustawy ,z dnia 3 stycznia: 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 

, ustawy ·(Dz. U. R. P. Nr l,poz. 1) -Rada 
. Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: . 

Art. 1. Tworzy się przedsiębiorstwo pan
stwowe pod nazwą- "Panstwowe Zakłady Ho
dowli'Roślin", zwane w dalszych artykułach "Za
kładami.". 

Art. 2. Siedzibą centrali' Zakładów jest 
siedziba władz> naczelnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. I 

.Art. 3. (1) Celem Zakładów jest dążenie 
do podniesienia kultury rolnej w dziedzinie pro
dukcji roślinnej przez: 

a) zakła~anie, pro',Vadzeni~" i kontrolę ho
'dowh , wszystkIch roshn uprawnych 
VI gospodarstwach hodowlanych państwo- ' 

. wych i samor~ądowych oraz .kontrolI(( 
prywatnych i ' spółdzielczych hodowli l 
i ich obrotu, nasionami, 

b) roz~naianie nasion własnych i obcych 
hodowli w ośrodkach państwowych i go
spodarstwach pryw'atnych w drodze ' 
umów plantacyjnych, l ,' 

c) zakładanie i prowadzenie zakładów do
świadcźalnrch nasiennych, 

d) obrót handlowy nasionami, 

e) zakładanie " i prowadzenie 'magazynów 
nasion. 

(2) Zakładanie Iu.b ;z:wijanie przez Zakłady 
własnych gospodarstw nasiennych wymaga 
uprzedniej zgody Ministerstwa Rolnictwa i Re-
form Rolnych. ' 

. Art. 4. Z,akłady posiadają osobowo.ść 
pra~ną -i są wolne od wpisU: . do rejestru hall-
dlowego \ 

Art. 5. (1) Zakłady stanowią odrębną jed
n~stkę gospodarczą, prowadzoną według zasad 
handlowych. ' : 

(2) Zakłapy prowadzą swą g.óspódarkcc na 
poclstawie rocznych planów finańsowo - gospo

.. darczych, podlegających zatwierdzeniu przez 

. Ministra Rolnictwa i Refórm Rolnych. 

AJ't~ 6. Z'akłady przejmują: 
a) urządzenia i inwentarz martwy, należący 
. lub pochodzący z nierQchomości ziem~ 

" 

ski'Ćh, przejętych lub przeznac~onyc!!.- na 
cele reformy rolnej w myśl art. 2 ust. (1) 
pkt a, b, c i d , dekretu Polskiego ' Ko
mitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu 
reformy rolnej (Dz. U . .R. P. ' z 1945 r. 
Nr 3, poz. 13); a zajmujących się ho-

, dowl~ roślin. 

b) gospodarstwa wyłączone od parcelacji 
na podstawie art. 15 wymienionego 
w pkt a) dekretu a przeznaczone na 
hodowlę . roślin i nasiennictwo, które ' 
Minister Rolnictwa i Reform Rólnych 
przekaże ' Państwowym Zakładom Ho-

: dowIi Roślin, 

c) znajdujące się na obszarze Państwa ho
dowle poniem'ieckie państwowe i pry
watne braz hqdowle opuszczone wraz ' 
'z wszel~imi urządzeniami z nimi zwią- /, 
zanymi ,(inwentarz biurowy, magazyny, 
cZyszczalnie) jakrównież wszelkie upraw
nienia licencyjne, należące do Qotych
c-zasowych właścicieli tych . hodowli, 

d) przynależne do przejętych przeż Za
kłady hodowli materiały ,nasienne zasia" 
nef leiące na składach lub oddane do 
rozmnożenia Yf drodze umów . planta~ 
cyjnych. '" 

AJ't. 7. (ll Na czele Zakładów stoi dy-,,-' 
rektor, ·któ'l'ego . mianuje ' i 'zwalnia Minister Roi..: 
nictwa i Reform Rolnych. ' 

I ' (2) Dyrektor odpowiedzialny jest za pra-
widłowe i celo~e prowadzenie Zakładów. 

(3) Na ~ńi'osek dyrektora Minister Rol
nictwa i Reform Rolnych mianuje i zwalnia za-o 
stępców dyrektora • 

Art. 8. Za~łady d\iałają na podstawie sta-
tutu wydanego przez M~nistra Rolnictwa i Re'; ,., ' 
form Rolnych. 

Art. 9. Nadzór nad prawidłową i celową 
gospod!,rką sp~awuje ' Minister Rolnictwa i ,Re
form Rolnych. 

AJ't. 10~(1) O likwidacji majątku 'Zakła
dów decyduje Minister Skarbu w porozumien~u 
z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnyc~ • • 

(2) MAjątek Zakładów w razie ich likwi
. dacji przechodzi na cele, podlogają~e ustaleniu 
przez obu tych M,inistrtw. 

" . / 
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" Art. 11. Wykonanie dekretu niDleJs~ego 
porucza się Mini!itr-owi Rolnictwa i Reform 
Rolnych oraz Ministrowi Skarbu. ' , 

Art. 12. Dekret nini'ejszy wćhodzi w 'życie 
z dniem ogłoszenia. "J 

prezydent ~rajowej \Rady Narodowej: 
Bolesław' Bierut· ' , " 

- \ 

Poz. 250, 251 , 

Prezes Rady Minilitrów : 

I 
Edward Osóbka - Morawski 

Mini~ter Rolnictwa i Reform Rolnych: 
- Sta,!islaw Mikołajczyk' 

Minister Skarbu: 
, Ko'nstanty ,Dąbrowski 

a r 
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DE .KRET 

z dnia 8 paźdiiernika 1945 r. 

o przeznaczeniu nieruchomoŚci ziemskiej Oblęgorek. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 ~tycznia 
1945 ' r. ó trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr), poz. 1) ~ Rada Mi

"nistrów postanawia, ' a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co nastCipuje : ' 

, Art. 1. Wydziela siCi z nieruchomości ziem
skiej OblCigorek 'w powiecie kieleckim, k,tórą 
Henryk Sienkiewicz otrzymał jako dar narodowy 
w uznaniu, jego wiekopomnych zasług, ośrodek 
z zabudowaniami o powierzchni 49 ha i. oddaje 
śiCi lego spadkobiercom na własność. 

Ą'rt. 2. ' Tw-on;Yi siCi fundacjCi im. Henryka 
Sienkiewicza, której celem jest nie,sienie pomocy 
młodziezy, kształcącej siCi na ' l:1niwersytecie 
M",rii Curie-Skłodowskiej ~ Ltiblinie~ I I 

Art. 3. Fundacji im. Henryka Sienkiewicza 
od:daje !!I.iCi na własność pozostałą CZCiSĆ nie
ruchomości ziemskiej .oblęgorek., 

Art. ł. Minister Oświaty wyda stat1,lt fun
dacji im. Heiłryka Sienkie\vi<;,za. 

A .. t~ , • Wszelkie czynności związane z prze- , 
niesieniem własności nieruchomości ziemskiej 

, Oblęgorek dok9n'ane na podstawie dekretl.l ni
niejszego wolne są od opłat na rzecz Skarbu 
Państwa i samorżądów. , 

Art. 6. Wykonanie niniejsz.ego dekretu po
rucza siCi Ministrowi ' Rolnictwa i Reform Rol
nych i Ministrowi Oświaty; . 

Art~ 7. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. ' 

, ' I 

.Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
' - Bolesław' Bi'erut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Rolnictwa i Refonp RolQych: 
Stanisław MikOłajczyk 

Minister Oświaty: 
, Czesław . Wycech 

I 

'. 
252 

DE~RET 

. , 

. z dnia 8 p~ździernika 1?45 r. 

o zmia~ie prawa "prywatnego' międzydzielnicowego. 

Nil podstawie ustawy z dnia 3 stycznia Art. 2. Wykonanie niniejszego dekietupo- ' 
1945 r. o trybie wyd.awania d,ekretów z mocą rucza siCi Ministrom Sprawjedliwości i Admini .. 
ustawy (Dz. U. R. P ~ Nr 1, poz. 1) :- ~ada Mi- I stracji Publicznej. 

, " riistrów ' postanawia, a Prezydium Krajowej' Rady Art. 3, Dekret niniejszy wchodzi w życie 
f':larodowejzatwierdz~t ~'o nastCipuje:, ' ' po upływie 2 tygodni od daty ogłoszenia . 

.. ,- Art. 1,W ustawie z dnia 2 sierpnia 1926r. Prezyde6t Krajowej ( ~~dy Narodowej: r. 
J prawie właściwym dla stosunków prywatriych " ' la Fi 

wewnCitrżnyąb (prawo prywatne międzydzielni- Boles r.ó Dieruf 
, cowe) (Dz. U. R. P. Nr '101, poz. 580); art. 2 Prezes Rady MinistrÓw: ' ~ 

. ,; -

, otrzymuje brzmienie: " Edward Osóbka - Morawski -:. 

I 

»Art. 2. Kto zmienia miejsce zamieszkania, 
ten 'w dziedzinie zdolności , o.sopistej, sto
sunków familijnych i praw spadkowych 
podleg~ prawu no~ego miejsca zamieszka- ,I 
nia po jednym miesillcu". ' 

... 

. Minister Sprawiedliwości: 
I Henryk ' Świątkowski ' 

Minister Administracji ' Publiczn~j: 
Władysław Kiernik 

. I 

• I, 
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P E' KR JS T 

z dnia 8 października 1945 r. 
I 

, o ut~orzeniu Akademii Lekarskiej w Gdańsku. 

~1945 r- o trybie wydawama dekretow z mocą ,w ustępłe (2). , ,, ' , 
, , Na podst~wie ustaw~' ''Z dnia .3 , s~ycznia, l ograniczyć kompetencje rektor,' a, określone 

us.ta.wy. (Dz. U. R.~. Nr 1, po~. 1) - ~ad~ , , ' Art. 4. Ko~pe\encje' przewidziane dla Mi
Mlmstrow post~nawla! a PrezydIUm K.raloWe) nistra Oświaty w ust~wie z dnia 15 marca 19~3 r. 
Rady Narodowe) zatwierdza, ~o następuJe: o szkołach akademickich (Dz. U, R. P. z 1938r. 

, Art. 1. (1) Tworzy się Akademię Lekarską Nr , 1, poz. 6) oraz w rozporzi\dzeniu Prezy-
w Gdańsku. ' denta Rzeczypospoli~ej z dnia 24 h,ltego 1928 r. 

(2), Obok wypełniania zadań, wynikających 
z ustawy o szkołach akademickich, stanowić ona 

, będzie ośrodek / przeszkolenia i dokształcania 
-pracowników służby zdrowia i oddana zostaje 

pod zwierzchni nadzór Ministra Zdrowia. 

Art. 2. · (1) ,Akademia Lekarska w Gdańsku 
dzieli (się n~ dwa wydziały: 1) lekarski i , 2) far-
maceutyczny. ' " 

(2) Minister Zdrowia w porozumieniu z Mi
nistremOświaty może w · drodze rozporządze
nia powołać do .iycia .nowe wydziały i o<łdziały. 

Art. 3. (1) Prerws~ego rektora i. pierwszy 
skład profesorów .A.kademii Lekarskiej w Gdań

..skumianuje Prezydent Krajowej Rady Narodo
wej na wniosek' Ministra Z~rowia w, porozumie
niu z Ministrem Oświaty. 

(2) W okresie organizacyjnym, trWającym 
do dnia 31 sierpnia 1946 r., rektor Akademii ~
karskiej w Gdaosku ma kompetencje , senatu ala
demickiego, dziekanów i rad wydziałowych~ . ' . 

(3) Minister 'Zdrowia w porozumieniu z Mi .. , 
nistremOświaty może w drd,dze rozporządżenia ' 

, . .. ' 

o stosunku służbowym, profesorów państwowych 
szkół akademickich i pomocniczych , sił nauko'
wych tych szkół (Dz. U. R. , P. z 1933r. Nr 76, 
poz. 551) w zakresie spraw \łl'1Qrmowanych 'ni .. 
niejszym dekretem '~rzechodią n, Ministra Zdro" 
wia. Osobne rozporządzenie określi, jakie/sprawy 
dotyczące niniejszego dekretu będą unormowan~ 
pr~ez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Mi-
nistremOświaty. ' ' 

Art. 5. Wykonanie niniejszego dekretu po
rUcza się Ministrowi Zdrowia w porozumieniu 
z Mińistrem Oświaty. : 

Art. 6. Dekret niniejszy ,' wchodzi wżycie 
z dniem ogłoszenia. . 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
, Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edwatd Osóbka-Morawski , 

w/z Minister Zdrowia: 
jerzy MorlZ!JCki 

Ministe'r Oświaty: 
Czesław Wyqech 

254 
,RQZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 września 19'45 r. 
"1 

o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów i z dnia 29 stycz.nia 1937 r . . o dostawach I robotach 
na . rzecz Sk.arb'u 'Państwa, I samorządu oraz instytucyj prawa publicznego. 

, § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów § 2. , Wykonariie mme)szego rozpoTządze- >-

z, dnia 29 stycznia 1937r. o dostawach i robo- nia porucza się właściwym ministrom. 
!ach na ~zecz Skarbu. Państwa, . samorządu ora~ § 3; Rozporządzenie mme)sze wchodzi 

' m~tytucy) prawa pu?h~znego (D~. U. R.~. Nr 13" Vi życie z dniem ogłoszenia . . . 
poz. 92) wprowadiaslę następuJące zmiany: P R d M" ' . 

, i . . ". ręzes a y' IDlstrow: . 
. .1) w § ~l ust. (4) słowa ,,50.000 zł .zmu~- Edward Osóbka _ Morawski 

ma. SIę na ,,500.000" zł, I ' 

2) w § 17 ust (5) słowa 01 500.000 zł" zmie- ' Minister Przemysłu: 
. .. 5 000 000 ł Hilary Minc · lua, SIę na " . ' . "z , 

, , 3) .w § 33 słowa .5.000 zł" zmien~a się na 
".100.000 zł"" 

Minister Komunikacji: 
Jan Rabanowski 

Minist~r Skarbu: 4) w § 39 ustJ (2) słowa ;1.009 zł" zmienia 
się na ,,20.000zl". Konstanty Dąbrowski 

/ 



.. 
\. 

Dziennik . Ustaw Nr, 44 - 386 Poz. 255 
. \ 

255 
RąZPORZĄDZENIE MINIST~ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

, 
z dnia 3 października 1945 r. 

wydane w,porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, co do załatwiania sp .. a~ wojskowych, 
. poruczonych władzorn9', administracjiogórriej. . , . . 
Na pod~tawie art. 10 dekretu Polskiego wc>dowie, starostowie oraz zarządy miejskie 

Komitetu Wyzwolenia ' Narodowego z dnia i gminne, każdy w swoim 'zakresie . działania. 
15 sierpnia 1944 r: o cz!(ściowej mobilizacji ' 
i rejestracji ludności do sł..&by wojskowej (Doz. (2) Wojewodowie załatwiają sprawy, wy- . 

, U. R. , P. Nr 2, poz. 5) oraz art. 124 rozporzą- mienione VI ust. (1), przy pomocy wydziałów ' 
dzenia Pre~ydenta · Rzeczypospolitej z dnia wojskowych urzędów wojewódzkich, a starosto

. 19 stycznia 1928 r. Q. organizacji i zakresie wie przYPQ~ocy referatów wojskowych starostw. 
działania władz administracji ogólnej (Dz. U. (3) Zarządy miejskie i gminne lałatwiaJ'ą 
R. P. z 1936' r • . Nr 80, poz. 555) zarządza si p, " sprawy, wymienione w ust. (1), .. przy pomocy ,-
co następuje: j~dilostef organizacyjnych, przewidzianych w sŁa-
. § l. Uchyla się rozporządzenie Kierownika tutach organizacyjnych tych żarządów. 
Resortu Aciministrhcji Publicznej w poro/umieriiu 
z Kierownikiem Resortu Obrony Narodowej 
z dnia 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu ·wy-

' działów wojskowych przy ' wójewódzkich i po
wiatowych radach narodowych (Dz. U. R. P. 
Nr 3, poz. 15). . . 

§ 2. (1) Sprawy, dotyczące obrony Państwa, • 
a poruczone władzom'administracji ogólnej przeZ 
poszczególne przepisy I pra wne, załatwiają woje-

§ ,3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłosze.nia. 

- Minist~r Administracji Publicznej: 
Władysław Kiernik 

Minister Obrony Narodowej: 
Michał Ży~ierski 

Marszałek Polski 

... 
Tłoczono z po\e'cenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa , Sprawiedliwości w Łodzi, ul. Kmńskiego 93 

Zgłoszenia na pren'Jmeratęprzyjmuje się w Administracji Dziennika UstaW R. P. w Łodzi, ul. Piotrkowska 49. 
Prenumeratę n~leźy wpłacać z góry. ~ Wys'yłkę wykonuje się po uprze<lnim wpłaceniu zalil;zki kwartalnej 

dla władz, urzędów, zakładów i' ,ihstytucyj państwowych i samorządowych w kwocie zł 60, 
- dla innych prenumeratorów w IÓvocie zł 150. Konto czekowe w P.K.O. w Ł~dzi VII-134. 

, . Pojedy~cze numery są do nabycia: . 
I 

w .Biurze Sprzedav. -Warszawa, ul. Targo~a 59, w Administracji Dziennika l:Jstaw R. P. w Łodzi, Piotrkowska 49 
, oraz w Kasach , Sądów Okręg,?wych w Lublinie, ul. KrJlk::-Przedmieście 76, Krakowie, Katowkach i PozDaniu. 

_.: ) . . 
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T R E Ś Ć : 

ROZPORZĄDZENIA. 

Poz.. 256 - Ministra Sprawiedliwości z dni~ 12 październiki!. 1945 r. o zniesieniu Sądu Apelacyjnego . 
w Rzeszowie • 387 

257 - Ministra Skarbu z dnia 16 paźdzj~nika 1945 r. wydane W porozumieniu z Ministrami Prze-
mysłu ~raz Aprowizacji i Handlu w sprawill, obniZenia podatku spożywczego od drożdży or;~z ' 
ustalenia cen'y drożdźy • • , • . I 387 

258 - Ministra Skarbu z dniat7 października 1945 r. o upoważnieniu urzędów celnycb do orzekania 
w spr!lwacb karnycb skarbowycb oraz .o ustaleniu okręgów mi~jscowej właściwości tycb urzędów 388 

256 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

~ Z dnia 12 patdziernika 1945 r. 

o zniesieniu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. 
" ~ 

Na po'dstawie art. 1 dekretu \ Polski~go § 2. Okrt;gi sądó,w 'okręgowych: w J~śle 
Komitetu Wyz.wolenia Narodowego z dnia 4 li- z tymczasową siedzibą w Krośnie, Przemyślu 
stopada 1944 r .. o upoważnieniu do t~orzenia i Rzeszowie włącza się do okręgu Sądu Apela-
sądów oraz zmiany ,ich okręgów, ,a ponadto do cyjnego w Krakowie. ' 
przenoszenia ',sędziów na inne miejsce służbowe §3. Rozporządzenie niniejszł.. wchodzi. 
(Dz.l!. R. P. "Nr 11, poz. 58) zarządzam, co na- w iycie z dniem 1 stycznia 1946 r. ~ 
stc;pule: . ." 

'. § 1. Znosi sit; Sąd Apelacyjny w 
, szowie. 

Rze~ w/z Minister Sprawiedliwości: 
Leon' Chajn 

. 257 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

r.: ~ni.a 16 paidziernika 1945 r. 

'wydan~ iw porozumie,niu 'z ~inist~amiPrzemy~łu or.az Aprowfzacjii Handlu .w sprawie 
obniżenia podatku spożywczego od , drożdży oraz ustalenia ceny drożd'ty. -

Na podstawie art. · 57 ust. 1, 5 i 6 roz- § 2. Uchyla się ro~porządzenie Ministra ' 
p,orządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej ~ dnia · Skarbu , z dnia 14 kwietnia 1945 r.w sprawie 
11 lipca 1932 r.o monopolu spir~tusowym, zniżonego podatku spożywczego , od dróżdży 
opod,atkowaniu kwasu octowego i drozdży, oraz (Dz. U • .. R. P. Nr 14, poz. 84). \ 
WlrzeCIaźy napojów alkoh~lo~ych (Dz. U. R P. (J . 

Nr 63, poz .. 586), w brzmIenIu art. l pkt ,2 de- ' § 3. Detaliczną cenę drożdży piekarnia-
kretu z dnia , 2 sierpnia 1945 r. (Dz. 0.. R. P. nych. wr:az~ z podatk,iem spożywczym ustala się 
Nr 31, poz. 185) zarządza się, co następuje: na 400 zł za 1 kg. 

§ 1. Określoną ' Vi ąrt. 57 ust. 1 ro~porzą
dzenia Prezydenta ,Rz~czypospolitej z dnia 
11 Iipcll 1932 r. ci monopolu spirytusowym, opo
datkowaniu kwasu octowego 1 drożdży oraz 
sprzedaży napojówalkohólowych (Dz. U. R. P. 
Nr 63, poz. 586, w brzmieniu dekretu z dnia 
2 sierpnia 15J45 r. (Dz.U. R. P. Nr 31, poz. 185) 
normalną Wysokość podatku spożywczego od 
dro~dży obniża siC; do /275 zł od 1 kg. . \ 

§ 4~ 1) Sprzedawcom drożdży piekarnia
nych przysługuje rabat handlowy w wysokości 
20% c,eny detalicznej w tym : 5% dla hurtow-
nika, 15% zaś dla detalisty. . , 

2) Drożdżownie obowiązane są udzielać 
każdemu odbiorcy drożdży piekarnianych rabatu 
handlowego w pełnej wysokości 20% ceny de

. talicznej, hurtownicy zaś obowi21zani są udzielać 

I, 



388 Po~. 257 ł 25,8 
" \ 

detali~nym sprzedawcom" rabatu 'w 'wysbkości 
15 Ofo detaliczn~j ceny sprzedażnej drożdży pie- , 
karnianych. 

w sprawie cen, drożdży (Dz.U. R. P. Nr 31, 
poz: 188). 

Minister 'Skarbu: ' 
§ 5. 1) ~ozporządzenie niniejszę wchodzi 

w życie z dniem ogłoszenia. 
, Konstanty DąbrorDsk; 

w/z Minister Przemysłu: 
2) Jednocześnie traci moc obowiązującą 

rozporlą9zenie Ministra Skarbu. z ~nia 1.o ,.sierp~ , 
nia 1945 r. wydane w porozumlemu z MID1strem 
Przemysłu oraz Ministrem ' Aprowizacji i Hand,lu 

Henryk Golański 

, Minister Aprowizacji i Handlu: 
, Jerzy Sztachelski 

I I 

.' 
°l 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

I ' 

z dnia 17 października 1945 r. 

, o upoważnieniu iirzędów celnych do , orzekania w spraw~ch karnych , skanbow,ch 
oraz o ustaleniu okręuów miejscowej właściwości tych urzc;dów. , 

, Na podstawie art. 220 prawa karnego ' skar- w zakresie wprowadzania z 2;agranicy ~a polski 
bowego (Dz. U. R. P. z 1~36 r. 'Nr 84;, poz. 581) obszar celny towarów podlegających opłacie 
zarządzam, co następuje: , ' monopolowej lub opodatkowaniu oraz na naru
, § 1. Do orzekanią w l instancji w spra~ szeniu przepisów w zakre.sie oiraniczeń przy-

,wach o ' prziestępstwa karne skarbowe, pol~ga- wozowych, wywozow~h l przewozowych, upo
/ jące na naruszeniu ,przepisów pra\Va celnego Ważnia , się niżej wymienione ,urzędy 'celne: ' 

Okręg miejscowej właściwości 

ńa ,obszar wszystkich ' miąst portowo-morskich Rzeczypospolitej 
' Polskiej oraz wszystkich powiatów przybrzeżno-morskich. ' 

na obszar województwa śląskiego wraz zobsrarami Śląska 
wchodzącymi w skład ziem odzyskanych. , \ 

----~--------~--~~----~:~--~'-----'~' -------"'~--~~'------------~--------~--~----
na obszar wojewÓdztw: 'krakowskieio, lub~lskiego, kieleckiego 
i, rzeszowskiego. 

--------------------------~~-------------~----~----------~--------~-------

Warszawa 

na O'bszar województw: poznańskiego, pomorskiego i gdańskiego 
łącznie z terenami .wyzwolonymi, \, a położonymi na zachód od 
tych woje~ództw z wyjątkiem obszarów miast portowo-mor,skich 
i powiątów przybrzeżno-morskich. 

na obszar m. at. Warszawy i województw warszawskiego, bi.,;, 
' łostockiego, łódzkiego, tudziei: wyzwolonych terenów Prus 

W schodnich z ' \vyłączeniem obszarÓw miast, portowo-morskich 
, i powiatów przybrzeżno-morskich. ' 

, - , 

§ 2. Rozporządzenie , niniejsz~ l wchodzi orzecznictwa ,w sprawach karnych ,' skarbowych 
, w życie z dnie~ ogłoszenia. ,. '\ oraz ustaleniu ' okrcogów ich terytorialnej właści-
, Równocześtue traci moc ~bowiązują~ą roz- wości (Dz. 11· 'R. P. Nr 20, poz. 1,64). • 
"' porządzenie Ministra ' Skarbu z dni~ 14 marca Minister Skarbu: : 

1938 r. o ąpoważnieniu urzęd6w I celnych. do Ikons'tanty Dąbrowski 

Tłoczollo z polecenia MiRilltr~ Sprawiedliwości w Drukarni Ministerst~~ Sprawie~lliwości w Łodżi,ul. Kilińskieio 93 
, , 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się 'w Administrac'ji Dziellnika Ustaw R. P. w ' Łodzi, ut' Piotrkowska 49. 
Prenumeratę ' należy wpłacać ~ góry. Wysyłkę wykon\1je się po -uprzednim wpłaceniu , zaliczki kwartalnej 

dla władz, urzędów, zakładów i 'instytucyj pań~twowych i samorzlldowych w kwocie zł , 60, 
dla innych prenumeratorów w kwocie , zł 150. Konto czekowe w P. K. O. w Łodzi VII-134. ' 

, Pojedyncze IlumetYlIII do nabycia: , ' .' 
w Biurze Sprzedaży w Warsz,awie, ul. Targowa 59, w Administracji D.iiennika Uataw R. P. w Łodzi, ul. Piótrjcowska 49 \ 

oraz w Kasach SlIdów Okręgowych w Lublinie, Krakowskie-Przedmieście 76, Krakowie, Katowicach i, Poznaniu. ", \ - . .. . 

Ceaa 2 zł. • 

" 
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Warszawa, dnia , 29 paź,łżiernika 1945 r. ' 
.' / / 

T ~ E ŚĆ: 

POZ. I 

\ 

, . -
259 - z dnia 16 października 1945 r. ó stosunku Państwa ' do Kościoła Metodystycznego w Rzeczy- , 

p'ospolite.j Polskiej ,.--;- . ... . . . . 1 • • • • • - _ • • • • 

2~0 ' -z dnia 16 października, ~945 ~. o ustanowieniu delegatów do spraw młodzieży szk~ł wyższych 

, ROZPORZĄDZENIE ' RADY MINISTRÓW 
' . -- . 
~ z dnia 5 ' października 19,45 r. o z~ianie rozporządzeflia Rady Ministrów z dnia 28 maja, 

1934 ,r. w 'sprawie wykonani a ustawy z dnia 11 grudnia .1923 r o. za9patneniu emerytalnym ' 
• funkcjonariuszó W! państwowych i , zawodowych wojskowych. ' . ',. '. . , . . 

--A.. 
' ROZPORZĄDZENIAl ' 

, I 

2,62 - ,Ministra Skarbu ~, dnia 11 października 1945 r. o zmianie rozporządze nia Mińist~a Skarbu 
z dnia 4 maja 1931 r , o obrocie solą . · . ' . . ' . . . , : , . ,' . 

263 '- Ministra Pracy ' i Opieki Społecznej w porozumieniu -z Ministrami:Obrony·Narodowej, SkarbU" 
./ i\ Admin'istracji Publicznej z dnia 19 paździe~rnika 1945 '17. W sprawie wykonania ustawy z dnia 

23 Ijpca 1945 r.o zasiłkach r pomocy dla o~ób p'ozosta/ych po uczestnikach ruchu podziem
nego i partyzanckiego, poległych w ~ake o wyzwolenie Polski--, spod najazdu hitlerowskiego , 

264 - Ministra Oś,wiat~ .z dnia, 25 p,~ździerni'ka 1945 r , w' sprawie ustalenia właściwości , delega~ów 
do spraw młodzlezy szkol wyzsi!ych . " . ,-. " '. .... . •• ' . / 

265 - . Ministra Oświaty ' z dnia 25 paździer'nika 1945 r: o utworzeniu Katedry ·Technologii Przemysłu 
, Mięsnego i Artykułó-w Pochodzenia, Zwierzęcego w Szkole Główriej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie . ,,, ___ . ' . , 
266 - Ministra 'Oswjaty z 'dnia ,25 października 1945 r. o utworze,niu wydziału architektury na, Po-

liteclmice Gdańskiej.' ' ' ~ ; 

" 

, 259 
O"'EKRET 

.' -

" z dnia 1~ października 1945 r. . 

, , 

o stosunku', P~ńst.a do Kościoła Metod)'stycznego, w ~zet:zyposp~litej Polskiej. 
, ----, 

'- -

'--. 

389 
390 

390 

391 

391 

394 

394 

, 394 

Na podstawię ustawy z dnia 3 stycznia Art. 5. Dj) czasu jednolitego uregulowapi~ 
1945 r. ohybie ,wydawania dekretów z 'mocą prowadzenia , aktów stanu cywiln.go w całym 
ustawy (Dz. U. R. P. Nrl,poz. 1) ~ ~ada ~i- , Państwie duchowni Kośe{oła Metodysty.cznego 
nistrów pcistanawia, a PrezydiumKrajowej Rady zajIIlujący stanowiska pastoró,w prowadzą, ..księgi 
Narodowej zatwierdza, co następuj-e : ' stanu cywilnego (metrykalne), stosownie do 

Ąrt. 1. Kościół Metodystyczny w Rzec,zy- , obowiązujących przepisó~ państwJ>wych i w-gra
pospolitej Polskiej, korzysta Jak9 równoupraw- nitach , przez nie ust~donych oraz pod nadzorem 
niony z in'nymi wyznaniami , z' pefnej wolności -właściwych , władz .pań~t~owych. 

, wyznawani,a s.wej wiary oraz, ~ykopywania' swo- . Art~6. Wykonanie niniejszego~ dekretu 
, jegd, kultu religijnego. ' " porucza się Ministrowi Administracji Publicznej 

Art. 2. Kościół Metodystyczny w Rzeczy- i , Mi~istrowiSpniwiedli~ości. , 
pospolitej Polskiej jest ' kóś~ibłem samodzielnym - , 
i riiezaleinym od ' jakiejKol~iek obcokrajowej " Ąrt~ 7. ,Dekref niniejszy "wchodzi, w życie 
zwierzchności; z diiiem ogłoszenia. ' , 

, , Art. 3. W raQlach obowiązująęego prawa Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Kościół Metodystyczny w Rzeczypospolitej Pol- , Bolesław Bierut · , 
skiej rządzi się własnym statutem, któJ:Y pod

, le1r'lżatwierdzeniu przez Radę' Ministrów. / , ' 
Art. ł: Kościół Metodvstyczny w Rzeczy

pospolitej Polskiej jako całość óraz ' jegópo
szczególne ~fafie są osobami prawnymi i mogą 
zgodnie " z ąbowiązującymi ustawami państwo-

, wymi nabywać majątek ruęhonw i n!eruchumy, 
zbywać lub obciążacgo L-z:arządzać rii~. ' : 

w/z PrexesRady ć:Ministró'f' 
Władysław Gomułka 

Minister Ad~iniśtracji Publicznej: 
'\ _ , Władysłq.w, Kiernik 

MińistęrŚprawiedlhyośc~ ", , 
, .: - Henryk Świątkowsk; 

iJ 

• 

'. 
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DEKRET' 

z dnia 16 ' października 1945 r. 
, 

o ustanowieniu delegatów d.o spraw młodzieży szkół/wyższych. 

Na ' podstawie ' ustawy z dnia 3 styc~nia 
1945 r. o trybie 'wydawania dekretów z mocą 

. ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1. poz. 1) ~ Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwi~rdza, co następuje: 

Art. 1., Minister Ośw.Jaty może powoływa ć 
w poszczególnych ośrod ,kach akademickich de~ 
legatów do .spraw młodzieży szkół wyższych 

. dla . załatwiania spraw pomocy gospodarcz.ej 
" i zdrowotnej dla młodzieży i jej stowarzyszeń. 

.Art. 2. Delegatów do spraw , młodzieży 
szkół wyższych powołuje Minister Oświaty po 
zasiągnięciu opinii senatów szkół akademickich 
danychośrodkóY(. Delegaci podlegają przepisOm 
o państwowej służbie cywllnej. 

Art. 3. Rozporządzenie - Ministra Oświaty 
' ustali zakres ~ompetencji delegatów ~o spraw 
młodzież~ szkół wyższych. Minister Oświaty 

\ 

może przekazywać im w <frodze rozporządzenia 
sprawy, należące na mocy szczegółowych przeo 

pisów do jego kompetencji lup do kompetencji 
władz akademickich. o ile dutyczą one spra w 
pomocy gospodarczej i zdrowotnej dla młodzieży 
i jej stowarzyszeń. 

, , 

Ąrt, 4. Wykonanie dekretu niniejszego p6-
'rucu się Min'strowi.Oświaty. 

Art. 5. Dekret niniejszy wchodzi w życie ' 
z dniem ogłoszelJia. . 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
: ' .Bolesław Bierut 

:Prezes Rady Ministrów: , 
Edward O~óbka - Morawski 

MinisterO\światy: 
C~esław ,Wycech ". 

" ROZPORZĄDZE~IE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 października 19,45 r. 

o zmianie l'Qzporząazenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie wykonania , 
" ast~wy z ' dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państ~owych 

. i zawodowych wojskowych. , ' , 

, "" . Na p'Qdstawieart. ' 109 ustawy z dnia li ' · 
grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emeiytalny;n 
funkcJonariuszów państwowych i zawodowych 
wojskowych (Dz. U. R. P. z 1934 r· Nr 20, poz. 160) 

. zarządza się, co na~c!Puje: c' 

§ t. W § ,79 rozpor7ądzenia' Rady Mi
nistrów z dnia 28 maja 1934 'r. w sprawie {:..y
konania ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o za
opatrzeniu e~erytalnym funkcjonariuszów pań
stY(owych i zawodowych woJskowych (Dz . U. 
R./ P. Nr 60, poz. 513) dodaje się dwa nowe 
ustępy (5) , i (6) o brzmieniu następującym: 

' ,,(5). Gdy w następstwie , wypadków, spo' 
wodowanych wojną, wymienione w punk
tach a) i b) ustępu (1) lliniejsżego para- ' 
gra fu ' mevyki nie mogą być do podania 

' dołąc;-zone; metryka śmierci męża (ojca), 
metryka ślubu i metryki urodzeń dzieci 

. mogą być zastąpione dowodem z przesłu
chania dwóch świadków, przeprowadzonym . 
w"trybieprzewidzianym w ro~porządzeniu 
Prezydenta Rzec~ypospolitej z dnia 22 

,\ 

marca 1928 r~ o postępowaniu administra
cyjnym (Oz U. R. P:~Nr 36, poz. 341)". 

,,(6)., Jeżeli śmierć , męża (ojca) została 
stwierdzona zeznaniami Jdwóch świadków, 
może być ,przyznana tymczasowa pensja 
wdowia lub sieroca w wysokości, przypa
dającej według ustawy. Wypłata ,tymcza
sowej pensji wdowiej lu b sierocej zostanie 
wstrzymana, o 'Ile w ciągu dwóch i pół lat. 
od przyznania pensji nie będZIe złożone 
urzędowe stwierdzenie ~mierci _męża (ojca) 

, lub orzeczenie sądowe . uznające . męża 
- (ojca) za zmarłego .". 

" 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrąw: 

wchodzi 

, Ed~ard Osób~~ - Morawski 

Minister SkArbą, : 

Konstanty Dąbrowski 

,'" 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

; 

,z dnia 11 października 1945 r. 

o zmianie rozporządzenia' Ministra SkaJ~u z 

• Na podst.a}Vie \§ 5 rozporządzenia ,Prezy
denta Rzec-zYp',ospolitej ,z dnia 30 grudnia 1924 r. 
o , wprowadzeniu iednolitego monopolu sprze-' 
dazy soli na obszarze ' całej RzeczypospoJitej 
(Dz. U. R. P. Nr 117, poz. 1043) oraz na pod
stawie art. 16 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej ż dnia 21 ,czerwca 1932';'. o przed
si~biorstwie ~ Polski Monopol Solny" (Dz. U. 
R. P. Nr 52. poz. 497) zarządzam, co. nast~puje: 

d'nia 4 maja 1937 1'. o ob .. ocie ~olą. " 

sól priywożona z zagr.a:IiicYpodlega opła
cie (należytości) monopolowej w wysokości, 
licząc od 1 ,kg : ' . \ 
1) od. soli białej - 50 gr. '- ' 
2) od soli , szarej - .130 gr. 
(2) Sól kąpielQwa, ' bydl~ca. rybacka: prze
mysłowa" solankta oraz sól wywoż,ona za 
granicę jesr ~olna 9d opłaty mOllopo
lowej" • 

, § 1. W rozpor:ządze!liuMinistra Skarbu 
z dnia ~4 maja 1937 r. o ' obrocie solą (Dz. U. 
R. P. Nr, 37, poz. 283)§ 5 otrzymuje brzmienie : 

',~ 

§ 2. Ro.zporządzenie niniejsze -'-wchodz'i 
w życie z dniem ogło.szenia. 

.. § 5. (1) Sól kuchenna wprowadzona do 
obrotu przez Polski Monopol Solny, oraz 

Minister Skarbu: 
' Konslanty Dąbrowski 

• 
263 

ROZPORZĄDŻENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI iSPOŁEC2NEJ W POROZUMIENIU 
Z M1NISTRAMl,: ,OBRONY NARODOWEJ, SKARBU l , ADMiNISTRACJI , PUBLICZNEJ 

z dnia 19 października 1945 r. , " 

'w sprawie wykonaniausławy ' z dnia ' 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób 
pozostałych po uczestnikach ruchu podzierrinegoipartyzanckiego, poległych w w,alce 

, o wyz~olenie Polski spod najazdu hitler~wskieio. 

Na , podstawie art. 10 i art. 11 ustawy ż dnia ' (2) O za~ieszenhi prawa do zasiłków (arb 5 
23"iipca 1945 r. o za,sUkach , i pomocy dla osób ust. 1) i ,o zwrocie kwot nienależnie Po.branych 

. pozo.stałych po. uczestnikach i uchu po.dziemnego ' (art.;3 ust. 2) orzeka ko._m'isja kwalifikacyjną 
i partyzanckiego, poległych w walce o ~wo~ przy wojewógzkiej radzie narodowej. 
lenie Pol~ki spod 'najazdu hitlerowskiego (Dz. ' D i . 7 
U R P N 3 d 

o . art.. 
. . . r O, poz. 180) zarzą za się, co na-•. ~ . § 4. Do.kumentem ' stwierdzającYF prawo 

st~pule: do uzyskania zasiłków i pomocy lub ' tylko po-
§ 1. :J;>owołane w rozporżądzeniu niniejszym mocy . jest dowód uprawnienia, ' wydany przez 

', artykuły ,hez' bliższego . określenia oznaczają komisj ę k wa,lif ikacyjną ,pyzy powiatowej (miej- ' 
artykuły ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o ~a- ' skiej) radzie narodowej., 
siłkach i pomocy. dla osób pozóstałych po 'uczest- J;~. 5. Ubezpieczalnie sPo.ł~c:zne udzielają 
nikach ruchu podiiemnego i partyzanckiego, osobom upra,wnio.nym (art: l) pomocy , w , ' tym 

, poległych ' w walce o wyzwolenie Polski spod samym zakresie co ubezpieczonym, lęcz bez 
na'jazdu hitlerowskiego. ' . I ogran1'czenia co do czasu. _ 

, O, o art. 4. I § 6. W razie zbiegu uprawnień do pomocy 
_ § 2., (1) Zasiłki ,pieJ.liężile wypłacaj,! ur:z~dy l~cz~i.c~ej ' na podstawi~ .art. ? pkt c) ' z upraw'; , 

skarbowe na 'podstawie dowodów uprawnienia, me maml z tytułu ubezpleczema na \!ypadek c~o
wydaoych przez komisj~ kwalifikacyjną przy po· roby ubezpiec~alnia udzieli świadczeń na własny_ 
wiatowej (miejskiej) radzie narodowej. ' , ' rachunek przęz czas przewidzia,ny 'w ustawie 
_ " (2) Zasiłki wypłaca si~; 1 dnia k~żdego .o ubezpieczeniu społeczny~, po wyczerpagiu zaś 

,miesiąca jZ ,góry za (en miesiąc~ ' 'tego, okresu - n,a , rachą.nek Skarbu Pjlństwa. 
(3) Zasiłki wypłaca się o,d 1 dnia miesiąca, § 7. Rozrachunki ze Skarbem 'Państwa z t y-

'w którym 19łoszon'o roszczenie. , Łułu ucłzieloDej przez ~ ubezpieczalnie społeczne 
pomocy leczniczej .6dbywają się, na zasadach 

;Do art. 5. " i w trybie, określonym dla rozrachunków za le-
" § , 3. (1) , Ko.mi~ja kwalifikacyjna pqy po- czen~e inwalidów wojennych. ' ' , 
wiatowejradzie narQdowej czuwa 'nad wykona- Ęozrachunki' te nie obejmują , kosztów le-
niem prtepi,sll art. 5 ust. l. ~ , " ... czenia w szpitalach państwowy~h i samorządo-



, Ozi~nllłk U.taw Nr 46 . - \ - ~2 
" , 

" 

/ wydłtktórych ubezpieczalnia 'nie pokrywa, Jho
' ciażby uprawniony skie~owany blfł dd szpitala & 

~rzez lekarza Ubezpieczalni. ' 

Do ' art. 8. 

s 

w trwałym związku, który' z uwagi na 
towarzysz,ące okolicznośći ~ uzasadnia · 
uznanie jej za uprawnioną na' podstawie 
art. 2 pkt a), 

§ 8. (1) Komisje ' kwalifik~cyjne przy, 'pc;>- , ' 2) dziecko · ślubne -.- , wycillgiem z aktu 
wiatowyca~. 'radach , narodowych składajll SIec urodzenia; -
z 'przewodniczllcego, którym jest referent opieki 3) dziecko nieślubne- wyciągiem z akt~ 
społecznej W. starostwie, jako przedstawicjel st~- urodzenia, orzeczeniem 'sądu lub doku-

'rosty, oraz 2 członków, wybranych przez )10- mentem publicznym, 'stwierdzającym 
wiatowlI radec narodową. ojcostwo : poległego , albo obowiązek 

(2) Komisje kwalifikacyjne przy młejski~h ~trzymania dziecka, , -
radach ' ,narodowych,. miast wydzielonych z po- 4) dziecko uprawnione, uznahe lUD przy-

,' wiatów ' składajll ,siec z przewodniczącego, kt,ó· sposobione '..:...,. wyCiągiem , z aktu stanu 
rym jestre{erent opiekf'społecznej w zarządzie . "'cywilnego, stwierdzaiącego uptawn!enie, 
miejskim, jako przedstawiciel prezydenfa miasta, uznanie ' łub przysposobienie, albo pra-
ora:z 2 członków wybranych przez miejslwl radec womocnym orzeczeniem sądowym, 
narodo~ą. ' ' . ' 5) ' p~sierb - wy~iągiellł z 1Lkb' -urodzenia . 

§ 9. Komisje kwalifikacyjne przy wojewódz- : i wyciągiem z lDetr.yki ślubu, zawartego 
kich radach narodowych składają siec z prze- : m~ecązy mątką lub ojcem a uczestnikiem . 

. wodniczącego, którym jest naczelnik wydziału ' . ruchu podziemn~go lub partyzanckiego, 
opiek~ społecznej w ' urzecdzie wojewódzkim " • 

. (w Warszawie i Łodzi w zarządzie miejskim). 6) inn.e osoby niezdQlne do pracy, które 
jako . przedstawiciel wojewo~y (w, WarSzawie ' pozostawały ' na wyłącznym utrzymaniu 
i Łodzi' - prezydenta miasta), oraz 4 członków, 'uczestnika . ruchu podziemnego, lub par-
'wybranycp prze~ wolewódzką' radec narodową , tyzanckiego- - zeznaniami ' co najmniej 
(w Warszawie i Łodzi , - miejską radec naro- 2 świadków, stwierdzającymi, że osoby 
dową). " te pozosta~ły na wyłącznym utrzymaniu 

poległege, a stan ten, stosownie do to- ' 
§ 10.(1) ' Postecpowanie przel komisjami warżyszącyeh , okoliczności. miał być ' 

kwalifikacyjnymi toczy siec' według, pq:eplsow trwały. 
rozp,?r?!ą9~ęOla Prezyaenta _ RzefzYP?spoJit~j , (3) W razie niemożności dostarczenia wła-

/ z dIila :l2 marca 1928 r. o POs.tecpowaOlu admI-
nistracyjnym (Dz. U. R; P. J'lr 36, poz. ' 341), ze ściwych dokumentów (ust. 2 pkt 1-5) w chwili 
zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 23 lipca składania podania postecpowanie uleg'a zawiesze'; 

5 (D U R P N 80) niu, o czym · należy powiadomić stronec .z odpo-, 194· r. ' z. ' . • ,. r 30, poz. 1 oraz . An.Ól. ' , 
niniejszego. ' rozporządzenia. ; wle. 1 pouczeOlem. , o • , , 

(2) Czynnriści kancelar~jne komij ji 'kwaHfi- § 14 • . (1) Roszczenie o zasiłki'i pomoc 
kacyjnych wykonywują biura-właściwych rad na- winno być zgłoszone pod'rygoręm utraty prawa 
rodowy~h. ' ,o' do tych, świadczeń . przed · 4niem 31, grudnia Ob 

o 1946 r. albo w ciągu 6-cju miesieccy od dnia 
. ' § 11:' Przewodńiczący . komisjikwalifika- powżiec'Cia wiadomości przezosobec zaintereso-

; . cyjnej , zwołuje posiedzenia, kieruje .tokiem prac waną o śmierei uczestnika , rućhu pod~iemnego . 
komisji i czuwa nad wykonaniem jej P?Stimowień. lub g.artyzanckiego, nie p'óźniej jednak niż do 

,' .;.. / § 12. Roszczenia o zasiłki i pOI;DQ..C dla dnia ~1 grudnia 1947' r. ' 
osób uprawniońych· (art. 2) zgłasza siec' do kó- . (2) OsOby, które przed dniem "31 grudnia 

- misji kwal~fika~yjnej przy właściwej powiatowej.1941 r., W ' okresie swej małoletności zgłosiły ' 
(miejskiej) radzie narodowej. , " . prawo do zasiłków i pomocy, mogą po ukoń-

§, 13. (1) ' Podanie o zasiłki ( pomoc z po- t'zęniu 18 lat życia zgłaśzać, po dniu 31 grudnia 
wołaniem siec na odpowiednie dowody powinno 1947 r. roszczenia oparte na tej ' zasadzie, iż 
zawierać wskazanie, c!o jakiej ,organizacji oale- kszlałćą. siec w szkołach średnich; wyż ,zych lub 

, żała osoba ' poległa w walce () wy~wolenie Polski zawodowych. ' _ 
spod. naj~z?uhitlerowskiego, kiedy i ,~ j~ki~h: § 15., Komi'sja kwaiifikacyjna przy powia
okohczno~cłach osoba . ta ~ol~.gła .oraz wl~kll~, ,towej radzie narodowej przeprowadza docho~ 

. stosun.~u.do poległeg.o znald:uJe sIC; zgłaszaJący , dzenia w przedmio~ie wmeslonego . podania 
roszczeme. • j . ~ . i przesyła jego wyniki wraz z aktami komisji 

(2) Stosuąek do pole,łego osoba z,łasza- kwalifikacyjnej pr~y: wojewódzkiej radzie nal:.o-
jąca roszczenie powinna udowodnić: ' o doW'ej ze swoim wnio~kiem o pizyznanie albo 

. 1) tona -=- wyciągiem z aktu ślub~ illbo " odrzucenie rószcunia. 
zeznaniem co najmniej 2 świadków stwier~ . , -§- 16. Komisja · kwalifika~yjna ' przy ' woję- ' .. 

, dzającym, że pozostaWała ona z poległym . wó~zkiei. radzie naIodo~ej rozpoznaje ,sprawca 

... \ 
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na rozprawie, na którą wzywa się wnoszącego 
n>szczenie. Nieprzyhy.cie jego na posiedzenie 

. r:tie wstrzymuje rozpoznania sprawy. 
~ . . . 

§- 17. Jeżeli ,w czasie orzekania ' osoba 
uprawniona I}la środki. zapewniające jej , egzy
stencję, należy przyznać jej pra~o do zasiłków , 
i pomocy z równoc'zespym zawieszeniem prawa 
do pobierania zasiłków. . ' 

§ 18. (1) Orżeczenia komisji kwalifikacyj
ńei przy woj'ewódzkiej radźie ' r,arodowejdorę
cza się stronie w odpisie ' za, pokwitowaniem 
z pouczenie~ co c;ł9 trybu zaskarżenia i miejsca 
od_bioru dowodu uprawnienia. 

(2) Jeżeli -na podstawie takiego orzeczenia 
służy prawo do zasiłków, przesyła się Jlie
zwłocznie ' odpis orzeczenia także właściwej 
władzy. skarbowej. '. 

. § 19.0dwołan1e od orze~~en,ia _ kqmisji 
kwalifikacyjnej przy wojewódzkiej radzie_ naro
dowej wnosi się na .ręce przewodniczącego ko
misji kwalifikacyjnej . przy wójewódzkiejradzie 
narodowej, . który przesv łil je niezwłocznie głów

. nej -korpisji kwalifikacyjnej wraz, z aktami spra)łł-y.· 

. § 20. ' (l) Komisja kwalifikacyjna przy Wo-
jewódzkiej radzie -narodowej' przesyła komisji 
kwalifikacyjnej przy powiatowej radzie narodo
wej odpisy swych' orzeczeń po ,ich u ptaw 0-

mocnieniu się. ' 

(2) Komisja ' kwalifikacyjna.... prży powiato
wej radzi.e narodow:ej ' prowac;łzi ewidencję osób, -
które uzy·skały . prawo do zasiłków i pomocy 
oraz wydaje im ~owody upra~nienia według 
wzoru zaw:ar!ego w załączniku ' dó ninieiS,ifgo 
rozporządzeOla. . I _ . , 

§ ~1. Rozporząd~ęnie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia . 

w/z Minister p r.acy i Opieki. Społecznej: 
Feliks Manfel 

Minister Obrony Nit, odowej: . " ,-
Michał Żymie;~ki 
Marszaf~k Polski 

Minister Administracji Publicznej : 
Władysław Klernik 

Minister Skarbu: 
, K~!zstanfy Dąbrowski . 

. . . 

Załącznik ąo rozporządz~ńia ~i~ist~a P~a~y i Opieki 
Społec ;nej z dnia 19 października .1945 r .. (poz. 263). 

-Dowód uprawnienia Nr ________ .' ____________ ~ __ ~~_ 
/ ..... " , " . A , 

'Napodstawie 'art. 2 i ' 4 ustaw.y z dnia 23liph 1945 r. ~o zasiłkach j' pomoc:y elfa osół? 
pozostałych po uczestnikach ruC}lU podziemnego i\"' party~anckiego, , poległych w walce o wyzwo
lenie Polski spod najazdu hitlerowskiego. (Dz: U. R.' P. Nr 30, poz. 180) ' 

~ .. . . . . ' . ' " , . , "( , ~ 
, - Komlll]a Kw!,hflkacYlna przy PowIatowe] RadZIe. Narodowe] w -,.-----.. ----------.. -;'''! -.. ----.... --.. --- . "- -.. ----- .. ---'"' 

stwierdza, że: -
, - ? , 

itazwisko ___________ . __ ___ . ______________ :--------.---.. ~- ----:-.. :------- ____ : .. ___ .. ___ __ ___ : ______ .. __ .. __________ -'_: ______________ imł~ -------- -" -----------~-------------:------------------:--------:-- - ----- - --~-------- ----------

urodzony (a) dnia - --- ------t-:-------:-------~~------------------:. - ------------------- roku -~---- - - - -- :. -------~----.. w ____________________________ : _________ c ____ ________ .. _____ : __ -.------~:---~ - ------ , 

;::~;:za~:i ~~ ~-~-~:---:::~:::--:,---_-_-::::::::::::- -::::::::::::::::::::::: - :::::: : ::::::::- --~:'::~:::-:::-'--;----:-~::-~-~---:::::::::::::::::: : :=~::::::::::::::~---~-~---~~-~~:---~:~ . 
. a) pobierania zasn~u ' w fqys8kośCi __ ____ __ ___ %uposażeniatirz<;dnikapaństwow-ego X ,grupy 

up~sażeniowej 'C!raz ~ , ~ " -, " , 
. . .... ., 

)) pomqcy przewidzianej wart. 71:lstawy z dnia23lipca1-94S,. (ih. U.R.P .. Nr 30, poz. 180). 

Praw "do pobiefanii -zasiłk6w ulega' za:Wieszeniu z ~wagi -na sŁan' majątkowy. upra;nionego :11). -
, - ' . . , ' , - . . 

Miejsce . i -d~ta wystawtenii! ______________ : ____ L. ______ : ______ .~_. ________ :. ________ : ____ _____ : ____ .------------------------- ------ ~ 

Pieczęć staro~ŁwC!: • 

Przew:odniczący 

"" Członkowie: \1) __ .. ____________ ; _____________ :-_______ __ _________________ , _______________ ; __ ___ _ 

.. 2)" .------------------------- ___________________________________ ____ ____________ .----

- / 

. I 3) 

4) \ I 

" 

*) Niepotrzebne skreślić . 
• 

\ 

--. 
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264 
ROZPO~ZĄDZENIE M;lNiSTRA OŚWIATY 

z. dnia 25 paidziernika: 1945 r. 
" r . / 

w -sp~awie ustalenia właśqiwości ,delegatów do'.spraw młodziezy szkół wyżsiycll. 

I " Na . podstawie ' art.' 3 dekretu z dnia 16 paź- 2.' kompetencje Mini~ra Oświ~ty oraz ~ładz 
'dziernika 1945 i. o usłanowieniu delegałówdoakademickich, " przewidziane . w art. 25 

~ spraw młodzież" szkó~ wyżs,zych (Dz. U. R P. usti5fy z dnia 1'5 mąrca 1933 r. ó szko-
N_6, poź. 260) zarządzam, co 'następuje: łach ' akademrcJdch (Dz. U. R. P. ~1938r. ) 

".§ 1. Del~gat6m< do spraw rołod'zieży ~zkół Nr 1, poz. , 6), o ile 'kompetencje te ' do-
. Wyższych · przekazuje. się: ' , ' tyczą domó,W aka,.demickich lub też inny«h 

. 1. żatwierdzanie wniosków rad -wydziało- urządzeń, przeznaczonych dla młodzieży. 
wych: a) w· sprawach przyżnawa!'lia sty- _ szkół wyższych. , "" 
pendiów, przewidzianych. vi ustawie § 2. pelegaci do ' spraw' młodzieży l'Izkół 

1 % dnj.a 18 rparca 1933 r. o państwowych wyżs~yc~ c~uwają na~ PO"ły~h~ymUkłalie, ' m w~~ 
stypendiach oraz innYchJormach ... pomocy' rlłnkow zyclOwych te) mł()(lzlezy oraz sprawuJą 
dla młodżieży szkół wyższyclt « Oz, U. opiekę materialną nad stowarzyszeniami aka
R. P. Nr2ł, poz. 207), b) ,w sprawach" demickimi. ' " 
utraty stypendiów w przypadkach, prze- , §, 3. Rozporządzenie iti'niejsze wchodzi 
widzianych ' wart. 7 ust. ' 1 pkt ,c, d I W życie z dnieJIl ogłosJenia . 
i e tejż.e ustawy, Minister Oświaty~ Czesław 'Wycech . 

265 
, ROZPORZĄDZENIE- MINISTR~OŚWiATY 

, , ·z, dnia 25, października ~945 r. ' 
,.. • . ...... "\ . . ' . 1 '" • 

- ' o ,utworzeniu Kated~y Technologii przemysłu Mięsnego i Ąrtykułów Pochodzenia 
Zwierzęcego w Szkole G(ównej Gospodał'stwa W~ejskiego w Warszawie. 

, Na . podstaw:e . art. ' 3- , ust. ' 1, ustawy i Artykułów 'Poch'odzeilia.' Zwierzęcego wraz 
• oz ' dnia, 15 ... marca 19~3 r. / O ' szkołach a~ade- rpołączonym z nią zakłademnąukowyin. . ' 
~ickich (Dz. U; R. P. z 1938, r. Nr 1, poz. 6r; § 2. Rozporządzenie niniejsze , 'Wchodzi 
zarządźam, co .następuje. : , wżycie z dniem o:głoszenl~ z mocą ~bowiązl,l" 

. § l. Tworzy się r: na wvdziale - rolnićzym- jącą od l ' wrześrria 1945 r. . , 
, Szkoły Głó~n;ej ~.s>odaJ:Stwa Wiejski,~S!o w War! Minister Oświaty: ' \ 

s2awre Kate~rę~e"cllDologii Przemysłu Mięsnego Czesław Wycech 

266 
ROZPOR2ĄOZENJE MIŃISTRA ~ŚWIATY ~ , . 

Z dnia 25 października 1945 r, 

• o utworzeniu wy4ziału arohitektury na P"itochnice. adllnski~j. 

/ ' 

.. I Na podstawie art. 2 .ust. 2 dekret~ z' dnia1 . §, 1. Tworzy się ' na Politechnice Gdańskiej 
24. maja 1945~. -O' 'Przek~ta~eniu Politechniki wydział 'aic~itektury, " ~ ' . '. , , . 
Gdańskiej w polską państwową. szkołę akade- . " . ~ :'_ 2. ~ozporzą~zen~emnleJsze wc~odzl 

. ':. < • w zycu~ z dmem ogłoszenia z mo~ obowlązu-
IQICKą (Dz. U. R: ~. Nr~11 poz. 121.) .za~ą-l .jąC\ ,o~. ~nia 15, .w~ześnia 1945 r. ' . ' . 

,! dzam, ,co następuJe. , " .' MInister Oswlaty: Czesław. WJjceqh ;: ' .,,/ ~...... . o.' . 
, . 

, , Tłoczono z polecenia . Ministra Sprawiedliwości w DriJkarni Ministerstwa -Sprawiedliwości w tódzi, ul. Kilińskiesro 93- . . . e ' . 

• Zgłoszenia na pr~ąumeratę przyjmuje się w Adminll!tracji Dzienni!ca iJstaw R. P. w 4>dzi, ul. Piotrk~wska 49. 
Prenumeratę ;należy wpłacać z g6ry'. Wysyłkę wykonuje się po ,uprzednim wpłaceniu zaliczki kwartalnej 

dla władz, urzędów, za'ldadów i instytucyjpań8twowy~ i samorządowych w kwocie ' zł 60, ' ' , 
/ ··dla innych prtinumeratorów w kwocie zł ISO .. Konto czekowe w P. K. O. w Łodzi \111-134. 

. , ' , Pojedync:Ee lJumery' są' do nabycia:' " \ . . -
w Bi!lrze Sprzed~ży w, War8za~ie, ul. Targowa 59-, w Administracji Dziennika , Uśtaw R. P. w todzi, ul. Piotrkow~ka 49 

. ~ oraz w Kasach SądóW Okręgowych w Lublinie, , Krakowskie-Przedmieście 76, Krakowie, Katowicach i Poznaniu. 
, ' . ~ . 

J C ••• 6 ."' • . 

• . -
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TREŚĆ: 

DEKRET 

Poz.. 267 - z dnia 6 października 1945 r. ·o zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 

z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń , pracowników państwowych 395 

UKŁAD 

268 - o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych 
Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską. . . . . . . • . . 396 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

269 -:- ·z dnia 21 września 1945 r. w sprawie . wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przy

jaźni, pom~cy wzajemnej i współpracy powojennej między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem 

Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Moskwie dnia 21 kwietnia 1945 r.. 400 

267 

DEKRET 

z dnia 6 października 1945 r. 

o zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 1'. 

o tymczasowym uregulowaniu uposażeń pracowników państwowych. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuj~: 

Art. 1. W dekrecie Polskiego Komitetu 
. Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 
1944 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń 
pracowników państwowych (Dz. U. R. P. Nr 16, ' 
poz. 88), zmienionym dekretem z dnia 24 maja 
1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 137), tabele 
wart. 2: "A. Funkcjonariusze, pracownicy przed
siębiorstw, zakładów i instytucyj państwowych" 

i "B. Sędziowie i prokuratorzy oraz Asesorzy 
sZ\dowi" otrzymują brzmienie: 

A. Funkcjonariusze, pracownicy pl'zedsię-
biorstw, zakładów i instytucyj państwowych. 

Upos~żenie zasadnicz'e I Wysokość do-
miesięczne datku wojennego 

do 100 zł 500 zł 
ponad 100 zł 

" 130 
" 545 

" 
130 

" " 
160 

" 
590 

" 
" 160 

" " 210 
" 

615 
" 210 

" " 260 " 640 . " 

" 
260 .. 335 . .. 665 " 

" 335 
" " 

450 
" 700 

" 450 
" .. 700 " 750 

" 
" 

700 
" " 

1000 
" 800 

" 
" 

1000 " 4, 1500 
" 800 

" 
" 1500 

" " 2000 
" 

800 
" 

" 
2000 .. 900 

" 
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. 8. Sędziowie i prokuratorzy. 

W grupie 
uposażenia 

I 
II 

IIi 
IV 

W grupie I 
uposażenia 

VII 
VIII 

I 

Dodatek wojenny 
dla sędziów 
prokuratorów 

1350 zł 
1320 lO 

1200 " 
1100 " 

Uposażenie zasad
nicze wraz z do
datkiem wojennym 

2450 zł 
2120 " 
1775 " 
1525 " 

Asesorzy Slldowi. 

Dodatek wojenny 
dla asesorów 

1080 zł 
1060 " 

Upoliazenie zasad
nicze wraz z do
datkiem wojennym 

1415 zł 
1320 " 

Art. 2 . Dekret niniejszy Ole dotyczy pra
cowników przedsiębiorstw : "Polskie Koleje 
Państwowe" i "Polska Poczta, Telegraf i Tele
fon", w stosunku do których zachówują · moc 
obowiązującą dotychcz:tsowe przepisy. 

Art. 3. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz 
wszystkim interesowanym ministrom. 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
ż dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
dnia 1 paidziernika 1945 r. 

. Prezydent Krąjowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów : 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Obrwy Narodowej: 
Michał Żymierski 

Marszałek Polski 

Mi nister Skarbu: Konstanty Dąbrowski 

I· 
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w/z Mir:tister Spraw Zagranicznych: 
Zygmunt Modzelewski 

w/z .. Mil1ister Administracji Publiczn~j: 
Władysław Wolski ~ 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: . 
• Stanisław Mikołajczyk 

w /z Minister z..drowia: 
jerzy Morzycki 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

Minister Przemysłu: 
Hilary Minc 

Minister Poczt i Telegrafów: 
Tadeusz Kapeliński 

Minister Lasów: 
Stanisław ' Tkaczow 

w/z Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Feliks Mantel 

Minister Oświaty: 
Czesław Wycech 

Minister Kultury i Sztuki: 
Władysław Kowalski 

Minister Sprawiedliwości : 
Henryk Świątkowski 

Minister 'Odbudowy Kraju: 
Micha"ł Kaczorowski 

Minister Informacji i Propagandy : 
Stefan Matuszewski 

Minister Aprowizacji i Handlu: 
jerzy Sztac/;J!lski 

Minister. Żeglugi i Handlu Zagranicznego: 
Stefan Jędrychowski 

Minister Komunikacji: 
Jan Rabanowski 

o przyjaźni, pomocy wzajemne, I współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych 
Republik Radzieckich i RzeczllPospolitą Polskll' 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

PREZYDENT . KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pądaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu dwudziestym pierwszy,m kwietnia tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego roku 
podpisany został w Moskwie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjali
stycznych Republik Radzieckich układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej 
o następującym brzmieniu dosłownym: 

.. 
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UKŁAD 
o pl'zyjazni, pomocy wzajemnej i 'wsp6łpl'Acy 
powojem:tej między Zwillzkiem Socjalistycznych 

Republik Radzieckich i ' Rzeczllpospolitą " 
,\, , PoIsk,. ' ' 

) Prezydent Krajowej- R~dy' Narodowej Rze~ 
c;ypospolitej Polskiej i Prezydium Rady Naj
wyższej Związku Socjalistycznych' Republik Ra-
dzieckich, , " ' .. , 

ożywieni , niezłomną:.- woli, doprowadzenia 
wspólnie wojny z ' najeźdźcami niemieckimi do 
całkowitego i ostatecznego zwyci~stwa; 

, praxnąc utr~alić zasadnicz-y przełom Vi dzie-
, jach ~tos~nków ' polsko-radzieckich na rzecz 
przyjaznej, sojuszniczej współpracy, jak~ sili 
ustaliła mi~dzy , Polską i ZSRR w toku wspólnej ' 
walki z imperializmem ni~mieckim; 

I w prze~wiadczeniu, że dalsze up10cnienie 
dobrych stosunków sąsiedzkich i' przyjaini mię
dzf Polską i graniczącym z nią Związkiem ,So
cjaJistyczłlych Republik Radzieckich odpowiada 
żywotnym interesom, narodów polskiego i ra
dzieckiego; 

w przekonaniu, że zachowanie przyjaźni 
i ścisłej współpracy między narodem ' polskim 
i ~adzieckiin blidzie służyło sprawie pomyśln~go 
rozwoju gospodarcżego obu , krajów zarównó 

' wczasie wojny, jak i , po ' wojnie; 
, dążąc ' do poparcia po wojnie z«? ' wszech 

miar sprawy pokoju i bezpieczeństwa ' narodów; 
, p'ostanowili ~aw:rzeć w tym celu niniejszy 
U~ład i wyznaczyli, jako' swych pełnomocników: 

Prezydent Krajow~j Rady Narodowej Rze
czypospolitej Polskiej ---' Edwarda Osól>kli-Mo- , 
rawskiego" Prezesa R~dy Ministrów i Ministra 
Spraw, Z~gr~niczny~h Rzeczypospolitej Polskiej, .. 

, Prezydium Rady Najwyższej Związku So~ 
cjalistycznych Republik Radzieckich - 'Józefa 
Wissario.now~cza Stalin~, Prze}Vodniczącego Ra
dy KomIsarży lLudowych Związku SRR, " , , 

. ' którzy po dOfQnaniu' wymiany pełnomoc
ntct~" ?znanych za spo1ząd~one w nale~ytej 
formie I w zupełnym porządku, zgodzili sili na 
nast~pujące postanowienia: ' l ' 

Artykuł 1. .' , Wysokie Układające si~ Strony b~dą wspól-
nie ze wszystkimi Nitrodami Zjednoczonymi pro-

, wadziły n'adal wa,lk~ z Niemcami aż do ostatecz
~e~o zwycięstwa. , ,W tej w,alce Wysokie Ukła
<ła)ące Sl~ Strony, zobowiązują się udzielać so
b!e . ~zajemni~ p:omocy ~oje!lnej i innej wszel
kimi srodkaml, b~dącyml w Ich rozporządzeniu. 

Artykuł 2. 
. ' ,Wy~?kie. U~ładające ' się Strony, w prze'

~wl~dc:zentu, , ze mteresy bezpieczeństwa i po
~yslnego rozwoju narodów polskiego i radziec
kiego , wymagajllzachowania i wzmocnienia stałej 

'. 
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~O rOB o .p 
o APYJK6e. BsaMMHoH nOMOUJ,H M nOCneBOeHHOM 
COTPYA"M'teCTBe ,MeJKAY COlOsO,~ COBeTCKM'X i 

Coll.łlanMCTłlLleCKMX Pecn.y6nMK M nonbCKOH 
P~cny6nMKoH ;- , 

IIpB3l1,n;e.HT RpaHOBOH Pa~hl Hapo,n;OBoii ' IIOUClIiOii
Pe.cny6JIlIKlI II IIpeSlI,n;lIyM BepXOBHoro- COBeTa COIOsa 
COBeTCKlIX CO~lI3:JIlICTlI'IeCKlIX Pecny6JIJłK, 

, , lICnOJIHeHHhle pemllMOCTlI COBJdeCTHO ,n;OBeC'l'H B01t
Hy npOTIłB HeMe~KlIX SaXBaT'lHKOBJJ:O nOJIHOR II OK'Oą;
'IaTeJIDł!OR n06e,n;hl; 

JKeJIaJI saKpenIłTb KopetIHoii nepeJIOM B' HCTOpllJJ 
nOJIbCKO-COBeTCKlIX OTHOmeHIłH B CTOpOHy ,n;pYJKeC'IlBeH
Horo, COI03Horo COrpYJJ:HlI'IeCTBa" CJIOJKIłBmerOCH Mem-' 
IW IIoumen li CCCP ,B xOJJ:e COBMeCTHoH 60pb6bI npn-
TlIB repMaHCK?fO IłMnepllaJIłI3Ma; , , " 

yBepeHHbJe B TOM. ~ 'ITO p;aUHeRmee' yKpenJIemw 
OTHomemIii ,JJ:06poro coceJJ:CTBa II ,n;PYJK6hl MeJKJJ:Y IIO.l [,
gIeR , Ił rpaH'nqamHM CHeR COBeTcKIłM CÓI03'OM OTBe- , 
'IaeT JKIł3HeHHbIM IłHTepecaM IIOUCKoro Ił cOBeTcRoro 

. HapoJJ:oB; 
I ' , ' 

• y6eiRp;eHHhle B TO!l~, 'ITO nop;,n;epJKaHIłe ,1I.PYJRÓbI 
II TeCHoro COTpyp;Hll'lecTBa MeJK)J;y nO.U,CKHM Ił COBeT
CRHM Hapop;aMH 6y)(eT ' CJIyJRwrr, p;eJIy ycrremHoi'o SIW
HOMIł'leCROrO pa3BIłTlIJI o6ellx CTp~H RaK. B, BoeHHoe 
BpeMJI, TaR II nOCJI-e, Boil:Bu; 

CTpeMJICb Bce~epHO ' no,n;p;epIKIłBaTh nOCJIe BOHHhl 
p;eJIo MIłpa lI. 6ę30naCHOCTlI Hapo,n;OBj , 

, pemHJIlI SaRJIIO'IIl1'1> c STOH ~eJI~IO HaCTOJIID;IłH )Lo
rOBop II HaSHa'lllJIlI B Rl;l'lOOTBe CBOllX YnOJIHOMO'leH-' 
'HhlX: 

IIpe3JJp;eHT RpaHOBOHPap;:tI HapO,1\OBOH IIou
CRO~ Pecny6JIHRlI. - 3p;Bapp;a Ocy6Ra:- MopaBCRoro" 
IIpe.,'I;ce,n;aTeJIJi: COBeTa MIłHlI.CT!>OB II MIłHlIc'i'pa IIHo- ' 
CTpaHHbIX )LeJI , IIOJIbCRORPecny6JIlIRlI ' , - _ 

IIpe311,n;HyM BepXOBHoro COBei'a COIOsa COBeTCRlIX 
COUIłaJIlICTlI'IeCRlIX 'Pecny6JIlIR -HocHipa BlIccapllo
HOBlI'Ia CTaJIIłHa, IIpe,n;ce,n;aTeJIJI COBeTa \ Hapo,n;HbIX 
ROMMJJCCapOB , eOI03a CCP; 

ROTopbIe nOCJIe .o6MeHa CBOllMlI nOJIHOMO'lIłJIMlI ' 
HaH,n;~HH'hl.MILB ,n;OJIJKHC:H q,opMe II B nOJIHOM nOpJI)J;Re: 
COfJIaClIJIIłCb O HRJKeCJIlJ,n;yIOID;e!tf: 

,/ 

CTAThJI I. 
BbICORlIe {,lI;oroBapllBaIOID;lIeCJI CTOPOHbI 6Y,n;YTAPO- -

,n;OJIJKarn BMeCTe co BceMIf Q6'ep;lIHeHHbIMIł Ha~lISIMJJ 
60Pb6y npOTłf'a repMll:HlI~ ,n;o OROH'IaTeJIbHOH n06e,n;bI. 
B STOR 60Pb6~ Bb~oKlIe )LoroBapllBaIOID;HeCJI CTOp,OHbI 
06JI3Y~TCJI oRa3j,IBarn ~pyr ,1I.pyry BqeHH'yIDlI ,n;pyryIO 
nOMoID;b BceMlI lIMeIOID;l!MlICJI B lIX pacnOpJIJKeHlIlI cpe)\
CTBaMlI. 

CTAThJI 2 . 

B~coI\lIe )LoroBapIłBaIPntlleCJI CTOPÓHM, yBepeH
Hbre B TOM, '1'1'0 lIHTepeCbI 6~onaCHOCTlI II npOn;BeTa
HlIJI nOJIbCRoro. II cOBeTc~wro Hapop;oB Tpe6yIOT coxpa
HeHlIJI II yClIJIeHIłJI B rre.pllop; 11 rrOCJIe oROHlIaHIłJI BO~Hhl 

, 
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niezachwianej przyjaźni węzasie wojny, jak 
i po zakończeniu wojny, będ'ą umacniały przy
jazną współpracę poniiędzyobydwoma krajami ' 
'w myśl zasad wzajemnego poszanowańia, swej 
'. niezależnoścj i .sl,lwerenności, ' jak również , nie

ingerowania ' w' sprawy ' wewnętrzne drugiego 
państwa. , ' 

, Artykuł 3. ' 

Wysokie Układające się Strony zobowią-
zują ąię również po zakończeniu, obecnej wojny 

' z Niemcami użyć ' wspólnie wszystkich środków, 
' będ.ących w ich . rozporządzeniu, aby uSJJnąć 
wszelką groźbę ponownej agresji ze strony Nie
oliec lub jakiegokolwiek innego państwa" które' 

, sprzymierzyłoby się z Nięmcami bezpośrednio, 
lub w jakiejkolwiek innej formie. , 

, Dla ' osiągnięc1a. tego celu Wysokie Ukła· 
dając~ się Strony będą ' uczestniczyły w duchu · 
jak najbardziej szczerej współpracy we wszyst
kich międz:ynarodowych P9czynclniach, zmierza
jących do. zapewnienia pokoju i bezpi~czeństwa 
narodów i w pełni wniosą swój wkład dó sprawy 
urzeczywistnienia tych wzniosłych celów. 

Wysokie Układające się Strony będą reali-, 
zowały niniejszy , układ w myśl zasad między,. 
narodowych, w kt6rych ustaleniu uczestniczyły 
obie Układające się Strony. 

Artykuł 4. 

, rrpollHon 'tJ, rrOCTOlIHHon IUlYJK6iI, 6YP;YT yKperrJIlITD p;py
mecKoe COTpYP;lIHlleCTBO Me.JKp;y 06elIMlI crpaHaMli 11 co
OTBe~CTBlIlI c rrpIIHn;lIIIłl.MII BsalIMHoro yBaJKeHlIlI K ,lIX 
HesaBlICIIMOCTlI II ' cyBepeHllTery, a TaKme HBBMema
TeJ1CTBa BO BHyrpeHHlIe )l;eJIa ,APyroro rocy)l;apcTBa. 

CTATb.H 3. 

Bl1COKlIe ,IJ;oroBapIIBaIOIJJ;H~CSI CTOpOHIJ 06sISYlOTClI 
II rro oKoHlla~IlIR 1ft!cTolIIIIBn BOWIJ cTepMaHlIen rrpeJJ;
npIIHIIMaT1 COBMeCTH& Bce Me~IJ, HaXO)l;SIIJJ;lIeCSI B IIX 
pacrroplIiKeHIIII, )l;JIlI ycrpaHeUlIsI JII060n 'YrpOSl1 rrOllTO
peRIIa. arpecclIII CO CTOpOH11 fepMaHliII lIJIII- KaKOfO ,
JIu60 ,n:pyroro rOCy)l;apqTBa, KOTOpoe 06'ep;IIHlIJIOC1 611 
c , l repMaHuen Herrocpf'l)l;CTBeHHO IIJIII ' :B KaKon - JI1I60 
I!Holi cpopMe. , ' 

. ,lLJIlI, ,n:OCTlIlKeHIIlI 9TOiin;eJIII B11COKlle ,IJ;orOllapRBa
IOlIIlIeClI CTOpOlm 6y)l;yT yllaCTB,oBaT1 B)I;yxe ' Cfł-Moro 
IIcKpeHiIero corpy)l;HlIl.JeCTBa BO'Bcex - MelK)I;yHapOJJ;H1IX 
){eiiCTBIIlIX, Harrpal\.IleHHIJX K TOMY, llT06IJ 06eSrreqlITI> 
MlIp II 6esorraCHOCT1 HapO)l;OB II 6YAYT rrOJIHOCT1IO BHO
CHTI>. CBO~ BRJaA B )l;eJO oCYIJJ;eCTBJIeHlIlI 9TJ{X lII>ICO-

' KIIX n;eJIeu. ' 

OCyIJJ;OOTBiIeHIIe HaC1'OSIIJJ;erO ,IJ;oroBopa ' BticOKlIW 
,IJ;oroBapIIBaIOID;RMRCSI CTopOHaMlI 6y)l;eT, coo6paSOBaThCa . 
c MeJK)I;yHapO)l;HIJMII rrplIHąo:rraMII, B rrpIIHlITlIlIKOTO
~1IX yllacTBOBaJlI 06e ,IJ;oroBapIIBaIOIJJ;IIeClI CTOp(m1I. 

CTATbJI 4· 
Jeżeli jedna z WJlSokich Układający~h się B CJI'yllae, eCJIII O)l;Ha :ąs BIJCOKlIX )l;oroBapIIBaro-

stron,wo~resie ,powojenny"!, zostan,ie wciągnię~a' I IJJ;RXCSI C~OP9H B nOCJIeBOeHHIJn IIeplIO)l; ORałIWTCSI BO' 

w .dzlała~l_a ~o]en. ne .przecI~ko Nlemco~, kto- 'I BJIelleHHOII B ' BoeHH11e . )l;enCTlISI c repMaH~Bn, Ko~opaSI 
'reoy wznowiły SWO]ą pohtykę agreS]I, albo / Bos06HOBII,lIa ' 6IJ CBOro arpeCClIBHYID IIOJIIITlIKy,IIJIII 
przeciwko jakiemukolwiek innemu 'państwu, które I' c RaKlIM - JI1I60 )l;pyrlIM rocy)lapCTBOM, KOTOpOB 06'e)l;lI
w takiej wojnie sprzymierzyłoby się z Niomcami . HHJIOC1 6N c fepMaHlIen HeIIOCpe)l;CTB8HHO IIJIlI B Ra-

' b,ezpoŚt'ednio lub w jakiejkolwiek innej fo~mie, I Ron - JIH60 R!Jon cpopMe n TaRon BóiiHe, )l;pyraSI BIJco
druga Wysoka Układająca się Strona bezzwłocz-· I KaSI ,IJ;oroBapHBaIOIJJ;aSICSI CTopOHa HeMB)I;JIeHHO ORaJKeT 
ni,e udzieli Układającej się Stronie, wciągniętej . ,IJ;oroBaplIBaloriJ;encSI CTopoHe; BOBJIeqeHHOn B BoeHHIJe 
w dz.iałania ~ojenne, wojennej oraz innej po- )l;enCTBlIlI, BoeHHyIO II )l;pyryIO IIOMOIJJ;1 II IIo)l;)I;epJKKy 
plocy i poparcia wszystkimi środkami, będącymi Bce~fH Cpe)l;CTBaMII, lIaxO)l;SIID;lIMlIClI B ee paCIIOplIJKe-
w .jej rozporządz~iu, ' RRlI. ' . , 

\ Artykuł 5. _ CT,ATbJI 5. 
. \ 

Wysokie Układające się Strony ' zobowią'" 
. , zują się nie zawierać bez wzajemnej zgody ro

zejmu lub pokąju ani z rząCłem llitlerowskim, 
ani , z jakąkolwiek inną wŁadzą'w Niemczech, 
zagraża,jącą , lub mogątą zagrozić niepodległości, 
całości terytorialnej lub bezpiecze6stwu której· 
kolwiek z Wysokich Układających sięl Stron. 

Artykuł ,6. 

Każda z Wysokich Układająeych się' Stron 
zobowjązuje si~ ~ie 'zawierać żadnego soj6'szu 
i nie brać udziału w żadnej koalicji, skierowanej 
przeciwko drugiej Wysokit;j Układając,ej się 
Stronie. 

Artykuł 7. 

Wysokie Układające się Strony · ł>ędą współ
pracowały w duchu przyjaźni również po za
kQiÓczeniu obecnej wojny vi celu dalszego roz!' 

BbtCORHe ,IJ;oroBaplIBaIo~lIecSI CTOPOHIJ06SIs'YIOTClI 
He saKJIIo"aTf,6e-s BsaRMHoro COrJIIl,CJ.IlI' rrepeMIi:pRlI lilII 
?lmpnoro . JJ;oroBopa ' HH C flITJIepOBCKHM rrpaBRTeu
CTBOM, HlI C RaKpii - JIIr60 )l;pyron BJIaCThIO B fepMa
HlIH, rrOCSIraIOIJJ;e:ił IIJIH KOTopaSI rrOClIraJIa 611 Ha Hesa
BIIC:n1rOCT1, TeppHToplIanHyIO n;e.JIOcrnOCTh IIJIR 6eso
rraCHOCT1 KaJKp;On HS BIJCOKlIX ,IJ;oroBapIIBaIOIJJ;IIXC$l 

' CTOpOH. , 

CTATbJI 6. 

RaJK)I;alI lIS B11COKlIX ,IJ;oroBaplrnaIOIJJ;lIXClI CTOpOH 
o6ffilyeTCSI He SaKJIO"f,aT1 .KaROfO - lII60 .coIOsa II He 
rrpHRIIMaTI, yllaCTlIlI B KaKon - JIH60 KOaJIlIn;lIlI, Harrpa
BJIemiIJx rrpoTIIB )l;pyron BlICOKOn ,IJ;oronaplIBaIOjIJ;enClI 
CTOPOHIJ. , . 

, CTATbJI 7. 

B1IcoKRe , ,IJ;oroBap~BaIOIJJ;IIN~SI CTOpOHlI 6y)l;yT II 
rrOCJIe, OKOHllaHlilI HClcTolIIJJ;en BOnHlI : COrpy)l;HlIllaTt 
B )l;yxe APYJK61I B n;eJSIX )l;aJI1Henmero pasBIITHlI 
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woju i umocnienia więzi ekonomicznej i kultu
ralnej między obydwoma krajami i będą sobie 
pomagały wzajemnie w odbudowie gospodarczej 
obydwu krajów. 

Artykuł 8. 

Układ niniejszy wchodzi w życie z chwilą 
jogo podpisania i podlega ratyfikacji w możliwie 
najkrptszym czasie. Wymiana dokumentów raty
fikacyjnych odbędzie s i ę w Warszawie możliwie 
jak naj rychlej. Układ niniejszy pozostaje w mocy 
w ciągu lat 2G od chwili jego podpisania. 

Jeśli jedn~ z Wysokich UkładającYfh się 
Stron na 12 miesięcy przed upływem tego 
20-1etniego okresu nie złoży oświadczenia o swo
jej chęci wypowiedzenia Układu, Układ ten po
zostanie w mocy na okres następnych 5-u lat, 
i tak za każdym razem, dopóki jedna z Wyso
k.ich Układających ~ięJ Stron ni~ złoży n~ 1.2 mi~
Slęcy przed u pływem kolejnego pięciolecia 
oświadczenia na piśmie, uprzedzającego o swoim 
zamiarze wypowiedzenia Układu. 

Na dowód czego pełnomocnicy podpisali 
Układ niniejszy i zaopatrzyli go swymi pieczę
ciami. 

Sporządzono w Moskwie 21 kwietnia 
1945 roku w 2-ch egzemplarzach, każdy w ję
zyku polskim i rosyjskim przy czym oba teksty 
posiadają jednakową moc. 

Z upoważnienia 

Prezydenta Krajowej Rady Narodowej 

. Rzeczypospolitej Polskiej 

L. S. (-) Osóbka-Morawski 

Z upoważnienia 

Prezydium Rady Najwyższej 

Z. S. R. R. 

L. S. (-) J. Stalin 

H yRp E'.flJleHHSI 3ROHOMH'leCRH,X H KyJIL'rypHbIX CBSl3ei 

MeiR,/\y 06eHMH CT}laHaMH H n OMoraTL ,/\py r ,/\py ry 

B BOCCTaHOBJIeHHH X03HllCTBa 06eHx cT}laH. 

CTAThH 8. 

H acToSlID;Hll .n;oroBop BC'ryIIaeT B ClIJly c MOł!:eHTa 
ero IIO,/\IIHcaHHSI H IIO,/\JI~HT paTH~HRa~HH B B03MOiR

HO ROpOTRHll CpOR. 0 6MeH paTH~HRa~HOHHLIMH rpaMO

TaMH 6yAeT HMeTL MeCTO B BaprnaBe RaR MOiRHO CRO
pee. 

HaCTOSII~Hll .n;orOBOp OCTaHeTCSI B CHJIe B Te'leHHH 

20. JIeT c MOMeHTa ero IIO,/\IIHcaHHSI. ECJIH O,/\Ha H3 B n 

CORHX .n;oroBap HBaIOID;HXcSI C TOpOH B ROH~e 9Toro 20.
.rreTHer o nepHo,/\a He c,/\e.rraeT 3a ,/\BeHa,/\~aTD ME',CSI

U;eB ,/\0 cpORa 3aSlB.rreHHSI o CBoeM iRe.rraHHH OTRa 3aTL

CH OT .n;or OBop a, OH 6y,/\eT OCTaBaTDCSI B CHJIe Ha CJIe

,/\ylo ID;He nSlTL .rreT H TaR RaiR,/\nll pa3 ,/\0 Tex n op , 

nOKa O,/\Ha H3 B LI CORHX .n;or OBapHBaIOID;HXCH CTOpOH 

He c,/\E',JIaeT 3a ,/\BeHa,/\u;aTL MeCH~eB ,/\0 OROH'laHHSI T~ 

RYID;ero nHTlIJleTHSI IIHCLl\1eHHOro IIpe,/\yn peiR,/\eHHSI O 

CBoellf HallfepeHHH. OTRa3aTLCSI OT .n;or OBopa. 

B y,/\ocToBep eHHe 'lero Y n o.rrHoMO'leHHLle nO,/\IlłIca
.rrH HacToSlID;Hll .n;or OBOp H npH.rrOiRH.rrH R HeMy CBOH 
rre'laTH. 

C OCTaB.rreH B M OCRBe, 21 anpe.rrSl 1945 ro,/\a, 

n ,u:nyx 9R3eMn JISlp aX KaiR,/\LI ll Ha n OJIDCROM H pyCCROM 

H3LIRaX, npH'lel\1 06a TeRCTa HMeIOT O,/\HHaKoByIO CHJIy. 

IIo ynOJIHOMO'lHIO 

IIpe3H,/\eHTa K p alloBoll P a,/\LI 

Hapo,/\oBoll IIOJIDCROll P ecn y6JIHKH 

M. II. (-) Ocy6Ka - MopaBCKMM . 

IIo yno.rrHOMO'lHIO 

IIpe3H,/\HyMa B epXOBHoro COBeTa 

COI03a CCP , 
M. II . (-) 101. CTanMH 

Po zaznajomieniu się z powyższym układem uznany on został za słuszny zarówno 

w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza się, że jest przyjęty, ratyfiko

wany i potwierdzony oraz że będzie niezmiennie zachowany. . 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 19 września 1945 roku. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

w/z Minister Spraw Zagranicznych: 

Z. Modzelewski 



Dziennik Ustaw Nr 47 400 

269 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 21 września 1945 r. 

Poz. 269 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przYJazm, pomocy wzajemnej 
i współpracy powojennej między Rzecząpospolitą Polskę i Związkiem Socjalistycznych 

Republik Radzieckich, podpisanego w Moskwie dnia 21 kwietnia 1945 r. 

Podaje się . niniejszym do wiadomości, że, 
w wykonaniu artykułu 8 Układu o przyjaźni, po
mocy wzajemnej i współpracy powojerinej miftdzy 
Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalist.ycz
·nych Republik Radzieckich, podpisanego w Mo
skwie dnia 21 kwietnia 1945 r., nastąpiła w War-

szawie w dniu 20 września 1945 r. wymiana 
dokum·entów ratyfikacyjnych powyższego Układu. 

• w/z Mińister Spraw Zagranicznych: 

Z. Modzelewski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi, ul. Kilińskiego 93 

ZgŁoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. Piotrkowska 49. 
Prenumeratę należy wpłacać z góry. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpłaceniu. zaliczki kwartalnej 

dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowy~h i samorządowych w kwocie zł 60, 
dla innych prenumeratorów w kwocie zł 150. Konto c~ekowe w P.K.O. w Łodzi VII-134. 

Pojedyncze numery są do nabycia: 
w Biurze Sprzedaży - Warszawa, ul. Tariowa 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, Piotrkowska 49 

oraz w Kasach Sądów Okręgowych w Lublinie, ul. Krak.-Przedmieście 76, Krakowie, Katowicach i ,Poznaniu. 

/ CeDa fi .1. 
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DEKRET 

z dnia ZS września 194; r. 

Prawo małżeńskie. 

Na podstawIe ustawy z dnia 3 stycznIa 1945 r. 
o trybie wydawania dekretów z mocą. ustawy (Dz. 
U.R.P. Nr 1, poz. 1) - Rada MInIstrów postana
wia, a Prezydium Krajowej Rady NarodoweJ za
twIerdza, co następuje: 

Rozdział I. 

Z arę c zy n y. 

Art. 1. § 1. Nie można wnieść powództwa 
o zawarcie małżeństwa z tytułu zaręczyn. 

§ l. ZastrzeżenIe odszkodowanIa umownego 
lub Jakletkolwiek korzyści na przypadek odstąpIe
nIa od zaręczyn test nieważne. 

Art. 2. Kto bez słusznych powodów odstępu
Je od zaręczyn ałbo daje drułłlemu słuszny powód 
do odstąpienia, odpowiada wobec niego, Jego ro
dzIców łub osób, działających zamIast rodziców. 
za poniesione przez nich straty, spowodowane uza
sadnionymI przygotowaniamI do zawarcIa mał
żeństwa. 

Art. 3. § 1. Jeżeli małżeństwo nIe docho-
dzI do skutku, można żądać od narzeczonego łub 
tego spadkobierców zwrotu podarków Mręczyno
wych. 

§ l. Narzeczony winny odstąp·ienla od zarę
czyn bez słusznego powodu nie ma tego prawa. 

Art. 4. § 1. Roszczenie o naprawienie strat 
orAZ o zwrot podarków przedawnia sIę z upływem 
roku po ustaniu lub po zerwaniu zaręczyn. 

§ l. Roszczenia narzeczonego przechodzą na 
spadkobierców, jeżeli powództwo wstało wytoczo
le za życia narzeczonego. 

RozdzIał n. 
Z a war c I e z w i ą z k u m a łże ń s k I e g o. 

Art.~. Związek małżeński Jest ważnie zawar
ty, Jeżeli, 

1) małżonkowie mają prawną zdolność do w~tą· 
, pienia w związek małżeński; ' 

2) nie ma przeszkody do zawarcia małżeństwa ; 

5) oświadczenia małżon.ków o wstąpieniu 

w związek małżeńskI wolne są od wad i zło
żone zostały w sposób prawem przewIdziany. 

Art. 6. § t. Prawną zdolność do wstąpienia 

w związek małteńskl mają mężczyzna I kobieta. 
któtzy ukończyli osiemnasty rok życia. 

§ l. Z ważnych powodów władza opIekuńcza 
może zezwolić na wstąpienie w związek małżeński 
osobie, która nie ukończyła osiemnastego roku ży
cIa. 

Art. 7. NIe mogą zawrzeć małżeństwa ze sobą: 
1) osoby, z których chociażby tedna tuż pozo· 

staje w związku małżeńskim; 
li) krewni w linii prostej oraz rodzeństwo ro

dzone lub przyrodnie, zarówno ze związków 
małżeńskich tak I pozamałżeńskich; 

3) powlriowacl w linii prostej; 
.. } osoby pozostatące w stosunku przysposobie. 

nia; 
5) osoby, z których chociażby jedna celem umo

żliwienia małżeństwa nastawała na życie mał
żonka swego lub małżonka drugiej strony; 

6) osoby, z których chociażby Jedna dotkni ęta 
fest chorobą psychiczną - nawet w okresie 
przytomności umysłu - niedorozwojem psy
chicznym albo otwartą grużlicą lub chorobą 
weneryczną w stanie zarażliwym . 

Art. 8. § t. Małżonek osoby zaginionej nie 
może wstąpić w ponowny związek małżeński przed 
uznaniem jej z~ zmarłą. 

§ 2. Pierwsze małżeństwo rOZWiązuje ~Ię 
J! chwilą zawarcia nowello. 

' Art. 9. Oświadczenie o wstąpieniu w związek 
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małżeński jest dotknięte wadą, jeteli złotone .10-

ałało: 

1) przez osobę, znajdującą się w słanie nieprzy
tomności lub chociażby przemijającego zakłó
cenia czynności psychicznej, wyłączającego 

świadomą wolę, albo 

l) pod wpływem błędu co do osoby drugiego 
małionka albo 

3) pod wpływem grożby drugiego małżonka lub 
osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, 
że składający oświadczenie woli mógł się 
obawiać, ii jemu samemu lub Innelosobie 
grozi poważne niebezpieczeństwo. 

Art. 10. § 1. Przed przystąpieniem do zawar
cia związku małżeńskiego przyszli małżonkowie 
obowiązani są przedstawić urzędnikowi stanu cy
wilnego: 

1) dowód swej prawnej zdolności do wstąpienia 
w związek małżeński; 

l) pisemne oświadczenie, że nie zachodzą prze
szkody do małżeństwa, wymienione wart. 7 

pkt 1) - 4) I 6); 

') świadectwo lekarskie o braku przeszkód, wy
mienionych wart. 7 pkt 6). 

§ l. Sąd moie zwolnić przyszłych małżonków 
od p.rzedstawienia wymaganych prawem doku
mentów, Jeżeli złożenie Ich natrafia na trudne do 
przezwyciężenia przeszkody. 

Art. 11. Zawarcie związku małżeńskiego nastę
puje przez złożenie przez przyszłych małżonków 
publicznie przed urzędnikiem stanu cywilnego 
w obecności dwóch świadków zgodnego oświad
czenia, że wstępują w związek małżeńskI. 

Art. U. § 1. Małżeństwo może być zawarte 
przed urzędem stanu cywilnego niezależnie od 
miejsca zamieszkania wstępujących w związki mał-
żeńskie. ' 

§ l. Jedynie małżeństwo zawarte przed urzę
dnikiem stanu cywilnego ma skutki prawne w obli
czu państwa. 

Art. 13. § 1. Z ważnych powodów sąd mOże 
zezwolIć na złożenie oświadczenia o wstąpieniu 

w związek małżeński przez szczególnie umocowa
nego pełnemocnika. 

§ l. Pełnomocnictwo powinno pod nieważno
!cią być uwielone na piśmie z podpisem urzę

downie poświadczonym I wymieniać osobę, z któ
rą związek malieński ma być zawarty. 

§ 3. Odwołanie pełnomocnictwa fest skuteczne' 
tylko wówc.zas, jeżeli doszło ono do wiadomości 
drugIej strony przed .leżeniem oświadczenia przed 
urzędnikiem stanu cywilnego. 

§ 4. Pełnomocnictwo nie wygasa ze śmiercią 
mocodawcy. Małżeństwo, zawarte przez pełnomoc
nika po śmierci mocodawcy, ma moc wsteczną co 
do uprawnienia wspólnych dzieci oraz co do praw 
drugiego małż6>nka od dnia śmierci mocodawcy. 

401 Po.z. l70 

Rozdział III. 

P r-a w a obowiązki małżonków. 

Art. 14. Małżonkowie obowiązani są do wspól
nego pożycia, wierności, pomocy I współdZiałania 
dla dobra rodziny, którą przez swój związek za
łożyli. 

Art. 15. Każdy z małżonków obowiązany jest 
przyczyniać się do panoszenia ciężarów I utrzyma
nia wspólnego gospodarstwa, do wychowania 
dzieci oraz do zaspokojenia potrzeb osobistych 
drugiego małżonka. 

Art. 16. § 1. Za zobowiązania, zaciągnięte 
przez każdego z małżonków w zwykłych sprawach 
wspólnego gospodarstwa I wychowania dzieci, 
odpowiadają oboje małżonkowie solidarnie. 

§ l. Na żądanie Jednego z małżonków sąd mo
że z ważnych powodów pozbawić drugiego mał
żonka prawa zaciągania zobowiązań ze skutkiem, 
wskazanym w.§ 1. 

§ 3. W razie zmiany stosunków sąd może n! 
wniosek każdego z małżonków uchylić to ograni
czenie praw. 

Art. 17. tona przybiera nazwisko męża. Może 
Je dodać do swego rodowego, Jeżeli w akcie mał
żeństwa oświadczy, że zachowuje .we nazwisko 
rodowe. 

Rozdział IV. 

U n I e waż n I e n I e. 

Art. 18. § 1. O unieważnienie małżeństw, 
może wystąpić każdy z małżonków w razie nIeza
chowania któregokolwiek z wymogów ważności, 
wskazanych wart. 5. 

§ l. Prawo wniesienia powództwa o unieważ
nienie służy również prokuratorowi, chyba że 
podstawą unieważnienia są wady oświadczenia 
o wstąpieniu w związek małżeński (art. 9). 

Art. 19. § 1. Prawo wniesienia pow6dztwa 
o unieważnienie wygasa: 

1) w przypadku braku wieku - z chwilą doj
ścia małżonka do lat prawem o.znaczonych 
albo po trzech latach od zawarcia związku 
małżeńskiego albo w razie z·ajścia kobiety 
w ciążę; 

2) w przypadku bigamII - z chwilą usłania lub 
unieważnienia poprzedniego związku małżeń
skiego; 

J) w przypadku choroby - z chwilą, gdy cho
roba będzie uznana za wyleczoną; 

4) w przypadku wad oświadczenia o wstąpieniU 
w .związek małżeński - po sześciu mlesiil
cach od usłania stanu nieprzytomności lub ·· 
zaburzenia czynności psychiczneJ, od pozna
nia błędu lub ustania przymusu albo po 
trzech latach od zawarcia małżeństwa. 

§ l. Małżonkowi, który nie miał lat prawem 
przepisanych lub był chory psychicznie, prawO 
wniesienia powód.ztwa puedłuża alę o sześt role-
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sięcy, liczą c od dnia dojścia małżonka do lat pra
wem przepisanych lub wyleczenia choroby psy
chicznej. 

Art. ZOo § 1. Sąd ustala, czy I która ze stron 
zawarła małżeństwo w dobrej wierze. 

§ 2. Małżonek, który zawarł w dobrej wierze 
małżeństwo , następnie unieważnione, uważany 

jest narównl z małżonkiem rozwiedzionym, uzna
nym za niewinnego. , 

§ 3. W zakresie stosunków majątkowych mię
dzy małżonkami unieważnienie małżeń~twa powo
duJe takie same skutki Jak rozwód. 

Art. ZI. § 1. Dziecko z małżeństwa un ieważ
nionego uważane fest za dziecko z małżeństwa 
ważnego. . 

§ 2. Niezależnie od tego. sąd, orzekając unie
ważnienie , postąpi Jak pr;;y orzeczeniu rozwodu 
w sprawie powierzenia dziecka, dozoru nad nim, 
utrzymania z nim stosunków oraz udziału rodzi
ców w ciężarze tego utrzymania. 

Art. U. Po śmierci małżonka tylko jego zstępni 
mogą prowadzić sprawę o unieważnienie mał
żeństwa , Jeżeli zmarły wszczął Ją za życia . 

Art. Z3. Po uprawomocnieniu się wyroku 
o unieważnieniu małżeństwa sąd nakaże sporzą

dze nie o tvm wzmianki na akcie małżeństwa . 

Rozdział V. 

Ro zwó d. 

Art: Z4. Na żądanie Jednego z małżonków sąd 
.>rzeka rozwód, j eżeli mna, że wzgląd na dobro 
niepełnole łnich dzieci nie stoi temu na przeszko
dzie, oraz jeżeli stwierdzi stały rozkład, pożyc i a 
m l.l łżonków, w szczególn ości dlatego, że drugi 
małżonek : 

1) dopuścił się cudzołósłwa , chyba że powód je 
przebaczył albo upłynęło sześć miesięcy , od
kąd o fakcie cudzołóstwa się dowi edział , lub 
trzy la ta od zajścia cudzołóstwa ; 

l) nas l l.lwał na życ i e powoda lub jego dzi ecka. 
albo dopuścił się wobec powoda ciężk i ej 

zn iewagi, chyba że ten mu przebaczył albo 
upłynęło sześć mi esięcy, odkąd powód o niej 
się dowiedzi ał, lub trzy lala od jej popełnie
nia; 

5) odmawia środków utrzymania rodziny; 
4) opuścił wspólne zamieszkanie bez słuszn ej 

przyczyny od roku albo nawet ze słusznej 

. przyczyny, jeżeli w ciągu roku od jej usiania 
nie powrócił; 

S) dopuści ! się ptzestępstwa hańbiącego; 

6) prowadzi życ i e hulaszcze lub rozwi ązłe albo 
nakłani a powoda lub dzieci do życi a niemo
ralnego; 

1) uprawia zajęC i e hańb i a ce lub ci ągni e zeń 

zyski ; 
l) nałogowo oddaje s i ę pijaństwu lub narko

manii ; 
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9) cierpi na weneryczną chorobę zarażllwą, dla 
małżonka lub potomstwa niebezpieczną; 

10) ci erpi na chorobę psychiczną od roku trwa' 
Jącą ; 

11) dotknięty jest niemocą płCiową bez względu 
na czas jej powstania ; nie można ledna,k po
woływać się na niemoc osób, które ukończy
ły pięćdziesiąty rok żyola: _ 

Art. Z~. Z chwilą wytoczenia powództwa 
o rozwód każdy z małżonków jest uprawniony do 
tymczasowego opuszczenia wspólnego zamieSI" 
kania. 

Art. 26. Na wn.iosek jednel ze stron Slld po-
stanowieniem orzeka o osobnym zamieszkaniu 
małżonków podczas sprawy, o wydaniu malto n
kowl, opuszczającemu wspólne zamieszkanie, rze
czy mu potrzebnych, nadto o wzajemnych obo
wiązkach utrzymania małżonków, jakoteż o spo
sobie roztoczenia pieczy nad dzi ećmi I Ich utrzy
maniu. 

Art. %7. § 1. Orzekając rozwód 51ld ustala. 
czy I która ze stron ponosi ·· winę . 

§ 2. W przypadku niemocy płciowej lub cho
roby umysłowej rozwód następuje bez oznaczenia 
winy strony. 

Art. 28. § t . Z chwilą uprawomoc.nlen1a się wyro
ku, orzekającego rozwód, osoba rozwiedziona mo .. 
że wstąpić w nowy związek małżeńskI. Z tą chwll~ 
ustają <lotychczasowe wzajemne prawa lobowląz" 
ki małżonków. Ustają również ustawowe prawo 
spadkobrania małżonka pozostałego przy tyciu 
oraz korzyści, wynikające z majątkowe! umowy 
l11ałżeńsklej lub rozporządzeń na wypadek śmiercł. 

§ 2. Bez względu na majątkową umowę mał
żeńską każdy z małżonków odbi era swój własny 
majątek, a zyski I straty przy podziale wspólnego 
majątku dzielą się w stosunku do częścł klltdego 
z małionków. 

Art. 29. W wyroku, orzekającym rozwód, s ~ d 
na żą dan ie m ałionka niewinnego przyzna mu od 
małżonka winnego odszkodowanie za szkodę , spo
wodowaną przez rozwód, II w szczególności przez 
utratę korzyści , wynikających z majątkowej umo
wy małżeńskiej , oraz przez czyny, które stanowią 
podstawę orzec7.enia o rozwodzie ; ponadto sad 
może przyznać zadośćuczyni e ni e za krzywdę mo
raln ą. 

Art. 30. § 1. Sąd na żądanie rozwiedzionego mał
żonka niewinnego, który nie może utrzymać s i ę 
własnymi siłam i , przyzna mu środki utrzymania od 
drugiego mnlżonka, chociażby niewinnego, uwzglę
dni ają c je ~o stan majątkowy . 

§ 2. Gdy winnymi rozwodu s ą obaj maHon
kowie, są d może przyzna ć utrzymanie również 
mlllżonkowi winnemu. 

§ 3. Wysokość przyznanego utrzymania może 
być na żadanie strony zmieniona przez sąd w za
l eżności od zmi any położenia ma j ątkowego osoby 
uprawnionej lub zobowiązane j. 

§ 4. Obowiązek utrzymania ustaje z chwIlą 
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",.tąplenla osoby uprawnionej w ponowny zwlą
łek maUeńskl. 

§ 5. Obowiązek utrzymanIa przechodzi na 
.padkoblerców osoby zobowiązanej. 

Art. 51. § 1. Sąd, orzekając rozwód: 

1) powIerzy dziecko oraz zarząd jego majątku 
Jednemu z rodziców z pierwszeństwem nie
winnego albo nawet osobie tTZeclef, gdyby 
tego wymagał Interes dziecka; . 

l) ustali udział katdego I rodziców w ciężarach 
utrzymania I wychowania dziecka; 

'J) zapewni każdemu % rodziców, któremu 
dziecko nie zostało powierzone, a nie pozba
wionemu władzy rodzicielskieJ, dozór nad 
wychowaniem I wykształceniem dziecka oraz 
możnośĆ utrzymywania % nIm stosunków 050-

blstych; , 

4) może przyznaĆ prawo widzenia się z dzlec- , 
klem również meHonkowl, pozbaWionemu 

( władzy rodzicielskie'. 
'§ l. Prawo poblera.nla pożytków z majątku 

~zlecka przechodzi ne tego % rodziców, któremu 
~ powIerzy zarząd maJątku dziecka. Gdyby dziec
ko powierzono osobIe trzeci et, żedne z rodziców 
'nIe będzie miało prawa pobIerania pożytków. 

Art. 52. PostanowIenIa lądu, normujące sto
.\mek rOZWiedzionych małżonków do Ich dziecka, 
blogą być przez władzę opIekuńczą zmIenione sto
łOwnie do okolicznoścI. 

Art. 53. Układy o wzajemnych stosunkach 
maHonków na przypedek rozwodu oraz o pra
'Wach I obowIązkach, wynlkeJących % Ich stosunku 
łlo dzIecka, mają -moc, o Ile zostały zatwIerdzone 
'W wyroku rozwodowym. 

Art. 54. § 1. tona rozwiedzIona powraca do 
używanIa nazwIska, które miała przed wstąpie
niem w związek maHeńskl. 

§ 2. IdolI ma I małteństwa dzIeci nIepełno
letnie tego 18mego nazwiska, Jak równie! % Innych 
uzasadnionych powodów, ląd może w wyroku 
rozwodowym przyznać jej prawo %achowanla na
zwiska, nabytego przez małżeństwo. Nazwisko to 
rozwiedziona żona może dodać do nazw1ska, któ-

. re miała przed zawarciem małżeństwa. 
Art. 5$. Po uprawomocnieniu się wyroku roz

wodowego aąd 18rządzl sporządzenie odpowied
niej wzmianki na akcie maHeństwa % zaznacze
niem, że rozwiedziona zachowuje prawo do naby
tego przez mat!eństwo nazwiska, Jeżeli jej ,zostało 
przyznane. 

Rozdział VI. 
Jur y s d y k c J a. 

Art. 56. !prawy, wynikające ze 
objętych niniejszym prawem, należą do 
wszechnych. 

Rozdział VII. 
P r J: e p I 5 Y koń c o w e. 

stosunków 
Illdów po-

Art. 37. Przepisy niniejszego prawa nIe pozba
wiają stron możności dopełnienia równie! obrzę
dów, wynlkeJących z !ch należenia do %w1ązków 
religijnych. 

Art. 58. Wykonanie niniejszego dekretu poru
cza się Mlnłltrowl SprawiedllwoAcI w porozumie
niU z MIniItrem Administracji Publicznej. 

Art. 59. Dekret niniejszy wchodzi w tycie 
z dnlem~ ,tycznia 1946 r. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej I 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka • Morawski 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk Swiqtkowski 

Minister ĄdministracJI Publicznej: 
Władysław Kiernik 
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DEKRET 
z dnia %5 września 1945 r. 

Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie. 

Na podstawie ustawy J: dnia 3 stycznia 1945 r. wych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. PolskieJ z wyjątkiem WOjewództwa śląskiego (Dz. 
U. R P. Nr i, poz. 1) - Rada Ministrów postana- U.RP. z 1918 r. Nr 51, poz. 500); 
wla, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej za
twierdza, co następuje: 

Art. I. § 1. Z dniem wejścia w życie prawa 
małżeńskiego tracą moc dotychczasowe przepisy 
w przedmiotach, prawem tym objętych . 

§ l . W szczególności tracą moc przepisy, wy
mienione w artykułach następnych, wraz ze wszyst
kimi późniejszymi zmIanami l uzupełnieniami. 

Art. II. Uchyla się: 

1) art. 46 ust. 1 zdanie ostatnie I art. 47 zdanie 
trzecIe przepisów o organizacji smln wyznanio-

1) 6rt. 16 ustawy z dnia 11 kwietnia 1956 r. 
o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
RP. Nr 50, poz. 140); 

5) art. 10 ustawy z dnia 11 kwietnia 1936 r. 
o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Re
ligijnego w Rzecżypospolitej Polskiej (Dz. U. RP. 
Nr 50, poz. 241); 

4) art. -'4, -'5 I -'8 ust. 1) dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1936 r. o sto
sunku Państwa do Kościoła Ewangelicko • Augs-
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burskIego w Rzeczypospolitej PolskIej {Dz. U. R.P. 
Nr M, poz. 613}; 

5) art. 74 1 79 ust. {l} dekretu Prezydenta Rze
czypospoliteJ z dnIa 18 listopada 1938 r. o stosun
ku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościo
ła Prawosławnego (Dz. U. R.P. Nr 88, poz. 597). 

Arł. III. § 1. Uchyla sIę: 

1) art. 260 - 270, 291, 295 I 354 - 356 kode
ksu cywilnego Królestwa PolskIego, 

l} prawo o małżeństwIe z dnIa 24 czerwca 
1836 r. (Dz. pr. t. XVIII, str. 57 - 297), 

3) art. 133 pkt 29 I art. 144 ustawy z dnia 8/ 20 
lutego 1549 r. dla kościoła ewangelicko - augsbur
skiego (Dz. pr. t. XLII, str. 11), 

4) art. 7 przepisów o zarządzie kościoła ewa n
~ellcko-reformowanego z dnIa 8/ 20 lutego 1849 r. 
(Dz. pr. t. XLII, str. 239), 

. 5) postanowienie Rady AdmInIstracyjnej z dnia 
17/ 19 stycznia 1861 r. o organizacji sądu konsy
storskiego ewangelicko - augsburskiego (Dz. pr. 
t. LIX, str. 163), 

6} art. 1337, 1338, 1340, 1343 - 13451, 13454
, 

13455,1345',13561, 13561, 1356', 1356', 13568
, 1619 

I 1620 ustawy postępowanIa cywilnego z 1864 r., 
utrzymane w mocy art. XVII § 1 pkt 8 przepisów 
v. prowadzających kodeks postępowania cywil
nego,. 

7) art. II pkt 3 uchwały Komitetu do spraw 
Królestwa Polskiego z dnIa 21 czerwca 1870 r. 
o urzl}dzenlu zarządu gospodarczego m. Warsza
wy (Dz. pr. t. LXX, str. 161), 

8) zdanie Rady Państwa z dnIa 14 marca 1905 r. 
o zastqpienlu zapowiedzI świadectwem policji przy 
zawieranIu małżeństw rzymskIch katolików z ewan
gelikoml (Zb. pr. I rozp. Nr 86, poz. 704). 

§ 1. Uchyla się pkt 1 ustawy z dnia 13/26 ma
la 1913 r. o polepszeniu losu dzIeci nIeślubnych 
(Zb. pr. I rozp. Nr 114, poz. 998), a w pkt 2 tej 
ustawy skreśla się wyrazy: "z mocy odpowiednich 
przepisów kanonIcznych". 

Art. IV. § 1. Uchyla się: 

1) dekret nadworny z dnia 28 czerwca 1806 r. 
o małżeństwach Izraelitów, którzy zmienili wy
znanie (Zb. u . s. Nr 77 t) , 

2) dekret kancelarII nadwornej z dnia 19 maja 
1808 r. o jurysdykCjI duchownych władz cywilnych 
J wOjskowych (Zb. p. p. XXX str. 113), 

3) ~§ 44 - 136, 142, 153, 160 I 145 oraz utrzy
m<.ne w mocy art. XXII § 2 przepisów wprowa
dzających kodeks zobowIązań §§ 1163 - 1166 
\ 1382 kodeksu cywilnego austriackiego, 

4) dekret nadworny z dnIa 11 czerwca 1813 r. 
o rozwodach I małżeństwach żydowskich przez 
pełnomocnika (Zb. u.s. Nr 1053), 

5) dekret kancelarii nadwornej z dnIa 17 lipca 
1813 r. o oświadczeniu zezwolenia na małżeństwa 
małoletnich lub niezdolnych (Zb. u. s. Nr 1065), 

6) dekret nadworny % dnia 16 sierpnia 1814 r. 
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o zawieranIu małteństw przez rozwIedzionych nI .. 
katollków (Zb. u.s. Nr 1099) , 

7) dekret kancelarII nadwornej z dnIa 11 pat. 
dzlernika 1814 r. o zezwoleniu ojca wyznanIa moJ
żeszowego dla syna katolika (Zb. u. s. Nr 1105). 

8) dekret kancelarii nadwornej z dnia 23 wrze'" 
śnia 1.517 r. o żqdanlu przysięgi co do braku prze· 
szkód (Zb. u . s. Nr 1372), 

9) dekret nadworny z dnia 23 sierpnia 1819 r. 
o postępowaniu w spornych sprawach małżeńskich 
(Zb. u . s. Nr 1595), 

10) dekret kancelarII nadwornej z dnia 20 listo.
pada 1510 r. o zastosowaniu § 115 k. c. do wyzna
nia grer.ko - nieunickiego (Zb. u. prow. dla Ga.
licji Nr 156), 

11) dekret nadworny z dnia 10 sierpnia 1811 r. 
o rozwodzie I separacji małżonków żydowskich 
w razie przejścia na religię chrześcijańską (Zb. u • . 
s. Nr 17&9). 

11) dekret nadworny z dnia 11 września 1821 r. 
o pM.niejszym zezwoleniu na małżeństwo pupila 
(Zb. u. s. Nr 1 &02). 

13) dekret kancelarii nadwornej z dnia 11 
czerwca 1815 r. o zaskarżaniu małżeństw osób ma· 
łoletnich (Zb. u. s. Nr 2112), 

14) dekret nadworny z dnia 19 maja 1827 r. 
o rozwodach przez pełnomocników (Zb. u. .. 
Nr 12'17), 

15) dekret nadworny z dnia 17 lipca 1835 r. 
o małżeń stwie katolików z rozwiedzionymI akato
likami (lb. u. s. Nr 61), 

16) dekret kancelarii nadwornej z dnia 4 lutego 
1837 r. o przepisach właściwych przy rozwodach 
Izraelitów, którzy przeszli na wyznanie chrześcifań'" 
skie (Zb. u. s. Nr 168), 

17) dekret kancelarii nadwornej z dnia 27 czer
wc.n 1837 r. o dopuszczalności dochodzenia nie" 
ważności małżeństwa po śmierci jednego lub obu 
małżonków (Zb. u. s. Nr 108), 

18) dekret nadworny z dnia 4 maja 1841 r. 
o obowiązku utrzymywania w razie rozdziału od 
stołu I łoża przy obopólnej winie małżonków (Zb. 
u. s. Nr 531). 

19) rozporządzenie Ministra 
z onia 1 października 1851 r. 
obrońcy węzła małżeńskiego 
Nr 251), 

SprawledJlwoścł 
o ustanowIeniu 
(Dz. u . p. austr. 

20) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dni".! ó sierpnia 1853 r. o przepisach właścIwych 
przy rozwodzie i sepa racji małżonków wyznanIa 
Izraelicki ego, którzy przeszli na wyznanie chrze
śc i j ańskie (Dz. u. p. austr. Nr ' 160) , 

21) §§ 190 I 191 patentu cesarskiego z dnia 
9 sierpnia 1854 r. o postępowaniu w sprawach nle- . 
spornych (Dz. u. p . austr. Nr 208), 

22) ustawę z dnia 25 maja 1868 r. o warunko..
wej dopuszczalności zawierania małżeństwa przed 
władzą cywilną (Dz. u. p. austr. Nr 47), 

23) rozporządzenie Ministra SprawiedliwoścI, 
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,Wyznań I Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 
IBM r ., zawierające przepisy wykonawcze do usta
wy z dnia 25 maja 1868 r. (Dz. u. p. austr. Nr ao). 

24) ustawę z dnia 31 grudnIa 1868 r. o małżeń

stwie osób różnych wyznań (Dz. u. p . au str. z 1869 
r. Nr 4). 

25) ustawę z dnia 9 kwietnia 1870 r. o małżeń
stwach osób, nienależ'1cych do żadnego ustawą 
uznanego kościoła lub stowarzyszenia religijnego 
I o prowadzeniu rejestrów urodzenia, małżeństw 
I śmierci (Dz. u. p. austr. Nr 51), 

16) ustawę z dnia 4 lipca 1872 r . o przydzIele
niu pewnych czynności urzędowych w sprawach 
mał7eliskich poli tycznym władzom powIatowym 
(D7.. u. p . . austr. Nr 111) , 

27) rozporządzen i e Ministrów Spraw Wewnętrz
nych, Wyznań I Oświaty' oraz Sprawiedliwości 
z dnIa 29 maja 1876 r . o małżeństwach Izraelitów, 
tyj:jcych poza obrębem zwl ~l zku gminy wyznanio
wej (Dz. u . p. austr . Nr 76). 

28) rozporządzen ie Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dn. 22 pażdziernika 1879 r. Nr 9482 o udzIa
le duszpasterzy ewangelickich przy ślubach katoli
ków nierozwiedzionych. 

29) § 114 normy jurysdykcyjne j z dnIa 1 sIerp
nIa 1895 r. (Dz. u. p. austr. Nr 111). utrzymany 
w mocy art. XXV pkt 2 przepIsów wprowadzaJą
cych kodeks postępowania c~wilnego , 

30) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 9 grudnia 1897 r. o postępowaniu w spor
nych sprawach małżeńskich (Dz. u . p. austr. 
Nr 283). 

31) ustawę z dnia 2 lutego 1909 r . w sprawie 
zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy węzła mał
teńsklego I odpowiedzialnoścI zastępców stron za 
należytości (Dz. u. p. austr. Nr 24) . 

32) rozporządzenie Ministra SpraWiedliwości 
I dnia 12 maja 1911 r . o postępowaniu przygoto
wawczym w sprawach małżeńskIch (Dz . u. p. austr. 
Nr 91). 

§1. § 759 kodeksu cywilnego austriackiego 
otrzymuje brzmi enie: 

.. Fozostaly przy życiu małżonek nie ma praw. 
przewidzianych w §§ 757 I 758, J eżeli spadkodawca 
za życia wytoczył powództwo o rozwód. a po
wództwo należałoby uwzględnić". 

Art. V. Uchyla się §§ 1297 - 1361 . 1478, 1564 
- 1588. 1635 - 1637, 1661 I 1699 - 1704 kodeksu 
cywilnego niemieckiego. 

Mt. VI. Uchyla się: 

1) w tomie X cz. 1 Zwodu Praw : art. 1--1 08, 
131' - l :~ l G i 133. 

") w tomie XI cz. 1 Zwodu Praw: 

a) z księgi pierwszej: ar t. 64 ust. 11, uwaga l, 
l, 3, art. 150 ust. II , pkt l, 2, 

b) z księgi drugiej: art. 300 - 305, 317-386, 
SS3 pkt 9, 636 - 690, 836, 845 - 854, 946 
pk t s. 949 i 1033. 
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c) s k.ięgI c:.zwartej: art. 1189 wraz s uwa8fł 
l i !l90 

d) a ksIęgI pIąteJ: art. 1325 pkt 3 oraz zda
nie ostatnIe uwagI 1, 1327 i 1328, 

e) a księgI uósteJ: art. 1347, 1399 ust. 1 oraz 
pkt 1 I 1401. 

Art. VU. Uchyla sIę: 

1) węgierską ustawę o małżeństwie (art. 
XXXIII z 1894 r.) 

2) ł 4 i § 5 pkt 1 rozporządzenia Rady MinI
strów z dnIa 14 września 1921 r. o rozci ą gnięciu 
mocy obowIązuJącej niektórych ustaw na Spisz 
I Orawę (Dz. U. R.P. Nr 90, poz. 533) . 

Art. VIII. 
W kodeksie postępowania cywilnego wprowa 

dza się zmiany następujące: 
1) dotychczasowa Jreść art. 43 staje się § l, a ja

ko § 2 umieszcza się przepis w brzmieniu: 

.. § l. ~ądem właŚCiwym do wytoczenia przez 
prokuratora powództwa o unieważnienie małżeń

stwa jest, w razie Jeżeli małżonkowie nie mają 
w Polsce ostatniego wspólnego zamieszkania, bę

dącego miejscem stałego pobytu choć Jednego 
a .nlch, sąd, w którego okręgu pozwany ma zamie
szkanie lub pobyt, w braku tej podstawy do zapo
Iwanla - sąd, w którego okręgu ma siedzIbę ~ąd 
NaJwYŻSzy" ; 

2) w tytule V księgi drugiej części pierwszej 
rozdzIał I staje się rozdziałem II, a rozdział II -
rozdziałem III, natomiast Jako rozdzIał I umiesz
cza się przepisy w brzmienIu: 

.. Rozdział I. 

Postępowanie w sprawach małżeńskich. 

Art. 4371
• W sprawach małżeńskich, wynikają

cych ze stosunków, objętych prawem małżeńskim, 
stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywil
nego ze zmianami, przewidzianymi w niniejszym 
rozdziale. 

Art. 4571~ Małżonek ograniczony w zdolnoścl 
do działań prawnych ma zdolność procesową 

w sprawach. wytoczonych na podstawie przepisów 
prawa małżeńskiego. 

Art. 4571
. Pełnomocnictwo ogólne nie wystar

cza do występowania w sprawie. Zastępstwo stro
ny przez adwokata nIe fest obowiązkowe w postę
powaniu przed sądem okręgowym . 

Art. 437ł• Strony nie mogą żądać zwrotu ko
sztów procesowych, spowodowanych wystąpieniem 
prokuratora. 

Art. 4578
• Posiedzenia sądu odbywają się przy 

. drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony tąda
jll jawności, a sąd uzna. że jawność nie zagraża do
brYlll obyczajom. 

Art. 4576
• Protokół pOSiedzenia sądowego po

winien zawierać oświadczenie małżonków 00 do 
ilości, wIeku I płci dzieci żyjących, stosunków ma
t.ltkowych I zarobkowych obu małżonków, szcze
gólnych obowiązków utrzymania osób, n1ebędą-
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cych ich wspólnymi dziećmi , tudzież czy jaką 

umowę małżeńską między sobą zawarli. 
Ar~. 457'. Rozprawa odbywa się bez względu 

na niestawiennictwo jednej ze stron, jednak w ra
zie niestawienia się powoda na pierwsze posiedze
nie sądowe postępowanie ulega umorzeniu, chyba 
że prokurator popiera żądanie unieważnienia. 

Art. 4579
• § 1. J eżeli w toku postępowania 

sąd nabierze przekonan ia, że istnieją widoki na 
utrzymanie wspólnoty małżeńskiej, wówczas Zilwie
Sla postępowanie. Zawieszenie to może nastąpić 
tylko raz jeden z toku postępowania. 

§ 2. Podjęcie postępowania może nastąpić na 
wniosek jednej ze stron, nie wcześniej jednak . jak 
po upływie trzech mi esięcy od dnia zawieszenia. 

§ 3. Przepis art. 204 stosuje się tu odpowiednio. 

Art. 4579
• W sprawach o unieważnienie mał

żeń ~twa , popieranych przez prokuratora, nie mają 
zastesowania przepisy o zawieszeniu postępowan i a 

na zgodny wniosek lub z powodu niestawienia się 
obu stron, ani przep isy artykułu poprzedzającego . 

Art. 457,°. § 1. W sprawie o rozwód przewo
dnicz ',lCY przed wyznaczeniem terminu pierwszej 
rozpr:Jwy wzywa strony do osobistego stawienia się 
do sądu na posiedzenie pOjednawcze, którego prze
prowadzenie porucza równocześnie wyznaczonemu 
przez siebie sędziemu. Sędzia wyznacZony nakłania 
strony do pojednania, mając w szczególności na u
wadze dobro dzieci I społeczne znaczenie trwało
ści małżeństwa . 

§ 2. Jeżeli pOjednanie nie nastąpi , a odrocze
pie posiedzenia pOjednawczego byłoby niecelowe, 
sędzia wyznaczony stwierdza, że próby pOjednania 
ni e dilły wyniku . 

§ 3. Sędzia wyznaczony ma w zakresie postę
powania pOjednawczego prawa przewodniczącego 

I prawa sądu orzekającego. 
Art. 45711 , W sprawie o rozwód z powodu opu

szczenia przez małżonka wspólnego zamieszkania 
przewodniczący, wzywając strony na posiedzenie 
pojednawcze, wezwie nadto odrębnym pismem te
gl) małżonka do powrotu. 

Art. 45712 • § 1. Pozew małżonka o unieważ
nienie małżeństwa doręcza sif; w odpisie prokura
torowi. 

§ 1. Prokuratora wzywa się na posiedzenie 
sądowe; może on na równi ze stronami przytaczać 
fakty i środki dowodowe oraz stawiać wnioskI. 
Sąd wydaje wyrok po wysłuchaniu wniosków pro
kuratora ; wypis wyroku należy mu doręczyć. 

§ 3. Prokuratorowi służą środki odwoławcze 
od orzecze!'!. zapadłych w sprawie. 

Art. 457 13 • Jeżeli małżonek osobiście wezwany 
nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na 
pOSiedzenie pOjednawcze lub na rozprawę, sąd 
może go skazać na grzywnę według przepisów 
o karach za pogwałcenie obowiązków świadka, je
dnak nie może nakazać sprowadzenia go przymu
sowo do sądu. 
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Art. 457". § 1. Gdy chodzi o stwierdzenie przy
czyny nieważności lub rozwodu, sąd nie jest zwią
zany uznaniem żądania powództwa ani przyzna
niem faktów; może też dopUŚCiĆ dowód. którego 
strony się zrzekły lub któremu się sprzeciwiły, oraz 
żądać złożenia przysięgi przez świadka lub biegl{,:
go, chOciażby strońy zwolniły go od niej . 

§ 2. Przepis art. 359 § 2 nie ma zastosowani..t 

Art. 457 15
• § 1. Postępowanie w sprawie o uniewa"

żnienie małżeństwa , wytoczonej przez prokuratora, 
umarza się w razie śmierci jednego z małżonków; 
w spra\vie, wytoczonej przez małżonka, postępo 
wanie umarza się tylko w razie śmierci pozwane
go; postępowanie zawiesza się w razie śmierci mał 

żonka, który wytoczył powództwo. 
§ 2. Postępowanie umarza się, jeżeli zstępni 

powoda w ciągu sześciu miesięcy' od dnia jego 
śmi erci nie zgłaszają wniosku o podjęCie postępo
wania. 

Art. 457 16
• W ~azie śmierci jednego z małżon 

ków umarza się postępowanie w sprawie o roz
wód. 

Art. 457" . Wyrok prawomocny w sprawie 
o uni eważnienie małżeństwa lub rozwód ma sku
tek także w stosunku do osób trzecich . 

Art. 457'8. Nie ma skargi o wznowienie postę
powania, jeżeli jedna ze stron wstąpiła w nowy 
zwi ązek małżeński po uprawomocnieniu się wyro
ku , orzekającego unieważnienie małżeństwa lub 
rCillwód". 

Art. IX. W przepisach wprowadzających kodeks 
postępowania cywilne,go wprowadza się zmiany 
następujące: 

1) uchyla się art. X, XXIII, XXVII pkt f! 
I XXXI § l pkt l; 

l) wart. XXXi § 1 otrzymuje brzmienie: 
"Z ustawy o ustroju sądownictwa pozostaje 

w mocy przepis § 23 o właściwości sądów gro dr 
kich w sprawach postępowania wywoławczego" . 

Art. X. § 1. WłaściWY sąd grodzki rozpozna
je w postępowaniu niespornym sprawy, wymie
nione wart. 10 § l , 13 § 1 I 16 §§ 2 I 3 prawa mało 
żeńskiego. 

§ 1. Do czasu jednolitego unormowania ustro
Ju władz opiekuńczych władzą opiekuńczą w rozu
mieniu prawa małżeńskiego Jest na obszarze mo
cy obowiązującej kodeksu cywilnego Królestwa 
Polskiego sąd, powołany do zwołania rady familij 
neJ lub opiekunczej, na pozostałych obszarach 
Państwa - sąd opiekuńczy. Sprawy, wymienione 
wart. 6 § 2 i art. 31 prawa małżeńskiego, władza 
opiekuńcza rozpoznaje w trybie postępowania nie' 
spornego. 

Art. XI. Rozporządzenie Ministra Sprawiedli
wości , wydane w porozumieniu z Ministrem Zdro
wia, usłali terminy, w jakich na poszczególnych 
obszarach Państwa wprowadzony zostanie obo-
wiąze.k składania urzędnikowi stanu cywilnego 
świadectw lekarskich. 
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Art. XII. Na żądanie Jednego z małżonków sąd 
erzeka rozwód, Jeżeli drugi małżonek w czasie oku
pacJI niemieckiej w toku wojny, rozpoczętej .w dniu 
li września 19:{9 r., zadeklarował na obszarze t. zw. 
Generalnej Guberni! lub województwa białostoc
kiego swoją przynależność do narodu niemieckie
go lub swoje pochodzenie niemieckie albo podle
ga wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego na pod
• tawle przepIsów ustawy z dnia 6 maja 1945 r. 
o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich 
~lementów (Dz. U. R.P. Nr 17, poz. 96). 

Art. XIII. W ciągu trzech lat od dnia wejścia 
'W życie prawa małżeńskiego sąd orzeka rozwód, 
,eżell małżonkowie po trzyletnim trwaniu małień
.twa zgodnie o to wnoszą· 

Art. XIV. § 1. Zawarcie, unieważnienie, roz
łączenie lub r:1związanie małżeństwa, dokonane 
przed dniem wejścia w życie prawa :nałżeńsklego, 
l)cenla się według dawnego prawa. 

§ l. Przepis powyższy nie uchybia przepisom 
'dekretu z dnia 6 czerwce 1945 r. o mocy obowią
zująceJ orzeczeń sądowych, wydanych w okresie 
okupacJI niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. R.P. Nr .25, poz. 151). 

Art. XV. Prawo małżeńskie stosuje się również 
'do małżeństw zawartych, unieważnionych lub roz
wiedzionych przed wejściem w życie tego prawa 
w zakresie obowiązków, wynikających z małżeń
.twa oraz innych skutków cywilnych, przewidzia
nych w prawie małżellskim. 

Art. XVL § 1. Małżeństwa, zawarte przed dniem 
wejścia w życie prawa małżeńskiego, mogą być od 
tej daty unieważnione lub rozwiedzione tylko we
dług przepisów tego prawa. 
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§ l. Jeżeli w chwili wejścia w życie prawa 
małżeńskiego upłynęły Już terminy do wytoczenia 
powództwa o rozwód, przewidziane wart. 14 
pkt I) I l) tego prawa, powództwo może być wy
toczone w ciągu roku od dnia wejścia w życie pra
wa małżeńskiego, niczuleżnie od chwtll, w któreJ 
powód dowiedzl.)} się o przyczynie, uzasadniającej 
powództwo . 

§ 3. W stosunku do osób, które w związku 
z wojną, rozpoczętą w dniu 1 września 1939 r., 
znajduJą się w dniu wejścia w życie prawa małżeń
skiego poza granicami Państwa, bieg terminu rocz
nego, przewidzianego w § l, rozpoczyna się w dniu 
powrotu tych osób na ,)bszar Państwa. Po upływie 
Jednak trzech lat od dnia wejścia w życie prawa 
małżeńskiego powództwo nie może fuż być wy
toczone. 

Art. XVII. Sprawy o unieważnienie, rozwód lub 
rozłączenie, będące w toku w chwili wejścia w ży
cie prawa małżeńskiego, ulegają umorzeniu z mo
cy samego prawa. 

Art. xvm. Wykonanie dekretu niniejszego po
rucza się Mlnlsłrovl SprawiedliwoścI. 

Art. XIX. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem t stycznia 1946 r. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk $wiqtkowski 
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DEKRET 

:.: dnia ZS września 1945 r. 

Prawo o aktach stanu cywilnego. 
Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. 

o trybie wydawania dekretów z mOCl} ustawy (Dz. 
U. R.P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postana
wia, a Prezydium Krajowej Rildy Narodowej za
twierdza, co następuje: 

R.zdział I. 

P r z e p l s Y o g ó I n e. 

Art. 1. Stan cywilny osoby stwierdza się na 
)odstawle aktów, sporządzonych w księgach stanu 
cywilnego. 

Art. l. Księgi ~tanu cywilnego służą do reje
.tracji urodzeń, małżeństw I zgonów. 

Rozdział II. 

o urzędach urzędnikach .tanu 

cyw II n e g o. 

Art. 3. (1) Do prowadzenia ksiąg stanu cy
wilnego I wylwnywania innych czynności w zakre
.Ie rejestracji stanu cywilnego, przewidzIanych 

w niniejszym prawie, powołane są urzędy stanu 
cywilnego. 

(2) Urzędy stanu cywilnego podlegają Mini
strowi Administracji Publicznej. 

Art. 4. Czynności urzędów stanu cywilnego 
należą do zadań administracji państwowej, wyko
nywanych przez gminy w zleconym zakresie dzia
łania. 

Art. 5. (1) Obszar każdej gminy wiejskiej lub 
miejskiej stanowi obwód urzędu stanu cywilnego. 

(l) Okręgowa władza nadzorcza może z uwa
gi na liczbę ludności bądż podzielić obszar gminy 
na dwa lub więcej obwodów. bądź złączyć obszar 
dwóch lub kilku gmin w jeden obwód, powierza
Jąc pełnienie czynności w zakresie rejestracji sta
nu cywilnego dla obszaru złączonego urzędnikowi 
stanu cywilnego Jednej z tych gmin. 

Art. 6. Urzędnicy stanu cywilnego lrorzystają 
w swoim zakresie działania z ochrony prawa, przy
sługuJąceJ urzędnikom samorządu terytorialnego, 
choćby nImi nie byli. 
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Art. 1. (1) W każdym obwodzIe urzędu stanu 

cywilnego powInIen być -Jeden urzędnIk stanu cy
wilnego I co naJmnIeJ Jeden jego zastępca. 

(2) W razIe naglącej konIecznoścI albo prze
mIJająceJ przeszkody w sprawowanIu czynności 
przez urzędnIka stanu cywilnego I jego zastępcę 

lub gdy stanowisko zarówno urzędnika stanu cy
wilnego, Jak I Jego zast~pcy nIe są jeszcze obsadzo
ne, okręgowa władza nadzorcza moie tymczasowo 
powierzyć sprawowanie czynnoścI urzędnika stanu 
cywilnego urzędnikowI lub zastępcy urzędnIka sta
nu cywilne~o jednego z sąsiednich obwodów. 

Art. 8. (1) Urzędnikiem stanu cywilnego Jest 
z mocy niniejszego prawa przełożony gminy (wójt, 
burmistrz, prezydent miasta), zastępcą urzędnika 
stanu cywilnego - jego zastępca (podwóJci, wice
burmistrz, wiceprezydent miasta), a o Ile w skład, 
organu zarządzającego gminy wchodzlwlęcef nI! 
Jeden zastępca przełożonego, zastępcą urzędnIka 
stanu cywilnego Jest ten, któremu stosownie do we
wnętrznego podziału czynności zadanie to przy
padnie. 

(1) Pr7.eplsu ust. (1) nie stosuje się, o Ile okrę
gowo władza nadzorcza lub za jej zezwoleniem 
przelożony gminy ustanowi dla danego obwodu 
speclalnego urzędnika stanu cywilnego oraz jego 
zastępcę; przełożony gmIny może w tym trybie 
ustanowić jedynie Innego urzędnika zarządu gmin
nego. 

Art. 9. (1) Okrę~owa władza nadzorcza mo
ie usunąć od pełnienia funkCjI urzędnIka stanu 
cywilnego lub jego zastępcę I zamIanować Innego 
spośród urzędników zarządu gminnego lub z po
za ich grona, o ile uzna , że urzędnik stanu cywil
nego bądź jego zastępca nie wypełnia należycie 

swych obowiązków, narusza prawo lub działa na 
szkodę interesu publiczne~o. 

(2) Usuniętemu ze stanowiska urzędnika sta
nu cywilnego lub zastępcy przysługuje prawo wnie
sienia zażalenia do Ministra AdministracJi Pu
bliczneJ. 

Art. 10. (1) Stanowisko urzędnika stanu cy
wilnego może być połączone ze sprawowaniem in
nego urzędu państwowego lub samorządowego al
bo z wykonywaniem innego zawodu; w szczególno
ści urzędnikiem stanu cywilnego ' może być nau
czyciel publicznej szkoły powszechnej . 

(2) Urzędnika pań5twowe~o lub ur?:ędnika 
samorządu gospodarczego albo ubezpieczeń spo
łecznych można powołać do pełnienia czynności 
urzędnika stanu cywilnego tylko w porozumieniu 
z jego władzą przełożoną. 

(3) Urzędnicy gminy są obowiązani do przy
jęcia stanowiska urzędnika stanu cywilnego lub 
jego zastępcy; w razie uchylenia się od przyjęcia 
stanowiska ulegają odpOWiedzialności dyscypli
narnej. 

Art. 11. (1) Urzędnicy stanu cywilnego pod
legają karom porządkowym upomnienia orM 
~rzywny do 200 złotych. 
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(2) Kary porządkowe wymierza okręgow8 
władza nadzorcza. Od wymiaru kary porządkowej 
przysługuje ukaranemu odwołanie do MInistra 
AdministracjI PubliczneJ. 

(3) Przepis ust. (1) nie uchyla odpowIedzial
ności dyscyplinarnej urzędnIka stanu cywilnego na 
podstaWie przepisów, dotyczących Jego stosunku 
służbowego . 

Art. 12. Urzędnik stanu cywilnego jest obo
wiązany do naprawienIa szkody, spowodowanej 
swym niedbalstwem lub złą wolą, Jetel! poszkodo
wany nie mógł zapobiec szkodzie w toku postępo
wania za pomocą środków, przewIdZianych w pra
wie niniejszym. Gmina jest odpowIedzIalna za szko
dę sclldarnle z urzędnikIem stanu cywilnego. Rosz
czenie o naprawienIe szkody przedawnIa się 

z upływem dwóch lat od daty, kiedy poszkodowa
ny dowiedział się o czynnoścI lub zanIedbanIu urzę
dnika, które spowodowało szkodę. 

Art. 13. (1) Koszty utrzymanIa urzędów sta
nu cywilnego ponosI gmIna. Wpływy z opłat za 
wykonywane czynnoścI przypadają gminIe. 

(2) Gmina, której poruczono prowadzenie re
jestracJi stanu cywilnego dla złączonego obwodu 
kilku gmin, łoży na koszty I pobIera wpływy. Okrę
gowa władza nadzorcza określa, w takIm stopnIu 
poszczególne gmIny uczestnIczą w nadwytce wpły
wów lub w nIedoborze. 

Art. 14. Rejestracja stanu cywilnego obywateli 
polskich 7.agranlcą jest wykonywana przez urzędnI
ków służby konsularnej, wyznaczonych przez MI. 
nistra Spr<~w Zagranicznych w porozumIenIu z MI
nistrem AdmInIstraCji PubliczneJ. UrzędnIcy ci po
dlegają w tym zakresie nadzorowi MinIstra AdmI
nIstracji Publicznej. 

Art. H. Minister Admlnistracil Publicznej unor
muje w drodze rozporządzenIa szczegóły organiza
cji urzędów stanu cywilnego I sprawę składania 
przez urzędników stanu cywilnego ślubowania przy 
objeciu unędowania . 

Art. 16. O Ile z treści przepisów niniejszego 
prawa n:c wynika co innego, przepisy dotyczące 
praw f obowiązków urzędnika stanu cywilnego do
tyczą również jego zastępcy. 

Rozdział III. 

O nadzorze nad urzędami stanu 
c y w i I n e g o. 

Arf. 11. Nadzór nad urzędami stanu cywilnego 
sprawuje w pierwszej instancji okręgowa wład:r. a 
nadzorc7i~ , w drugiej zaś instanCji - Minister Ad
min istracj i Publicznej. 

Art. 15. (1) Okręgową władzą nadzorczą jest 
władza administracji ogólnej drugiej InstancjI. 

(2) Minister Administracji Publicznej może 

w drodze rozporządzenia postanowiĆ dla obszaru 
calego PE.ń stwa lub jego częścI, że okręgową wła
dzą nadzorczą jest wladza adminlstracll ogólneJ 
pierwszej instanCjI. 

, 

I 
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(3) Okręg urzędowy okręgowej władzy nad
wrczel obeJmuje oouar woJewóddwa (ust. 1) lub 
powiatu (ust. l). 

Rozdział IV. 

O prowad&enlu ksiąg stanu 
cyw lIn e go. 

Arł. 19. (1) A.kta .tanu cywilnego sporządza 
się równolegle w dwóch kItęgach :. księdze mieJsco
weJ I księdze wtóropisów. 

(l) NajpótnleJ w dnIu następnym po dokona
niu wpisu w księdze młeJlCOweJ urzędnik stanu cy
wilnego winien Ipouąd%lł I uwierzytelnić odpis 
w księdze wtóropisów. 

Art. 20. Po upływie roku urzędnik stanu cy
wilnego zamyka oble k.lęgl I odsyła księgę wtóro
pisów na przechowanie do M"chlwum władzy, któ
rll oznaczy rozpouądsenłe wykonawcze; księga 

mleJ!'cowa powstałe w archiwum urzędu. 
Art. 21. UwierzytelniODY odpis wpisu, dokona

nego w księdze mleJlCoweJ po odesłaniu księgi 
wtóropisów, nalety prlelłat władzy, która sprawu
Je pieczę nad księgą wtóropisów, celem dokonania 
wpisu w tej księdze. 

Art. 22. A.kta urod&enła, małżeństwa I zejścia 
.porządza się w oddzielnych kslęg.ach stanu cywil
nego. 

Art. 23. Urzędnik .fenu cywilnego czuwa 
s urzędu nad swą włałclwołclą. 

Art. 24. Urzędnik ,tanu cywilnego może żądać 
dowodów prawdziwości ołwładczenla, zgłoszonego 
do wpisu . ]etellby Je U.lnał sa nieprzekonywaJące, 
zbada stan faktyuny I oceni go według własnego 
uznania. 

Art. U. Kto, będąc na stanowisku urzędnika 
stanu cywilnego lub Jego &8stępcy, ma zgłOSiĆ 
oświF.łdczenle do aktu .tanu cywilnego albo sporzą
dzić akt, dotyczący Jego osoby lub jego małżonka, 
wstępnych, zstępnych, osób powstających z nim 
w stosunku przysposobienia lub rodzeństwa, wi
nien wyłąc~yć się od sporządzenia takiego aktu. 

Art. 26. (1) Akta .tanu cywilnego sporządza 
.Ię w urzędzie miejsca, Q<hle zaszedł fakt urodze
nia lub zejścia albo w którym nastąpiło zawarcie 
małżeństwa. 

(2) Spór o właśclwośt miejscową dwóch lub 
kilku urzędów stanu cywilnego rozstrzyga ich 
wspólna \\ ladza nadzorcza. 

(3) O ile zachodzą wątpliwości co do tego, czy 
zdarzenie, będące prz;edmlotem rejestracji stanu 
cywilnego. nastąpiło w kraJu lub zagranicą, Mini
ster Administracji Publicznej rozstrzyga, czy zda
TZ'!nie to ma być zarejestrowane w Polsce i w któ
rym urzędzie stanu cywilnego. 

Art. 27. Księgami właściwymi do wpisywania 
aktów stanu cywilnego, ,porządzonych za granicą, 
są księgi urzędu stanu cywilnego, w którego obwo
dzie osoba, której akt dotyczy, miała ostatnie mleJ
Ice zamieszkania w Polsce, ft gdyby takiego miej-

sca nie było lub gdyby było ono nieznane, - księ
gi urzędu .tanu cywilnego w Warszawie, wyzna
czonego przez Ministra ,t\dmlnlstracil Publicznej. 

Art. 23. (1) Akt stanu cywilnego, sporządzo
ny zagranicą nie przed polskim urzędnikiem stanu 
cywilnego, mote być wpisany do właŚciwych ksiąg 
jedynie na mocy zezwolenia okręgowej władzy 
nadzorczej. 

(2) Przepis ust. (1) dotyczy również wpisania 
wzmianki dodatkowej na marginesie w księgach 
stam1 cywilnego na podstaWie aktów stanu cywil
nego, orzeczeń sądowych lub Innych dokumentów, 
pochodzących od władz obcych. 

Art. 29. Urodzenia I zgony obywateli polskich, 
które nastąpiły zagranicą, oraz zawarte przez nich 
zagranicą mał!eństwa mogą być w wyjątkowych 
przypadkach wpisywane na podstawie zarządzenia 
Ministra Administracji Publicznej do ksiąg urzędu 
stanu cywilnego, wyznaczonego przez tegoż Mini
stra, zwłaszcza w przypadku, gdy w danym kraju 
rejestracja stanu cywilnego nie- Jest zorg.anizowana 
lub też jest zorganizowana w sposób niedostatecz
ny lub wadliwy. 

Art. 30. Urzędnik sianu cywilnego obowiąza
ny jes~ sporządzić akt w dniu, w którym dokonano 
zgło< ~~ '1la ustnego, a najpótnleJ w ciągu trzech 
dni po nadejściu zgłoszenia na piśmie lub zarzą
dzeni.l władzy nadzorczej. 

Art. 31. (1) Rozporządzenie wykonawcze 
unormuje sprawę wzmianek dodatkowych na mar
ginesie aktu I przypisków (adnotacyj) pod tekstem 
aktu . 

(2) Wzmianki dodatkowe dotyczą w szczegól
ności uniewalŻnienia, zmiany, sprostowania I uzu
pełnienia aktów, wykreślenia niedopuszczalnej 
części tekstu, zastąpienia aktu stanu cywilnego no
wym po stwierdzeniu tożsamości os<>by, ponadto 
zaś uznania, uprawnienia lub zrównania dziecka 
pozamałżeńskiego z dzieckiem z mrłżeństwa, przy
sposobienia I rozwiązania przysposobienia, zmiany 
Imienia lub nazwiska, odwolanla zmiany nazwiska, 
ustalenia nazwiska z mocą powszechnie obowiązu
jącą, zawarcia, rozwiązania I unieważnienia mał
żeństwa I będą dokonywane na podstaWie orzeczeń 
sądowych, aktów administracyJnych, aktów nota
rialnych, zarządzeń władz nadzorczych I zawiado
mień innych urzędów stanu cywilnego. 

(3) Przypiski pod tekstem mają na celu po
wiązanie aktów, dotyczących tej samej osoby, przez ' 
umieszczenie wzmianek Informacyjnych o aktach 
sporządzonych wcześniej lub później. 

(4) Rozporządzenie wykonawcze unormuje 
współdziałanIe sądów, notariuszów, urzędów stanu 
cywilnego I władz administracji ogólnej, polegają
ce na zawiadamianiu właŚCiwych urzędów stanu 
cywilnego o zdarzeniach i aktach, będących pod
stawą wpisu wzmianek dodatkowy~h I przypisków. 

Art. 32. (1) Akta stanu cywilnego sporządza 

się w formie rubrykowanej. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze unormuje 

stronę techniczną prowadzenIa ksiąg. 
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Ari. 53. (t) W razie całkowitej lub częścio
weJ utraty Jednego z dwóch egzemplarzy księgi 
stanu cywllnego okręgowa · władza nadzorcza za
rządza sporządzenie uwierzytelnionego odpisU po
zostałego egzemplarza, który zastąpi utracony 
egzemplarz. 

(l) W razie całkowitej lub częściowej utraty 
obydwóch egzemplarzy księgi stanu cywilnego Mi
nister Administracji Publicznej mote zarządzić, że 
księga ma być założona na nowo. Rozporządzenie 
wykonawcze unormuje sposób założenia na nowo 
księgi stanu cywilnego. 

(3) W razie całkowitej lub częściowej utraty 
obydwóch egzemplarzy księgi stanu cywilnego, 
o ile nie zostanie z urzędu wszczęte postępowanie 
celem odtworzenia księgi, odtworzenie poszczegól
nych a.któw nastąpi w ten sposób, że sąd grodzki 
miejsca, w którym akt został sporządzony, na wnio
sek władzy nadzorczej. prokuratora lub osoby In
teresowaneJ ustali w trybie postępowania niespor
nego treść aktu na podstawie dokumentów I ze
znań świadków I zarządzi wpisanie go do ksiąg 
stanu cywilnego. 

Art. 34. Przepis art. 33 ust. (3) stosuje się od
pOWiedniO w przypadku, gdy aktu nie ma I nie mo
żna go sporządzić w trybie zwykłym lub gdy akt 
uniewatnlony trzeba zastąpić nowym aktem. 

Art. JS. (1) Obywatel polski może otrzymać 
potrzebne do sporządzenia aktu stanu cywilnego 
za granicą zaświadczenie o tym, że ma zdolność 
prawną, wymaganą według prawa polskiego do 
sporządzenia danego aktu. 

(l) Zaświadczenie takie wydaje Minister Ad
ministracji Publicznej lub okrę~owa władza nad
zorcza, w której okręgu znajduje się urząd właści
wy do sporządzenia dane~o aktu w Polsce. 

Art. 36. (1) Minister ' AdministracJI Publicz-
neJ wyda w drodze rozporządzenia: 

a) w porozumieniu z Ministrem Spraw Za
granicznych przepisy o prowadzeniu 
ksiąg stanu cywilnego przez polskich 
urzędników stanu cywilnego za granicą; 

b) w porozumieniu z tymże Ministrem oraz 
Ministrem Obrony Narodowej - przepisy 
o prowadzeniu ksiąg stanu cywilnego dla 
WOjska poza granicami Państwa oraz prze
pisy o sporządzaniu protokółów, stwier
dzających zdarzenia, wymagające sporzą

dzenia aktu stanu cywilnego. przez do
wódców (kapitanów) polskich okrętów 
wojennych I statków handlowych na mo
rzu oraz dowódców (kapitanów) polskich 
statków powietrznych wojennych I han
dlowych. 

(l) Przepisy, o których mowa w ust. (1) 
pkt b) . ' unormują również sprawę sporządzania 
aktów stanu cywilnego na obszarze Państwa przez 
osoby woJskowe dla WOjska i miejscowej ludności 
cywilnej w przypadku, gdy w danym obwodzie 
urząd stanu cywilnego zawiesił działalność z po-

wodu działań woJennych lub wydarzeń związa
nych z wojną. 

Rozdział V. 

O wypisach z ksiąg stanu 
c y w i l n e g o. 

Art. 31. (1) Każdy może żądać od urzędu 
stanu cywilnego lub władzy przechOWUjącej księgi 
wtóropisów wydania mu wyciągu lub odpisu skró
conego aktu stanu cywilnego, jak również za
świadczenia , że pewnego wpisu nie ma w księgach 
stanu cywilnego. 

(l) Rozporządzenie wykonawcze unormuje 
sprawę wydawania książeczek stanu cywilnego. 

Art. 38. (1) Odpis zupełny aktu stanu cywil
nego wydaje się tylko na żądanie osoby, której 
stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstęp
nego, zstępnego, małżonka lub przedstawiciela 
ustawowego albo na podstawie zezwolenia sądu. 

(l) Minister Administracji Publicznej lub okrę
gowa władza nadzorcza mogą wyjątkowo zezwolić 
na wydanie odpisu zupełnego innej osobie, któro 
udowodni, że ma w tym interes prawny. 

Art. 39. (1) W wyciągach umieszcza się tyl
ko następujące dane: 

a) w wycią~u aktu urodzenia - Imię I na
zwisko dziecka, imiona I nazwiska rodzi· 
. ców, miejsce i datę urodzenia dziecka; 

b) w wyciągu aktu małżeństwa - Imiona 
i nazwiska małżonków, miejsce I datę za· 
warcia małżeństwa, datę . wyroku orzeka
jącego rozwód lub unieważnienie małżeó 
stwa; 

c) w wyciągu aktu zejŚCia - Imię I nazwisko 
zmarłego , miejsce i datę zgonu, wiek 
I stan cywilny zmarłego. 

(l) W odpisach skróconych umiesz.cza sic: 
oprócz danych, wymienionych w ust. (1). następu
jące dane: 

a) w odpiSie aktu urodzenia - nazwisko ro
dowe matki dziecka oraz zawód I mlejsco 
zamieszkania jego rodziców; 

b) w odpisie aktu małżeństwa - nazwisko 
rodowe żony, zawód I miejsce zamiesz
kania małżonków, miejsce i datę Ich uro~ 
dzenia, imiona i nazwiska rodziców mał
żonków i ich miejsce zamieszkania; 

c) w odpiSie aktu zejścia - zawód I mieJ
sce zamieszkania zmarłego, miejsce I da
tę jego urodzenia, imiona I nazwisko po" 
zostałego małżonka lub wzmiankę o tym. 
że zmarły nie pozostawał w związku mał~ 
żeńskim, godZinę zgonu, ImIona I na .. 
zwiska rodziców zmarłego oraz Ich mlej~ 
sce zamieszkania. 

(3) Na wniosek osoby, która żąda wydania od· 
plsu skróconego, podaje się w nim wyszczególnie..; 
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nie dokum en tów, przedstawionych przy sporzą

dzeniu aktu, o ile są one w akcie wymienione, 
oraz personalia świadków. 

(4) Odpisy zupełne st anowią dosłowne powtó
rzenie tr eści aktów wraz ze wszystkimi wzmianka
mi dodatkowymi. 

(5) W wyciągach i odpisach skróconych podaje 
si ę treść aktu w postaci ostatecznej przez uwzglę- ' 
d n ienie wzmianek dodatkowych oraz z pominię· 
ciem ustępów skreślonych; w WYCiągach I odpi
sa ch skróconych aktu urodzenia dzi ecka pozamał
żeńskiego, uprawnionego lub zrównanego z 
dzieckiem z małżeństwa . oznacza się je jako 
dziecko z małżeństwa. 

Arf. 40. Zaświadczenie o tym. że w księdze sta· 
nu cywilnego nie ma pewnego wpisu, może doty
czyć tylko takich danych, które poda je się w od
p isa ch skróconych aktów. 

Art. 41. Prawo przeglądania ksiąg stanu cywil· 
nego przysługuje jedynie władzom publicznym: 
okręgowa władza nadzorcza może zezwolić oso· 
bom obcym na przeglądanie po uwiarygodnieniu 
przez nie interesu prawnego. 

O mocy 

Rozdział VI. 

dowodowej k s I ą g stanu 

c y w i I n e g o w y P i s ó w z t y c h k s ląg · 

Art. 42. (1) Wpisy w księgach stanu cywilnego 
~tanowią dowód zupełny zdarzeń w nich stwler· 
dzony<;h pod warunkiem, że księgi są prawidłowo 
prowadzone. Dowód niezgodności zarejestrowa
nych faktów z prawdą jest dopuszczalny. 

(1) Wyciągi oraz odptsy skrócone i zupełne ma
fą moc dowodową równą wpisom do ksiąg stanu 
cywilnego. 

(3) Rozporządzenie wykonawcze unormuje spra
wę mocy dowodowej wpisów w książeczkach sta
nu cywilnego. 

Art. 43. Wobec osoby trzeciej, która w dobrej 
wierze dokonała z jednym z małżonków czynności 
prawnej albo wystąpiła przeciw niemu z po
wództwem przed umieszczeniem w akci e małżeń · 

stwa wzmianki dodatkowej o unieważnieniu lub 
rozwodzie, nie można zasłaniać się unieważnie
ni em lub rozwiązaniem małżeń stwa przez roz
wó d . 

Rozdzi ał VII. 

o nieważ n o ś c i aktó w st a nu 

c y w i l n e g o . 

Art. 44. (1) Akt, któ ry n ie zosia! spof7.ądzony 
w kSi ę gach sta nu cywi lnego , nie ma mocy aktu 
~ :i' ~l cl cywil nego . 

'.:' ) Ak t sianu cywilnego , siw i erdzający zd arz~
nle nieprawdr: iwe, jesl nieważny . 

(3) Jeżeliby si ę okaza ło, że akt stanu cywilnego, 
s tW i e rdzający to ~amo zdarzenie, zosła ł j uż p o· 
przednio sporu)dzony, Minister Administrac ji Pu
bli cznej lub okręgowa władza nadzo rcza za rządzi 
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unieważnienie lednego z aktów po przeprowadze
niu postępowania wYlaśnlającego . 

Art. 4S. Sąd na wniosek okręgowej władzy nad
zorczej, prokuratora lub osoby Interesowanej uzna 
w trybie postępowania niespornego stosownie do 
okoliczności, czy uchybienia powstałe przy spo
rządzaniu a·ktu stanu cywilnego powodują takie 
zmniejszenie lego mocy dowodowej, że należy go 
uznać za nieważny. W szczególności brak podp iSU 
urzędnika stanu cywilnego na akcie może być 
uznany za uchybienie, niepociągające za wbą nie
ważności aktu. 

Art. 46. Jeżeli na obszarze, który jest objęty 

działaniami wojennymi lub podlega klęsce żywio

łowej albo Innym nadzwyczajnym wypadkom, nor
malny tryb prowadzenia ksiąg stanu cywilnego 
ulegnie przerwie, akt stanu cywilnego, sporządzo

ny w dotychczasowych kSięgach przez osobę, któ
ra sprawowała publicznie czynnoscl l._lędnika 

stanu cywilnego, nie może być unieważniony z te
go powodu, że urzędnik nie był powołany na 
urząd zgodnie z prawem. 

Rozdział VIII. 

O p o s t ę p o w a n i u s ą d o w y m. 

Art. 41. (1) Jeżeli urzędnik stanu cywilnego od
mawia wykonania czynności urzędowej, przewi 

dZianej przez prawo, osobie zainteresowanej i okrę
gowej władzy nadzorczej przysługuje prawo wnie
sienia zażalenia do sądu. Przed wydaniem orze· 
czen ' l sąd zażąda wyjaśnień od urzędnika . 

(1) Przepis ust. (1) dotyczy również zażaleń na 
postanowienia I zarządzenia urzędnika stanu cy
wilnego co do wykonania przezeń przewidzianych 
przez prawo czynności urzędowych . 

Art. 48. Urzędnik stanu cywilnego nie ma pra
wa dokonywania zmian we wpisach już zakończo
nych, chyba że chodzi o oczywisty błąd pisarski . 
który ulega sprostowaniu na podstawie zezwole
nia okręgowej władzy nadzorczej . 

Art. 49. (1) Jeżeli akt stanu cywilnego został 

zredagowany błędnie lub nieściś!e albo stwierdza 
zdarzenie n ieprawdziwe, o jego sprostowaniu lub 
unieważnieniu rozstrzyga sąd. 

(1) Sprostowania lub unieważnienia może żą

dRć osoba zainteresowana, prokurator I okręgowa 
władza na dzorCl\a. 

Art. SO. Do r ozstrzyga nia spraw, wymi enionych 
wart. 47 I 49, właściwy jest sąd grodzki , w które
go okręgu mi eśc i się siedziba urzędnika stanu cy
wilnego, któ ry odmówił wykonania czynności, wy
dał za skarżone postan owienie lub za rzą dzenie a l
bo sporzą dZił akt, przy czym są d orzeka w trybie 
postępowan ia niespornego 
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Rozdział IX. 

Przepisy wspólne dla wszystkich 
lub niektórych rodzajów aktów 

s t a n u c y w i l n e g o. 

Art. 51. (1) Akt stanu cywilnego powinien za
wierać tylko te dane, które są przewidZiane przez 
prawo. 

(2) Nie należy umieszczać w akcie stanu cywil
nego wiadomości o charakterze miejsca, w któ
rym nastąpiło zdarzenie, np. nazwy szpitala, za
kładu dla obłąkanych, więzienia i t. p., jeżeli wy
mienienie tego miejsca może przynieść ujmę za
Interesowanym. 

(3 ) Minister Administracji Publicznej lub okrę
gowa władza nadzorcza mogą na żądanie osób za
interesowanych albo z urzędu zarządzić skreślenie 
CZęSCl tekstu, która stosownie" do przepisów 
ust. (1) i (2) nie powinna była być wpisana. 

Art. 52. (1) Zgłoszenia urodzenia i zejścia do
!(onywa "się ustnie. 

(2) Milicja Obywatelska, władze wojskowe, do
wódcy okrętów i statków powietrznych, kapitano
wie statków handlowych, zakłady publiczne (pu
bliczne kliniki położnicze, szpitale, więzienia 
i t. p.) mogą dokonywać zgłoszeń na piśmie . 

(3) Przepis ust. (2) stosuje się również do le
karza, przy czym podpis jego winien być uwierzy
telniony, jeże li nie fest znany urzędnikowi stanu 
cywilnego. 

(4) Osoby powołane przez prawo do dokonywa
nia zgłoszeń, przewidzianych w prawie niniej
szym, mogą się wyręczać pełnomocnikami szcze

"gólnymi. Nie dotyczy to zawierania małżeństw z 
wyjątkiem przypadków, przewidZianych w prawie 
małżeńskim. 

Art. 53. Jeżeli osoba zeznająca akt nie może 

porozumieć się z urzędnikiem stanu cywilnego 
ani ustnie, ani na piśmie , czy to ze względu na 
swą ułomność fizyczną (niemotę, głuchotę i t. d.). 
czy też ze wzglęM na nieznajomość żadnego z ję
zyków, zrozumiałych dla urzędnika stanu cywil
nef?O, należy przybrać bie~łef?o lub tłumacza. 

Art. 54. Jeżeli prawo oznacza kolejność, w ja
kie; poszczególne osoby obowiązane są dokony
wać zgłoszeń w urzędzie stanu cywilnego celem 
~porządzenia aktu, wówczas: 

a ) osoba wymieniona na dalszym miejscu 
staje się obowiązaną do zgłoszenia dopie
fU wówczas, gdy osoba przed nią wymie
niona jest ni eobecna lub gdy nie może 
dopełniĆ zgłoszenia; 

h) urzędnik stan u cywilnc[~o nie może od
mówić sp isania aktu na tej podstawie, że 

osoby wpierw do zgłonenia obowLvane 
obowiązku n ie d0pełniły . 

Arf. 55. (1) Jeżeli urodzenie lub zgo n nastąpiły 
IV publicznej klinice położniczeJ. szp italu publicz
nym lub innym zakładzie publicznym , obowiąza-
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ny do zgłoszenia jest wyłącznie kierownik zakładu 
lub urzędnik, któremu wykonywanie tego obo
wiązku zostało zlecone przez właściwą władzę . 

(2) Okręgowa władza nadzorcza może również 
udzielać kierownikom prywatnych zakładów po
łożniczych i szpitali zezwolenia, ważnego aż do 
odwołania, na zgłaszanie na piśmie urodzeń i igO
nów, które nastąpiły w zakładach. W tym przy
padku obowiązek . zgłaszania obciąża wyłącznie 
kierownika zakładu, a o ileby ten doznawał prze
szkody - jego zastępcę. 

Art. 56. (1) Jeżeli akt stanu cywilnego dotyczy " 
osoby, której tożsamość nie była ustalona, wła
dza, która później stwierdzi tożsamość, poda 
urzędnikowi stanu cywilnego z urzędu dane uzu
pełniające akt; prawo zgłoszenia odpowiednieg(\ 
wniosku przysługUje również osobie zainteresowa" 
nej. 

(2 ) Urzędnik stanu cywilnego sporządzi nowy 
a~t na podstawie dotychczasowego aktu i danycb 
uzupełniających. 

Art. S7. Kto na mocy niniejszego prawa jest 
obowiązany do dokonania zgłoszenia lub wyko
nania innej czynności, w szczególności do przed
łożenia dokumentów, i od dopełnienia tego obo
wiązku uchyla się, może być do tego zmuszony 
przez urzędnika stanu cywilnego przy zastosowa
niu kary pieniężnej celem przymuszenia w trybie, 
przewidzianym wart. 45 - 48 rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r . o postępowaniu przymusowym w admini
stracji (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 342). 

Rozdział X. 

O aktach urodzenia. 

Art. 58. Urodzenie dziecka należy zgłosiĆ 
urzędnikowi stanu cywilnego, w którego okręgu 
dziecko urodziło się. w ciągu dwóch tygodni ce
lem sporządzenia a,ktu urodzenia , choćby dziecko 
zmarło przed upływem tego czasu. 

Art. 59. (1) Jeżeli dziecko urodziło się nieżywe 
lub zmarło przy porodzie, zgłoszenie powinno na

" stąnić w terminie przewidzianym wart. 58. 
(2) Wpis następuje jedynie w księdze urodzeń. 

Akt zawiera dane wyszczególnione " wart. 61, 
jlrócz imienia, i wzmiankę o tym, że dziecko uro
d z iło się nieżywe bądź zmarło przy porodzie. 

Art. 60. Do zgłoszenia o urodzeniu dziecka obo 
wiązani są I to w następujące; kolejności: 

a) Ojciec; 

b) połoina, która była obecna przy porodZie 1 

c) lekarz, który był obecny przy porodzie; 
d) kaida inna osoba, która była obecna przy 

porodzie lub wie o porodzie na pod5tawi r 
osobistego przekona nia się o tym; 

e) mH!ka dz,iecka, fkoro tylko slan zdrowia 
jej na to pozwoli. 

Ar!' 61. W akcie urodzenia wymienia się z moj 
li wie największą dckladnościa-
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a) miejsce, datę I godzinę urodzenia dziecka; 

b) jego nazwisko, imię (imiona) i płeć; 

c) nazwisko, Imię, zawód, miejsce urodzenia, 
datę urodzenia lub wiek I miejsce za
mieszkania każdego z rodziców (Jeżeli są 
małżeństwem, należy to zaznaczyć z po
daniem nazwiska rodowego matkI); 

d) nazwisko, imię, zawód, wiek, miejsce za
mieszkania zgłaszającego I tytuł, z które
go wywodzi prawo do dokonania zgło

szenia. 

Art. 61. Osoba ojca dziecka pozamałżeńskiego 

będzie wymieniona w a,kcle jedynie na skutek je~ 

go oświadczenIa. 

Art. 63. (1) Osoba, która znajdzie dziecko nie
znanych rodziców, winna w ciągu tygodnia zawia
domić o tym władzę administracji ogólnej pierw
szej instancji, ewentualnie miejscowy organ MiLi
cji Obywatelskiej lub zarząd gminny (miejski). 
które bezzwłocznie przekażą jej zgłoszenie. 

(2) Władza administracji ogólnej pierwszej In
stancji przeprowadzi konieczne postępowanie wy
Jaśniające celem wyświetlenia okoliczności, w ja· 
kich dziecko zostało znalezione, ustali po zasię
lłOlęclu opinII biegłych lekarzy przypuszczalny je
go wiek, nada mu Imię, ustali, jakle Imiona mają 
być wpisane do aktu urodzenia lako Imiona ro
dziców, wystąpi do władzy administracji ogólneJ 
drugiej Instancji o nadanie nazwiska, następnie 
zaś zarządzi sporządzenie aktu urodzenia (ust. 4) 
I umieszczenie w Monitorze Polskim ogłoszenia, za
wierającego wyniki postępowania wyjaśniającego, 

ustalenie wieku, Imienia I nazwiska, wskazanie 
osoby lub instytucji, która objęła pieczę nad dziec
kiem, oraz urzędu stanu cywilnego, w którym akt 
urodzenia został sporządzony. 

(3) Osobie, która objęła pieczę nad dz1eckiem, 
należy dać możność złożenia oświadczenia w spra
wie brzmienia tmienia I nazwiska przed Ich nada
niem dziecku. 

(4) Akt urodzenia zostanie sporządzony według 
przepisów ogólnych na podstawie zawiadomienia 
władzy administracji ogólnej pierwszej Instancji 
~ tym, że zawierać będzie ustalone przypuszczalne 
miejsce i datę urodzenia tudzież nadane imię 
J nazwisko. 

(5) Jeżeli stan cywilny dziecka zostanie na
stępnie ustalony, należy postąpić stosownie do 
ut. 56. 

Art. 64. Jeżeli na terenie Państwa znajdzie się 
osoba dorosła , której stan cywilny -nie może być 
ustalony wskutek jej ułomności fizycznej lub psy
chicznej, przepisy art. 63 będą odpowiednio sto
sowane, przy czym przepis ust. (3) stosuje się do 
osoby dorosłej. 

Arf. 6S. (1) Jeżeli w dacie sporządzenia aktu 
'lrodzenia imię nie zostało jeszcze dziecku nadane, 
każde z rodziców może w ciągu trzech miesięcy 
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od sporządzenia aktu podać 10 imię urzędnikowi 
stanu cywilnego. Po upłYWie tego terminu urzęd
nik stanu cywilnego wezwie ojca, a w razie jego 
nieobecności matkę do złożenia oświadczenia ' w 
tym przedmiocie w ciągu dwóch tygodni, a po 
bezskutecznym upływie tego terminu sam nana 
Imię dziecku. 

(2) Jeżeli imię dziecka wpisano do aktu na 
skutek zgłoszenia osoby obceJ, każde z rodziców 
może żądać w ciągu trzech miesięcy od sporzą
dzenia aktu wpisania Innego Imienia zamiast wT'l
sanego. 

Art. 66. Urzędnik stanu cywilnego odmówi wpi
sania Imienia: a) ośmieszającego lub nieprzy
zwoitego, b) w postaci skażonej lub zniekształco

nej, c) w formie zdrobniałej, chyba że ta usamo
dzielniła się, d) w postaci regionalnej, nie używa
nej na pozostałym obszarze Państwa , e) imienia, 
którego posiadanie utrudnia współżycie w spo· 
łeczeństwle. 

Art. 61. (1) Jeżeli zgłoszenie urodzenia dziecka 
nastąpiło z opóźnieniem powyżej trzech miesięcy, 
urzędnik stanu cywilnego może sporządZiĆ akt 
urodzenia jedynie na mocy zezwolenia okręgowej 
władzy nadzorczej po zbadaniu przez nią przyczy:. 
ny tego opóźnienia. 

(2) Koszty postępowania, związane z badaniem 
przyczyny opóźnienia, pOllosl ten, kto zaniedhał 
zgłoszenia we właściwym terminie. 

Art. 68. (1) W razie zawarcia przez rodziców 
dziecka pozamałżeńskiego związku małżeńskiego 
wpisuje się w akcie urodzenia dzIecka wzmiankę 
dodatkową o uprawnieniu. 

(2.) Do zgłoszenia obowiązani są rodzice przy 
sporządzeniu aktu małżeństwa. 

(3) Jeżeli rodzice nie dopełnili obowiązku, 
określonego w ust. (2), wpisanie wzmianki nastę
puje na wniosek każdego Interesowanego, zgło
szony w urzędzie stanu cywilnego, w którym spo
rządzony został akt urodzenia dziecka, przy czym 
fakt uprawnienia winien być wykazany dokumen
tami publicznymI. 

Art. 69. (1) Akt uznania dziecka lub nadania 
dziecku pozamałżeńskiemu nazwiska przez męża 
matki może być sporządzony przed każdym urzęd
nikiem stanu cywilnego. Akt taki sporządza się 
w księdze urodzeń; może on dotyczyć kilkorga 
dziecI. 

(2) Jeżeli uznanie zostało dokonane tylko ' 
przez ojca, urzędnik stanu cywilnego zawiadamia 
o nim w miarę możności dziecko, jeżeli jest peł
noletnie, a w razie jego niepełnoletności - matkę 
lub przedstawiciela ustawowego. 

Art. 10. Rozporządzenie wykonawcze unormuje: 
1) prowadzenie wykazu aktów urodzenia dzie

ci pozamałżeńskich, których ojciec lub matka nie 
zostali ujawnieni lub też ujawnieni w sposób nie
uzasadniający wplsarila ich do aktu urodzenia; 
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(l) zawiadamianie wład%y opiekuńczej w puy
padkach, gdy podstawa do fet IngerencJI uJawni się 
w związku z wykonywaniem przez urzędnika sta
nu cywilnego obowiązków urzędowych; 

(3) treść aktu uznania I nadania nazwiska 
.4zlecku pozamałżeńskiemu przez męża matkI. 

Rozdział XI. 

O a k t a c h m a łże ń s t w a. 

Art. 71. (1) Celem udowodnienia sweJ prawneJ 
zdolności do wstąpienia w związek mał!eńsld 
przyszli małżonkowie winni przedstawić urzędnI
kowi stanu cywilnego odpisy skrócone swych ak
tów urodzenia. 

(l) Jeżeli Istnieje wątpliwość co do tego, czy 
osoba, wstępująca w związek małżeńskI, posiada 
obywatelstwo polskie, winna ona na żądanie urzę
'dnlka stanu cywilnego przedstawić dowód obywa
telstwa polskiego. 

(5) Cudzoziemiec obowiązany Jest złożyć do ... 
wód zdolności do zawarcia małżeństwa według 
swego prawa ojc~ystego . 

Art. 7%. Jeiell którykolwiek z przyszłych mal
żonków pozostawał już w lwlązku małżeńskim, 
winien on przedstawiĆ dowód ustania poprzednle
Qo małżeństwa. 

Art. 73. (1) Zawarcie związku małżeńskiego od
bywa się w siedzibie urzędu stanu Cywilnego. Mo
że odbyć się poza nią tylko w razie stwierdzoneJ 
niemożności stawienia się tern któreJkolwiek z 
osób, wstępujących w zwląlek maUeńskl. 

(2) Swiadkiem przy zawarcIu małżeństwa mo
że być każda osoba pełnoletnia, umieJąca Clytać 
i pisać po polsku, korzystająca w pełni z praw cy
wilnych I obywatelskich praw honorowych. Nie 
może być świadkiem ten, kto stosownie do pru
pisów kodeksu postępowania karnego nie może 
składać zeznań w charakterze świadka pod przy
lięgą. 

Art. 74. Urzędnik stanu cywilnego sprawdza toż
samość osób, wstępujących w związek małżeński, 
po czym zwraca się do każdeJ z nich po kolei 
z zapytani em, czy chce lawrzeć małżeństwo z dru
gą osobą , której Imię I nazwisko wymienia. Gdy 
obOje odpowiedzą twierdząco na pytanie urzędni
ka stanu cywilnego, ten ogłosi , że wobec publicz
nego zgodnego oświadczenia oboJga małżeństwo 
Ich jest zawarte według przepisów prawa cy
wilnego . 

Art. 7S. Dowodem zawarcia związku małżeń
skiego jest akt R1ałżeństwa. 

Art. 76. Akt małżeństwa zawiera : 

1) imiona I nazwiska osób, wsh:pujących w 
związek małżeński , Ich %awód I miejsce zamieszka
nia, miejsce i datę Ich urodzenia; 

2) imiona I nazwiska rodziców I Ich miejsce 
zamieszkania; 
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3) Imiona I nazwiska świadków, Ich zawód 
mieJsce zamleukania; 

4) stwierdzenie, że osoby wstępujące w zwlą· 
sek małżeński %łożyły publicznie w obecności 
uuędnlka stanu cywilnego zgodne oświadczenie 
o wstąpieniu w związek małżeński: 

5) ewentualne oświadczenie żony o zachowa
niu swego nazwiska rodowego obok nazwisk, 
męża. 

Rozdział XII. 

O a k t a c h z e Jś c I a. 

Art. 77. Zgon człowieka lub znalezienie zwłok 
naleiy najp6tnlej w ciągu dwudziestu czterech go
dz.ln zgłosić urzędnikowi stanu cywilnego, w któ· 
rego okręgu nastąpił zgon lub znalelIenie zwłok 
celem sporządzenia aktu zejścia . . . 

Art. 78. Jeżeli nie wiadomo, gdzie zgon nastąpił, 
Iporządza się akt zejścia w urzędzie stanu cywil 
nego, w którego okręgu znaleziono zwłoki. 

Art. 79. (1) W razie uznania osoby za zmarli.. 
akt fet zejścia sporządza się w księdze aktów zej
kla w urzędzie stanu cywilnego tego okręgu, w 
którym osoba ta miała ostatnie zamieszkanie, 
w braku zaś takiego miejsca - w urzędzie stanu 
cywilnego w Warszawie, wyznaczonym przez MI· 
nistra Administracji PubliczneJ. 

(2) Jeżeli okaże się , że uznany za zmarłego VI 

rzeczywistości żyje, akt zejścia Z'ostanle unieważ
niony na podstawie orzeczenia sądowego, uchy
laj~cego postanowienie o uznaniu za zmarłego. 

Art. 80. Do zgłoszenia zgonu lub faktu znale
zienia zwłok osoby o ustalonej tożsamokI obowią
~anl ~ w następującej kolejności: 

a) małżonek l dzieci zmarłego; 

b) najblIżsi krewni powinowaci, obecnI 
w danej miejscowości; 

c) właściciel lokalu, w którym nastąpił zgon 
lub znaleziono zwłoki: 

d) każdy, kto był przy zgonie lub się o nln1 
naocznie przekonał. 

Ari. 81. Jeżeli 'W sprawie zgonu zostało pr,.zepro
wadzone dochodzenie urzędowe, zgon zostanie 
wp.lsany na podstawie pisemnego zgloszen.jl' 
właściwej władzy. 

Art. 81. Kto znalazł zwłoki osoby o nieustalo
nej tożsamości albo kto naoczn ie przekonał się 
o Jej zgonie, winien natychmiast zawiadomić o 
tym bądż organ Milicj'i Obywatelskiej, bądż sołty'" 
sa, który z kolei zawiadamia urzędnika stanu cy
wilnego. 

Art. 83. Urzędnik sianu cywilnego sporządzi ak' 
zeJścia: 

a) po przedstawieniu mu świadectwa lekar
skiego (karty zgonu), stwierdzającego 
zgon I jego przyczynę I wydanego przez 
lekarza, który leczył chorego w ostatniej 
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chorobie, lub lekarza urzędowego albo 
oglądacza zwłok lub 

b) po osobistym 
faktu zgonu. 

naocznym stwierdzeniu 

Art. 84. Minister Administracji Publicznej usta
(I w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo
wej sposób sporządzenia aktów zejścia osób po
ległych lub zmarłych z. ran wskutek działań wo
Jennych, których zgon nie mógł być stwlerdzl)ny 
w trybie, przewidzianym w przepisach 0 _ reJestra
cJi stanu cywilnego osób woJskowych. 

Art. 8S. (1) Zwłoki mogą być pochowtme do
piero po przedstawieniu zaświadczenia urzędnika 
,tanu cywilnego o sporządzeniu aktu zejŚCia. 

(2) Jeżeli w nadzwyczajnym przypadku po.
grzeb odbył się przed sporządzeniem aktu zeJ
ścia, póżnleJsze jego sporządzenie wymaga u
'wolenia okręgowej władzy .nadzorczej, wydane
go po zbadaniu przez nią stanu faktycznego. 

Art. 86. (1) W akcie zejścia wymienia się z mol
Uwie największą dokładnością: 

a) datp" godzinę oraz miejsce zgonu lub 
znalezienia zwłok; 

bl Imiona, nazwisko, stan cywilny, zawód, 
przynależność państwową (jeżeli nie JeJł 

polska) oraz miejsce zamieszkania zmaJ'
łego, a nadto datę I miejsce jego uro
dzenia lub przypuszczalny wiek; 

c) Imiona i nazwisko małżonka osoby 
zmarłej, a jeżeli małżonek ten żyje, po
nadto jego zawód miejsce zamieszka
nia; 

d) imiona nazwiska rodziców zmarłego, 
a Jeżeli osoby te żyją, ponadto Ich za
wód I miejsce zamieszkania; 

e) Imiona I nazwisko, zawód i miejsce za
mieszkania osoby zgłaszającej zgon. 

(2) Jeżeli zgłaszający nie ma wiadomości 
o niektórych spośród powyższych danych, nalety 
to zaznaczyć. 

Art. 81. Jeżeli tożsamość osoby zmarłego nie 
1est ustalo·na, urzędnik stanu cywilnego sporządzi 
akt zejścia, w którym wymienia: 

a) datę, gódzinę, miejsce i okoliczności zna-
lezienia zwłok oraz Ich stan; 

b) płeć oraz przypuszczalny wiek zmarłego, 

c) znaki rozpoznawcze zwłok; 
d) odzie± oraz inne przedmioty, znalezione 

przy zmarłym wraz z Ich opisem. 

Art. 88. (1) Jeżeli akt zejścia osoby zmarłeJ nie 
wstał sporządzony, fakt zgonu I jego datę ustala 
ląd. 

(2) Prawomocne postanowienie sądu, ustala
Jącp zgon, ma moc aktu zejścia. 

O; Jeżeli okaż{' się, że postanowienie sądu nie 
odpowiada rzeczywistości, postanowienie to może 
być każdego czasu uchylone. 
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(4) Właściwość sądu I tryb postępowania są. 
dowego w tym przedmiocie normu1ą przepisy 
uczególne. 

Rozdział XIII. 

O o p ł a t a c h. 

Art. 89. (1) Minister AdministracJI PubliczneJ 
wyda w drodze rozporządzenia taryfę opłat za 
czynności urzędów stanu cywilnego I włada nad. 
zorczych. 

(2) Nie podlegają opłacie: 

al sporządzenie aktu urodzenli6, uznanll 
oraz zejścia; 

h) wyciągi dla celów ewldenctt ludności, 
powszechnego obowiązku woJskowego, 
szkolnictwa powszechnego, opiekI spo
łeczneJ I ubezpieczeń społecznych; 

c) czynności, wykonane na żądanie włada 
nadzorczych lub prokuratora oraa na żą
danie władz obcych, o Ile umowy mię
dzynarodowe przeWidują zwolnIenia od 
opłat; 

d) zawarcie związku maUeńsklego oraa wy
danie wyciągów lub odpiSÓW, o Ile choJ 
dzl o osoby, których niezamożność zosta
ła udowodniona. 

Rozdział XIV. 

P r z e p I s y kar n e. 

Art. 90. (1) Kto, będąc o'"lowlązany do zgło
uenla urzędnikowi stanu cywilnego urodzenia lub 
zetścla, nie czyni tego w czasie właŚCiwym, podle
ga grzywnie od 20 do 500 złotych. 

(2) Grzywny nie wymierza się, jeżeli pomimo 
niedokonania zgłoszenia przez osobę do tego obo
wiązaną akt stanu .cywllnego został sporządzony 
we właśclwym czasie . 

(3) Orzekanie o karach, przewidzianych VI ust. 
(1), I}alety do władz admlnlstraclI ogólnej. 

Rozdział XV. 

P r z e p I s y koń c o w e. 

Art. 91. Wykonanie niniejszego dekretu poru
cza się Ministrom: Administracji PubliczneJ I Spra~ 
wiedliwoścI. 

Art. 9Z. Dekret niniejszy wchodzi w życiC!< 
I dniem 1 styc:l.I1la 1946 r. 

Prezydent Krajowej Rady NarodoweJ: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
EdwClrd Osóbka-MorawskI 

Minister Admlnlstractl PubliczneJ: 
Władysław Kiernik 

M;nlster ~nrawiedllwoścl: 

Henryk ŚwiqtkowskI 
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DEKRET 

z dnia %5 września 1945 r. 

Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia_ 1945 r. 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. 
U. R.P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, 
a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, 
co następuje: 

Art. I. (1) Z dniem wejścia w życie prawa 
o aktach stanu cywilnego tracą moc dotychczasowe 
przepisy w przedmiotach, unormowanych w tym 
prawie. 

(2) W szczególności tracą moc przepisy, wy
mienione w artykułach następnych, wraz z wszyst
kImi póżniejszymi zmianami I uzupełnieniami. 

o 
Art. II. Uchyla się: 

1) art. 43 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o' prawie lotni
czym (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 69, poz. 0437); 

2) art. 1l I 11 rozporządzenia Prezydenta Rźe
czypospolitej z dnia 12 marca 1928 r. o stosunku 
Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobn,rlo
WfgO, ńie posiadającego hIerarchII duchownej (Dz. 
U. R.P. Nr 38, poz. 363); ponadto wart. 15 zda
nie 1 I 2 skreśla się wyrazy "I prowadzenia ksiąg 
stanu cywilne2o"; 

3) art. 31 ustawy z dnia 11 kwietnia 1936 r. 
o stosunku Państwa do Muzułmańskieilo Zwiąiku 
Reliilijnelo w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
R.P. Nr 30, poz. 1040); ponadto wart. 48 skreśla się 
wyrazy "a w ~akresie spraw -aktów stanu cywilne
go Ministrowi Spraw Wewnętrznych"; 

4) art. lO ustawy z dnia 11 kwietnia 1936 r. 
o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Re
li2ijn~ w Rieczypospolltej Polskiej (Dz. U. R.P. 
Nr 30, poz. 141); ponadto wart. 23 skreśla się wy
razy "za czynności, związane z prowadzeniem ksią~ 
stanu cywilnel!o, tudzież", a wart. 34 wyrazy 
"a w ukresie spraw aktów stanu cywilnego Mini
_trewi Spraw Wewnętrznych"; 

5) art. 36 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 25 listopada 193ó r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Ewanilelicko - Augsburskiego w Rzeczy
pospolitej Polskiej (Dz. U. R.P. Nr 88, poz. 613); 

6) art. 75 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
~ dnill 18 listopada 1938 r. o stosunku Państwa do 
Polskieilo Autokefalicznego Kościoła Prawosław
nego (Dz. U. R.P. Nr 88, poz. 597); 

7) rozkaz Ministra Spraw WoJskowych K.BAM5 
w sprawie prowadzenia metryk śmierci osób woj
skowych (Dziennik Rozkazów Wolskowych Nr 1, 
poz. 13.z r.1920); 

8) pkt 9 rozkazu Ministra Spraw WOjskowych 
D.O.M. 13 ReI. o ogólnych postanowieniach co do 

Mułły WOjskowego (Dziennik Rozkazów Wojsko 
wych Nr 93, poz. 3583 z r. 1919); 

9) pkt 20 statutu, załączonego do rozporządze
nia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Woj~ 
skowych oraz Ministrów: Spraw Wewnętrznych. 
Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych I Oświecenia 
Publicznego z dnia 25 listopada 1926 r. w sprawie 
organizacji kościelnej duchowieństwa wojskowe~o 
(Dz. U. R.P. Nr 1l4, poz. 714); 

10) art. 24 I 25 prawa o wykroczeniach. 

Art. m. Uchyla się: 

1) art. 1354, 1356, 13565, 146049 ' 6t, 1624 
1647 - 1652 ustawy postępowania cywilnego 

z 18.4 r., utrzymane w mocy art. XVll § 1 pkt 8, 
10 I 12 przepisów wprowadzających kodeks postę
powania cywilnego; 

2) uchwałę Komitetu Ministrów z tlnla 17/30 
kwietnia 1905 r. o księaach stanu cywiln_ilo staro
obrzędowców (Zb. pr. I rozp. Nr 63, poz. 516); 

3) uchwałę Rady Minlstrqw z dnia 31 stycznie 
1907 r. o księ2ach stanu cywilnego staroobrzędow
ców (bezpopowców (Zb. pr. I rozp. Nr 25, poz 
227); 

4) uchwałę Rady Ministrów z dnia 16/2~ C:i_rw· 
ca 1913 r. o uprawnieniu małżeństw staroobuę~ 
dowców I członków sekt, nieiiIpisanych do ksiilg 
metrykalnych, jAk również małżeństw. ~awartych 
wedłu2 obrzędów wyznań nleprawoMawnych przez 
osoby, uwaiane za prawosławne przed wydaniem 
ukazu z dnia 17 kwietnia 1905 r. (Zb. pr. I rmp. 
NI' 135, poz. 1171); 

5) ustawę z dnia 1 lipca 1926 r. o aktach (me
trykach) urodzenia dzieci nieznanych rodziców na 
obsxarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R.P. Nr 72, 
poz. 413). 

Art. IV. Uchyla się: 

1) art. 5-1l dekretu Króla Saskiego z dnia 23 
lutego 1809 r. (Dz. pr. Ks. Warsz. t. I. str. 195); 

2) postanowienie Ks. Namiestnika z dnia 14 stycz. 
nia 1817 r. (Dz. pr. t. III, str. 28); 

3) postanowienie Ks. NamiQ6tnika z dnia 28 wrze· 
śnla 1824 r. (Dz. pr. t. IX, str. 62); 

4) postanowienie Ks. Namiestnika z dnia 3 listo~ 
pada 1825 r. o utrzymywaniu l prowadzeniu ksiąg 
stanu cywllnego (Dz. pr. t. Xl, str. 15); 

5) art. 71 - 142 kodeksu cywilnego Królesłwt 
Polskiego: 
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6).-ozporządzenia Kom isji Rządowej Wywań 

ReI. I Ośw. Pub!. z dnia 29 grudnia 1&25 r. Nr 20480 
I z dnia 16 marca 1&17 r . Nr &331/1150 oraz Komi 
sji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 18:::7 r. 
Nr 6175 o zapowiedziach osób wyznania mojżeszo
wego I mahometańskiego; 

7) rozporządzenia Komisji Rządowej Sprawie
dliwości z dnia 11 maja 1&29 r. Nr 4077 oraz z dnia 
23 października 1&74 r . Nr ó584 o prowadzeniu 
ksi ąg stanu cywilnego menonitów; 

&) postanowienie Rady Adm inistracyjnej Króle
stwa Polskiego z dnia 7 września 1830 r . o zGpro
wadzeniu okręgów dozorów bóżniczych i oznRcze
niu powinności rabinów (Dz. pr. t. XIIl, str . 147) ; 

9) rozporządzenia Komisji Rządowej Spraw Wc
wnętrznych i Duchownych z dni a 7 kwietn ia 1837 r . 
Nr. 1796 oraz z dnia 10j12 lutego 1 &50 r. Nr 7925487 
O kSięgach stanu cywilnego filiponów ; 

10) rozporządzenie Komisji Rządowei Sprawie
dliwości z dnia 1 września 1&51 r . Nr 14896; 

11 ) postanowieni e Komitetu Urządzającego 

t dnia 10 listopada 186& r ., art. 1 ~76 o da towaniu 
aktów stanu cywilnego; 

12) postanowienia Komitetu Urządzającego 

t dnia 24 października 1869 r ., art. 2811 , oraz z dni a 
15 stycznia 1871 r ., art. 3188, o prowadzeniu ksi ąg 

tanu cywilnego wyznań niechrz eściji\ński ch; 

13) pkt 2 przepisów z dnia 6i l& sierpnia 1&76 r. 
;, podziale niektórych obowiązków dawnych sądów 
(Zb. pr. I rozp. Nr 79, poz. &12) ; 

14) uwagę do art. 3 zdania Rady Państwa z dni a 
1.7 marca 1&79 r. o księgach stanu cywilnego bap
tystów (Zb. pr. i rozp. Nr 59452); 

15) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz · 
J1ych z dnia 13 marca 1880 r. o księgach stanu cy
wilnego baptystów (Zb. pr. I rozp. Nr 33, poz. 251) ; 

16) zdanie Rady Państwa z dnia 30 maja 1894 r . 
o sprawdzaniu ksiąg stanu cywilnego duchownych 
prawosławnych (Pełny Zb. Pr. Ces. Ros. Nr 106&2) ; 

17) rozporządzenie Ministra 
nych z dnia 13 grudnia 1900 r. 
dzeniu ksią g stanu cywilnego 
śCijańskich w Lublini e; 

Spraw Wewnętrz

Nr 53&3 o prowa
wyznań niechrze-

18) zdanie Rady Państwa z dnia 4/17 czerwca 
1901 r . o zwolnieniu sędziów pokOju od obowi ąz
ków zaświadczania i sprawdzania ksiąg stanu cy
wilnego (Zb. pr. i rozp. Nr 67, poz. 1346) ; 

19) uchwałę Rady Ministrów zatwierdzoną dnia 
19 kwietnia 1909 r. o zapisywaniu wzmianki o mał
żeństwie w akcie urodzenia (Zb. pr. I rozp. Nr 90, 
poz. 715); 

10) m I. 6 ustawy l dnia 11 /14 marca 191:2 r. 
o wyznawcach nauk i mariawitów (Zb. pr. i rozp . 
~.jr 15, poz. 516). 

Art. V. Uchy la s ię ze z..vodu Praw: 

l) z tomu IX ks. II - art 859 - 955; 

l ) z tomu X i cz. I ks. l - ar t. 150 ust. I p kl ó ; 
ks. II - art. 306, 455 - 458, 460, &3 7, 838, 900:; , 

984 uwaga, 1031 . uwaga (według uzupełnic r;i a 

1902 r.) i 110& wraz z uwagą; ks. IV - art. 1255 , 
1186 i 1291; ks. V - art. 1304 punk t l b), 1:;.15 
pkt 3 i 1320 ; ks. VI - art. 13<1 &. 

Al't VI. Uch yl a si<;: 

1) patent z dni a 20 lutego i 754 r. wzr, J ęd e r!l me · 
tryk chrztu, ślubów i pO[lrzcbów (Józ. Zb. mI . 1'1 
Nr 113 i Konty nua cja, PilI cr 1784, str . 30) ; 

l) patent z dni a 21 lutego 1784 r., jakim SPc.so
bem metryka napisana być ma przy oglądaniu h u-
pów (Kontynuacja, PilIer 1784, str. 36); • 

3) pkt ff dekretu nad wornego z dni a 15 stycz 
nia 17&7 r. o mocy dowodowej metryk (Zb. u. 5 

Nr 611); 

4) patent z dnia 16 pażdziernika 17&7 r . o wa 
runkach wymaganych przy zapisywan iu ojca nie, 
ślubnego (Zb. u . s. Nr 733); 

5) dekret nadworny z dni a 21 październ ika 

1796 r . o prowadzeniu list urodzin, ślubów i zgo
nów (dla Gali Cji Zachodni ej) (Zb. p . p. IX Nr 41); 

6) rozporządzenie z dni a 11 października 1796 r. 
o porządku oględ zin zma rłych (Zb. p . p. IX Nr 41) ; 

7) § 164 kodeksu cywilnego austriackiego ; 

&) dekret kancelarii nadwornej z dnia 27 kwie
tnia 1812 r. o zapobieganiu nieprawidłowościom 

w metrykach chrztu (Zb. p . p. XXXVIII Nr 59); 

9) dekret kancelarii nadwornej z dnia 21 paź'
dziernika 181 3 r. o prowadzeniu ksiąg urodzonych 
wraz z instrukCją (Zb. p . p. XLI Nr 49) ; 

10) dekret kancelarii nadwornet z dnia 13 stycz
-nia 1&14 r. o wpisaniu nazwiska matki nieślubnego 
dziecka (Zb. p. p. XLII Nr 7); 

11) dekret kancelarii na dwornej z dnia 12 gru
dnia 1&14 r . o zaświadczeniach, wymaganych przy 
małżeństwie od cudzozi emców (Zb. u. s. Nr 1118 ); 

12) dekret kancelarii nadwornej z dnia 11 lute
go 1817 r. o postępowaniu w braku metryki oraz 
zezwolenia na małżeństwo małoletniego (Zb. u. s 
Nr 1319); 

13) dekret kancelarii nadwornej z dnia 18 mar
ca 1819 r. o nadsyłaniu władzom tabeli ślubów, 
urodzeń oraz zgonów (Zb. p. p. XLVII Nr 43) ; 

14) dekret kancelarii I'adwornei z dnia l lipca 
1825 r . o wpisywaniu nazwiska położnej do metry
ki urodzenia (Zb. p. p . LIII Nr 63); 

15) dekret kancelarii nadwurnej z dnia 22 gru
dnia 1826 r . o uwalnianiu od dostarczania metrykI 
chrztu (Zb. u . s. Nr 2242): 
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16) dekret kancelarii nadwornej z dnia 26 listo
pada 1629 r. L. 27801 o prowadzeniu metryk aka
tolików (Zb. p. p. LVII Nr 141) ; 

17) rozporządzenie gubernialne z dnia 26 mar
ca 1830 r. L. 13431 o kontroli urzędów cyrkuło
wych nad księgami metrykalnymi (Zb. u. prow. 
Nr 49); 

18) rozporządzenie gubernialne z dnia 17 gru
dnia 1'1~34 r. L. 76770 o sposobie pisania ksiąg me
trykalnych (Zb. u. prow. Nr 200); 

19) cesarskie postanowienie z dnia 20 czerwca 
1835 r. o prowadzeniu ksiąg ślubów I chrztów oraz 
o zapisywaniu oJców dzieci nieślubnych, ogł. de
kretem kancelarii nadwornej z dnia 17 czerwca 
1835 r. L. 16406 (Zb. p. p. Nr 97) I rozporządze
niem gubernialnym z dnia 1 sierpnia 1835 r. L. 43591 
(Zb. u. prow. Nr 159) ; 

20) dekret kancelarii nadwornej z dnia 19 lute
go 1836 r. L. 4286/ 552 o przechowywaniu metryk 
zmarłych (Zb. p. p. LXIV Nr 38) ; 

21) dekret gubernialny z dnia 21 października 
11:\36 r. L. 38446 o poprawianiu błędów zaszłych 
przy spisywaniu metryk (Zb. u. prow. Nr 159); 

22) dekret gubernialny z dnia 6 paźdZiernika 
11:\37 r. L. 58741 o odpowiedZialności za nieporzą

dne prowadzenie ksiąg metrykalnych (Zb. u. prow. 
Nr 181); 

13) rozporządzenie gubernialne z dnia 17 kwie
tnia 1839 r. L. 7664 o porządnym prowadzeniu me
tryk (Zb. u. prow. Nr 71); 

14) rozporządzenie gubernialne z dnia 20 listo
pada 1840 r. L. 76480 o wpisywaniu Imion I nazwisk 
rodowych oraz stanu rodziców do metryk ślubów 
(Zb. u. prow. Nr 175); 

15) dekret kancelarii nadwornej z dnia 5 kwie
tnia 11144 r. L. 10373 o późniejszym wpisie do ksiąg 
na zlecenie władz krajowych (Zb. u. s. Nr 799); 

26) reskrypt Ministerstwa Wyznań I Oświecenia 
z dnia 11 września 11:\51 r . L. 37230 o oględnym" wy
dawaniu wyciągów z metryk chrztu osobom nie-
znanym; 

27) rozporządzenie 
wnętrznych z dnia 17 
o prostowaniu błędów 

Ministerstwa Spraw We
listopada 11:\59 r . L. 10901 
w metrykach; 

21:\) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 25 sierpnia 11:\60 r. o rejestrowa
niu wypadków urodzin I zgonu osób cywilnych na 
statkach handlowych I wojennych (Dz. u. p. austr. 
Nr 110); 

19) ustawę z dnia 10 lipca 1868 r. o mocy do
wodowej izraelickich metryk (Dz. u . p. auslr. Nr 12 
z r . 1869); 

30) rozporządzenie Ministersiwa Spraw We
wnętrznych z dnia 12 września 1861:\ r. L. 5649 jH. I. 
o wpisie przy legitymacji dziecka; • 

31) rozporządzeni e Min)sterstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 17 lipca 1870 r. L. 101 48 o zup i
,,,,waniu w metryce urodzenia dnia śmierci zmarłe
'l ') przed 23 rokiem życia; 

- ------

32) rozporządzenie Ministerstw Spraw We. 
wnętrznych, Wyznań Sprawiedliwości z dnia 
lO października 1870 r. o wewnętrznym urządzeniu 
I prowadzeniu metryk urodzenia, zaślubin I zejścia 
dla osób, nienaleźących do żadnego prawnie uzna~ 
nego kościoła lub społeczności religijneJ (Dz. u. p; 
austr. Nr 118); 

33) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We .. 
wnętrznych z dnia 27 kwietnia 1873 r. L. 1350$ 
o świadectwach osobistej zdolności krajowca do 
zawarcia małżeństwa zagranicą; 

-34) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wb 
wnętrznych z dnia 15 marca 1875 r. L. 12944 o pro~ 
wadzeniu metryk Izraelitów w Galici! wraz z In .. 
srrukcją, ogłoszone rozporządzeniem Namiestnic .. 
twa z dnia 14 września 1876 r. (Dz. u. kraj. Nr 55) 1-

35) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We.;, 
wnętrznych z dnlę 16 września 1875 r . L. 1767 oraz 
obwieszczenIe Namiestnictwa z dnia 25 września 
1875 r . L. 47131 o języku metryk, wypisów z nich 
l świadectw (Dz. u. kraj. Nr 66); 

36) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We .. 
wnętrznychz dnia 8 listopada 1877 r. o wewnętrz
nym urządzeniu I utrzymywaniu ksiąg dla członkóW 
kościoła starokatolickiego (Dz. u. p. austr. Nr 100) I. 

37) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We ... 
wnętrznych z dnia 6 marca 1878 r. L. 16466 o pro
wadzeniu metryk przez ewangelickich duszpa
sterzy; 

38) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We-. 
wnętrznych z dnia 28 paźdzIernika 1879 r . L. 11400 
o treści świadectw osobiste! zdolności do zawarcia
małżeństwa zagranicą; 

39) rozporządzenie Ministerstwa Spraw W e~ 
wnętrznych z dnIa 7 sIerpnia 1880 r. L. 9842 o wzy·. 
waniu do stawienia się w sprawach metrykalnych1. 

40) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We ... 
wnętrznych z dnia 6 sierpnia 1882 r. L. 16258 o Ima< 
trykulacjl aktu małżeństwa, zawartego w drodze de~ 
legaCji I aktu zejścia osoby pogrzebanej w Innym 
okręgu, ogłoszone okólnikiem Namiestnictwa z dn. 
14 listopada 1882 r. L. 36129; 

41) rozporządzenie Ministerstwa Spraw W&-. 
wnętrznych z dnia 14 października 1882 r. L. 10531~ 
o zapisywaniu ślubów świeckich " do metryk para~ 
Halnych, ogłoszone okólnikiem Namiestnictwa 
z dnia 13 marca 1883 r. L. 64490 z 1882 r.; 

41) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We 
wnętrznych z dnia 16 sie,rpnla 1883 r. L. 8157 o spo~ 
rządzeniu wpisu, J eżeli ewangelika pogrzebano na 
katolickim cmentarzu, ogłoszone okólnikiem Na~ 
miestnicłwa z dnia 5 września 1883 r. L. 53481; 

43 ) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 7 listopada 1884 r. L. 1235<) 
o wpisie legitymacji per subsequens matrimonium, 
ogłoszone okólnikiem Namiestnictwa z dnia 30 _ li~ 
stopacla 15&4 r. L. 711:\41; 

44 ) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We. 
wnę1rznych z dnia l lipca 11:\&6 r. L. 7145 o niewpi. 
sywaniu do ksiąg płodów nierozwin i ętych ; 

• 
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45) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 10 sierpnia 1&66 r. L. 7191 
z 1884 r. o Imatrykulacji aktów dokonanych przez 
nieprzynależnego duszpasterza, ogłoszone okólni
kiem Namiestnictwa z dnia 27 sierpnia 1886 r. 
L. 53506; 

46) rozporządzenie ministerialne z dnia 5 mar
ca 1887 r. L. 16154 o aktach małżeństw zawartych 
zagranicą, ogłoszone okólniklem Namiestnictwa 
1- dnia 24 marca 1887 r. L. 15202; 

47) § 17 ustawy z dnia 21 marca 1890 r . o urzą
dzeniu stosunków prawnych zewnętrznych społecz
'loścl religijne, Izraelickie' (Dz. u. p. austr. Nr 57): 

48) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 22 sierpnia 1890 r. L. 11063 o do
datkowym wpisie Imienia chrzestnego; 

49) § 29 ust. 3 obwieszczenia Ministra Wyznań 
j Oświecenia z dnia 15 grudnia 1891 r. o ustawie 
Kościoła Ewangelickiego z dnia 9 grudnia 1891 r. 
(Dz. u. p. austr. Nr 4/ 1892); 

50) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 21 marca 1892 r . L. 11890/ 1891 
o legitymacji dzieci przedślubnych, ogłoszone okól
nikiem Namiestnictwa z dnia 3 kwietnia 1892 r. 
L. 26420; 

51) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 4 kwietnia 1894 r. L. 27896 
o uwidocznieniu w metrykach ślubu tylko unieważ
nienia I rozwiązania, nie zaś rozłączenia , ogłoszo

ne okólnikiem Namiestnictwa L. 28784; 

52) rozporządzenie Ministerstwa Sp,raw We
IV'nętrznych z dnia 30 lipca 1895 r. L. 13172 o nad
syłaniu sądom wykazu zmarłych; 

53) rozporządzenie Ministerstwa Wyznań z dnia 
l listopada 1895 r. L. 1681 o zarządzeniach bezpie
czeństwa przy przechowywaniU metryk; 

54) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 25 stycznia 1897 r . L. 31989/ 1896 
o legitymacJi dzieci przedślubnych, ogłoszone okól
nikiem Namiestnictwa L. 9810; 

55) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 19 grudnia 1903 r . L. 55205 
o poprawianiu metryk; 

56) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 11 sierpnia 1906 r. L. 15596 
o wpisywaniu nieżywo urodzonych; 

57) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 11 pażdziernlka 1906 r. L. 44498 
o obowiązku prostowania metryk; 

58) rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedli
wości z dnia 19 grudnia 1906 r. L. 16714 o prosto
waniu przez sądy (Dz. urz. austr. Mln. Sprawiedl. 
Nr 24); 

59) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 27 grudnia 1906 r. L. 50534 
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o wydawaniu WYCiągów metrykalnych do celów 
służbowych; 

60) rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwoś
ci z dnia 7 stycznia 1907 r. L. 56699/ 1906 o rede
gowanlu tekstu poprawek; 

61) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 11 maja 1907 r. L. 6433 o za· 
mykaniu ksiąg metrykalnych, prowadzonych przeJ 
ewangelickich duszpasterzy; 

62) rozporządzenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z dnia 17 czerwca 1907 r. L. 7215 ole' 
gltymacjl dzieci przedślubnych (Dz. urz. austr. Mln, 
Sprawledl. z 1908 r., str. 44) . 

Art. VU. Uchyle s i ę: 

1) ustawę z dnia 4 maja 1870 r. o zawieraniu 
małżeństw I o rejestracji stanu cywilnego zagrani
cą przez osoby należące do państw ZWiązkowych 
(Dz. u. Związku Półn. - Niem., str. 599) w brzmle
!llu, nadanym Jej przez art. 40 ustawy wprowadza
jąceJ do kodeksu cywilnego (Dz. u. Rzeszy Z 
1896 r., str. 614); 

2) ustawę z dnia 6 lutego 1875 r. o rejesł.racfl. 
stanu cywilnego ł o z·awleraniu małżeństw (Dz. 
u. Rzeszy, str. 23) wraz ze wszystkimi rozpor%lI
dzenlaml l zarządzeniami, wydanymi celem wy
konania tej ustawy przez naczelne władze rZlI
dzące Prus, a w szczególnoŚCi przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych; 

3) cesarskie rozporządzenie z dnia 4 lIstopada 
1875 r. o rejestracji stanu cywilnego osób wojsko
wych poza granicami Rzeszy lub na okrętach wo
jennych (Dz. u. Rzeszy, str. 313); 

4) cesarskie rozporządzenie z dnia 10 stycznia 
1879 r., dotyczące czynności urzędników stanu cy
wilnego odnośnie tych osób WOjskowych, które 
opuściły swój garnizon po mobilizacJi (Dz. u. Rze
szy, str. 79), zmienione cesarskimi rozporządze
niami z dnia 7 września 1915 r. (Dz. u. Rzeszy, str. 
583, 584) I z dnia 18 maja 1916 r. (Dz. u . Rzeszy, 
str. 405, 406) ; 

5) obwieszczenie Rady Związkowej z dnia 
25 marca 1899 r., zawierające przepisy wykonaw
cze do ustawy z dnIa 6 lutego 1875 r. (Dz. u. Rze
szy, str. 225); 

6) cesarskie rozporządzenie z dnia 20 lutego 
1906 r., dotyczące czynności urzędników stanu cy
wilnego odnośnie tych osób wojskowych cesar
skiej marynarki , które a) nie mają garnizonu w 
obrębie Rzeszy Niemieckiej lub b) opuściły go po 
mobilizacji, jak również c) odnośnie wszystkich 
osób wojsk~wych , znajdujących się na oddanych 
do służby okrętach lub innych statkach cesarskiel 
marynarki (Dz. u. Rzes~y , str. 359), zmienione ce· 
sarskiml rozporządzeniami z dnia 15 lutego 1915 r. 
(Dz. u. Rzeszy, str. 105) I z dnia 18 maja 1916 r 
(Dz. u. Rzeszy, str. 405); 
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7) rozporządzenie Rady Zwlązkowet z dnia 25 
listopada 1915 r. o odtworzeniu zniszczonych re
Jestrów .tanu cywilnego (Dz. u. RzeSlty, Itr. 779) 
wraz z postanowieniem wy,konawczym Kanclerza 
Rzeszy z dnia 12 kwietnia 1916 r. (Dz. u. Rzeszy, 
str. 189); 

8) rozporządzenie Rady Związkowej z dnia 
18 stycznia 1917 r. o rejestracH urodzeń I zgonów 
obywateli niemieckich zagranicą (Dz. u. Rzeszy 
str. ~5) wraz z przepisami wykonawczymi Kan
clerza Rzeszy z dnia 15 pażdzlernika 1917 r. (Dz. 
u. Rzeszy, str. 903); 

9) ustawę z dnia 11 listopada 1921 r. o pod
wyższeniu taryfy opłat, ustanowlonet dla urzędów 
stanu cywilnego b. dzielnicy pruskieJ (Dz. U. R. P. 
Nr 101, poz. 721); 

10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnę
trznych z dnia 16 sierpnia 1924 r. w sprawie pod
wyższenia taryfy opłat dla urzędników stanu cy
wilnego na obszarze woJewództw: poznańskiego 
ł pomorskiego (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 760). 

Art. VIII. Uchyla się: 

1) ustawę z dnia 11 czerwca 1920 r. o stanie cy
wilnym (Dz. u. Rzeszy, str. 1109); 

2) rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1920 r. 
o rejestracji stanu cywilnego osób wo,skowych (Dz. 
\l. Rzeszy z 1921 r., Itr. 28); 

3) ustawę z dnia 8 marca 1922 r. o uproszczo
nym postępowaniu w sprawach zapowiedZi (Dz. 
u . Rzeszy, str. 169) . 

Art. IX. Uchyla się węglersklj ustawę XXXIII 
l r. 1894 o metrykach państwowych. 

Art. X. Pozostaje w mocy art. 5 ustawy z dnia 
9 kwietnia 1938 r . o ulgach przy regulacJł hipo
tecznej (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 241) ' z tym, że za
miast wyciągów, sporzljdzonych według wzorów, 
podanych w załącznikach do rozporządzenia MI
nistra Sprawiedliwości z dn·la 11 lipca 1938 r., wy
danego w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrznych o wzorach wyciągów z akt stanu cy
wilnego, przeznaczonych dla celów pierwiastkoweJ 
regulaCji hlpoteczńeJ (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 386) 
wydawane będlj odpiSY skrócone, przewidziane w 
art. 39 prawa o aktach stanu cywilnego. 

Art. XI. W tych częściach Państwa, w których re
Jestracja stanu cywilnego odbywała się dotychczas 
na zasadzie wyznaniowego podziału zakresu wła
ściwości urzędników stanu cywilnego (prowadzą
cych metryki), ustaje z chwilą zorganizowania urzę
du stanu cywilnego stosownie do art. 3-10 prawa 
o aktach stanu cywilnego prawo dotychczasowych 
urzędników stanu cywilnego (prowadzących me
tryki) do wykonywania czynności oprócz przewi
dzianych w niniejszym dekrecie - ze skutkami dla 
stosunków pozakoścIelnych. Czynności dokonane . 
wbrew' przepisowi niniejszego artykułu po tej dacie 
nie mają mocy prawnej. 

Art. xn. (1) Osoby świeckie, które do dnia weJ
ścia w życie prawa o a,ktach .tanu cywilnego pro-
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wadziły dotychczasowe księgi stanu cywilnego (me
trykalne), przekażą je urzędom stanu cywilnego, 
utworzonym stosownie do prawa o aktach stanu 
cywilnego, w terminie określonym przez Ministra 
Administracji Publicznej. 

(2) Osoby duchowne, które do dnia wejścia VI 

życie prawa o aktach stanu cywilnego prowadziły 

dotychczasowe księgi stanu cywilnego (metrykal
ne), zachowaJIj Je nadal w swym posiadaniu. 

(3) W przypadku, gdy księga stanu cywilnego 
Istnieje tylko w Jednym egzemplarzu, przechowy
wanym przez osobę duchowną wymienioną w ust. 
(2), bądż z tej przyczyny, że na danym obszarze 
prawnym księgi stanu cywilnego (metrykalne) od
nośnego wyznania były prowadzone bez wtóropi
sów, bądż też te księgo wtóropisów uległa zniszcze
niu, zaginęła lub została wywieziona wskutek dzia
łań wojennych lub wydarzeń związanych zwolnij, 
Minister Administrac ji Publicznej może nakazaĆ 
osobię duchownej, wymienionef w ust. (2), prze
kalanie tej księgi na stałe urzędowi stanu cywil
nego utworzonemu stosownie do prawa o aktach 
stanu cywilnego bądź w drodze zarządzenia Indy
Widualnego, bądt teź w drodze zarządzenia ogół
nego, skierowanego do wszystkich osób duchow
nych, w których pOSiadaniu znajdują się dotych
Clasowe księgi stanu cywilne~o (metrykalne) na 
danym ob~zarze prawnym lub jego części. 

Art. XIII. (1) Władze I urzędy świeckie (władle 
administracji o~ólnej, sady I t. p .) I duchowne, któ
re w chwili wejścia w życie orawa o aktach stanu 
cywilne~o przechowywały księgi wtóropisów (księ

gi duplikatów, rejestry uboczne I t. p .) pru:każą 

te władzom, powołanym do przechowywania ksiag 
wtóropisów stosownie do art. 20 prawa o aktach 
stanu cywilnego, w terminie. określonym przez Mi
nistra Administracji Publicznej:: 

(l) Wtóropisy ksiąg, których pierwszy egzem· 
plarz stosownie do przepisu art. XlI ust. (2) po
zostanie w posiadaniu osób duchownych" będą prze
kazane nowoutworzonym urzędom stanu cywil" 
nego. -

Art. XIV. (1) Osoby wymienione wart. XII oraZ 
władze wymienione wart. XIłI wydają nadal wypi
sy na podstawie ksiąg stanu cywilnego (metrykal
nych) , będących w ich posiadaniu, a mianowicie 
wyciąg i I odpisy, o których mowa wart. 37-39 
prawa o aktach stanu cywilnego. 

(2) Po przekazaniu ksiąg na stałe nowoułwo· 
rzonym urzędom stanu cywilnego wypisy ,będą 
wydawane przez te urzędy. 

(3) Władze i osoby, do których należy wyda. 
wanle wyciągów I odpisów z ksiąg dotychczas pro
wadzonych stosownie do ust. (1), mogą pobie
rać za nie do chwili przekazania tych ksiąg opłaty 
w wysokości , przeWidziane! w taryfie dla urzędów 
stanu cywilnego, która zostanie wydana stosownie 
do przepisu art. 89 ust. (1) prawa o aktach stanu 
cywilnego. 
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Art. XV. Osoby, wymienione wart. XII, podle
gają w zakresie utrzymywania ksiąg I wydawania 
wypisów nadzorowi władz nadzorczych, karom 
porządkowym, odpowiedzialności cywilnej I kar
nej narównl z urzędnikami stanu cywilnego sto
sownie do przepisów prawa o aktach stanu cY" 
wilnego. Szczegółowe przepisy w teJ mierze wy
oa w drodze rozporządzenia Minister Admlnl" 
stracJI Publicznej w porozumieniu z Ministrami 
Sprawiedliwości I Obrony Narodowej. 

Art. XVI. (1) PrzepiSY prawa o aktach stanu 
cywilnego w sprawie wypisów z ksiąg stanu cy
wilnego, wzmianek dodatkowych, sp,rostowanla 
lub unieważnienia aktu oraz odtworzenia utraco
neJ księgi lub aktu stanu cywilnego (art. 3t, 33. 
34. 37-4t . 49-50) stosuje się odpowIednio do 
ksiąg stanu cywilnego (metrykalnych), które były 
prowadzone na podstawie przepisów dotychcza
lowych. 

(l) Przepisy dotychczasowe normulll nadal 
moc dowodową prowadzonych dotychczas ksiąg 
stanu cywilnego (metrykalnych) l'wypIsów % nich 
oraz warunkI nieważnoścI aktów stanu cywIlnego 
(metryk); Minister Administracji Publicznej mote 
w drodze rozporządzenia zmIenIć t~ przepisy. 

Art. XVII. (1) Z chwilą wejŚCia w życie nlnleJ-
1Izego dekretu wszelkie zgłoszenia l zawiadomie
nIa, mające na celu umieszczenie wzmIanki na 
marginesie aktu lub przypisku pod tekstem aktu. 
!porządzonego w dotychczasowych księgach stanu 
cywilnego (metrykalnych), stosownie do art. 31" 
prawa o aktach stanu cywilnego należy przesyłać 
urzędowI stanu cywilnego, który dokona wpisu w 
księdze uzupełniającej, następnlle zaś prześle! 
uwierzytelniony odpis wpisaneJ treścI osobie, w 
której posiadaniu znajduie się odnośna księga 
stanu cywilnego (metrykalna), oraz władzy, po
wołaneJ do przechowywania ksiąg wtóropisów 
stosownie do art. 20 prawa o aktach stanu cy
wIlnego. 

(2) O ile osoba, w której posiadaniu znajduje 
się odnośna księga stanu cywilnego (metrykalna)", 
nie potwierdzi wpisania wzmianki w ciągu czter
nastu dni od daty przesła nia jej odpisu wpisanej 
treścf , urząd stanu cywilnego wyda zakaz wyda. 
wania wypisów danego aktu inaczej, jak za po. 
~rednlcłwem urzędu stanu cywilnego. 

(3) Właściwość urzędu stanu cywilnego okre' 
na siedziba urzędowa osoby, w której posiadaniu 
~najduje się odnośna księga stanu cywilnego (me
trykalna) . 

(4) Księga uzupełniająca będzie prowadzona 
w jednym egzemplarzu dla ca łego obwodu urzędu 
Itanu cywilnego bez księgi wtóropisów. 

(5) W razie wydania wypisu za pośredni
ctwem urzędu stanu cywilnego stosownie do wt. (2) 
urząd stanu cywilnego dokona adnotacli wzmian
ki. bądź wyda wypis w redakcji ostatecznej po 
uwzględnieniu treści wzmianki, stosownie do prze-

pIsów art. 39 ust. (5) prawa o aktach stanu cy
wIlnego. 

Art. XVIII. Akta stanu cywilnego, sporządzone 
na podstawie przepisów o powszechnej świeckiej 
rejestracji stanu. cywilnego przez świeckie urzędy 

stanu cywilnego na obszarach, włączonych przez 
okupanta niemieckiego do Rzeszy, są wafne, choć
by były sporządzone po wyzwoleniu danego ob
szaru spod panowania okupanta. 

Art. XIX. Minister Admln.fstracłl Publicznej mo
le zarządzić, fe ksIęgom, utrzymywanym w okre
sIe czasu do dnia wejŚcIa w !ycfe prawa o ak
tach stanu cywilnego na obszarach wyznaniowe
go podziału zakresu właściwości urzędnI,ków sta
nu cywilnego (prowad%ących metrykI) przez du
chownych wyznań nieuznanych I przeznaczonym 
do rejestracJI urodzeń, mal!eńsłwl zgonów osób, 
faktycznie nalefących do danego związku rellgif
nego, formalnie jednak nale!ących do wyznań uz
nanych, przyznaje sIę moc dowodowQ z wyjąt
kIem treścl, dotyczącej przynalefnoścl wyznanio
weJ . . 

Art. XX. (1) Na obszarze Chełmszczyzny I zie
mi podlaskiej księgi stanu cywilnego (metrykalne\ 
para.fll p'rawosławnych z przed r. 1915, które w 
dnIu 1 wrześnIa 1939 r. znajdowały się w posia
danIu urzędników stanu cywilnego pat'af\l rzym
sko - katolickIch, pozoatanQ I nadal w Ich posia
daniu, o ile zawierają wpisy, dotyczące prawo
sławnych, którzy po ukazie tolerancyjnym 1903 r, 
powrócili na katolicyzm. 

(2) O Ile na obszarze woJewództw wschod
nich I południowych nie ma osób, powołanych 
przez prawo do prowadzenia ksiąg metrykalnych 
ludnoścl wyznania mojfeszowego, nalefy księgi te 
przekazać na przechowanie zarządowi gmInnemu 
(mieJskiemu)' do czasu utworzenia urzędów stanu 
cywilnego stosownIe do przepisów prawa o ak
tach stanu cywilnego. 

Art. XXI. (1) Osoby, które wskutek stosowania 
przymusu I ograniczaJąceJ praktyki okupacyjnych 
władz niemieckich na obszarze zIem włączonych 
do Rzeszy w latach 1939-1943 nie mogły uzyskać 
wpisania Imienia dziecka do aktu urodzenia 
zgodnie ze swą wolą, mogą zgłosić żądanie wpi
sania właŚCiwego Imienia zamiast narzuconego w 
trybie, przewidZianym wart. 65 ust. (2) prawa o 
aktach stanu cywilnego, w terminIe jednego roku 
od dnia wejścIa w życle tego prawa. 

(2) Stosowanie przymusu stwierdza urząd sta
nu cywilnego; w razie odmowy stwIerdzenia roz
strzyga okręgowa władza nadzorcza. 

Art. XXII. (1) Na obszarze gdańskim woje
wództwa gdańskiego decyzje o odwołaniu zezwo
leń na zmianę Imienia lub nazwiska , udzielonych 
przed dniem 30 stycznia 1933 r ., wydane na mocy 
§§ 7 I 11 ustawY z dnia 3 stycznia 1938 r. (Dz. u
Rzeszy l, str. 9) w brzmieniu rozporządzenia z 
dnia 24 grudnIa 1940 r. (Dz. u. Rzeszy I, str. 1669) 
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uważa się za niebyłe. Oparte na nich wzmianki 
(adnotacje) na marginesie aktów w rejestrach 
stanu cywilnego uważa się za nienapisane, przy 
czym zostaną one wykreślone na wniosek strony 
lub z urzędu. 

(2) Na tymże obszarze wzmianki (adnotacje) 
o przybraniu imienia dodatkowego, dokonane na 
marginesie aktów stanu cywilnego stosownie do 
przepisu § 2 drugiego rozporządzenia z dnia 17 
sierpnia 1938 r., wydanego celem wykonania us
tawy o zmianie nazwisk I Imion (Dz. u. Rzeszy I, 
str. 1044) poczytuje się za nienapisane, przy czym 
zostaną one wykreślone na wniosek strony lub 
& urzędu. 

Art. XXIII. (1) Osoby, prowadzące księgi stanu 
cywilnego (metrykalne), złożą właściwej władzy 
administracji ogólnej pierwszej Instancfl w ciągu 
dwóch mieSięcy od dnia wejścia w życie prawa o 
aktach stanu cywilnego szczegółowy wykaz prze
~howywanych przez siebie ksiąg stanu cywilnego 
(metrykalnych) • 
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(2) To samo dotyczy władz I urzędów, prze
chowujących księgi wtóropisów (księgi duplika
tów, rejestry uboczne), oraz archiwów państwo
wych I samorządowych. które złożą wykazy ze 
pośrednictwem swych władz przełożonych. 

(3) Minister Administracji Publicznej wyda 
szczegółowe zarządzenie w tym przedmiocie. 

Art. XXIV. Wykonanie niniejszego dekretu po 
rucza się Ministrom: Administracji Publicznej i Spra. 
wiedliwoścl. 

Art. XXV. Dekret niniejszy wchodzi w życie l 

dniem 1 stycznia 1946 r. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Adminlstracfl Publicznej: 
• i Władysław Kiernik 

Minister Sprawiedliwości, 
Henryk Świqtkowski 
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Tłoczono I polecenia Ministra Sprawiedliwości w drukarni Nr • Sp. Wydawniczej "Czytelnik" w Łodzi 
ul. Żwirki 2. 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi , ul. Piotrkowsk a 49 
oraz w Biurze Sprzedaży w Warszawie, ul. Targowa 59_ 

Prenumeratę należy wpłacać I góry za pośrednictwem P.K.O. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpła
ceniu zaliczki kwartalnej dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych i samorządowych 
w kwocie zł 60, dla innych prenumeratorów w kwocie zł 150. Konto czekowe w P. K. O. VII - 134. 

Pojedyncze numery są do nabycia: 

w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. Piotrkowska 49, w Biurze Sprzedaży w Warsza
wie, ul. Targowa 59 oraz w Kasach Sądów Okręgo~ych WI Krakowie, Katowicach, Lublinie ł Poznan iu 

Cena 14 zł 

• 
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Warszawa, dnia 15 listopada 1945 r. Nr 49 
T R E,S ć: " , ROZP ORZĄD.ZENIAI 

Poz.. 274 - Ministra Oświaty z dnia 19 września 1945 r. o utworzeniu Studium Pedagogicznego w·Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. , . ·425 

275 - Ministra Skarbu z dnia 30 października 1945 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń eme-
rytalnych pracowników .,Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spiry-
tusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego" 425 

276 - Ministra Administracji Publicznej wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, 
Pracy i Opieki Społecznej 'oraz Skarb,u z dnia 31 października 1945 r. w sprawie norm 
dziennyc~ " zasiłku dla rodzin żołnierzy oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy. 426 

277 - Ministra Administracji Publi~znej wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, ' 
Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31 października 1945 r. w sprawie wykpnania 
dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasilk'ach dla rodzin żołnierzy Wojska Poiskiego 
oraz dla zdemobilizowanych żołn ierzy 426 

274 
ROZPORZĄDZENiE MINISTRA OŚWIATY 

Z dnia 1"9 września 1945 r. 

o utworzeniu Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospod~rstwa Wiejskiego 
w Warszawie. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 
15 marca 1933 r. o szkołach akademickk:h 
(Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 1, poz. 6) zarządzam, 
cO' następuje: 

§ 1. Tworzy się w Szkole Głównej Go
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie Studium 
Pedagogiczne. 

§ 2. Rozporządzenie nIlJ,lejsze wchodzi 
w 'życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązu
jącą od dnia 15 września 1945 r. 

Minister Oświaty: 

Czesław Wycech 

275 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 30 paidziernika 1945 r. 

o dodatku przeJsclowym do zaopatrzeń emerytalnych pracownikó\1l! "Polskiego Monopolu 
Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" 

i "Polskiego Monopolu Loteryjnego". 

Na podstawie art. 11 .ustawy z dnia)8 I (Dz. U,. R. P. Nr 55, poz. 398) zarządzam, co 
marca 1932 r. o u,tworzeniu państwowego przed- następuje: 
siębiorstwa .. Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. I § 1. Do zaopatrzeń emerytalnych~ pensyj 
R. P. Nr 26, poz. 240), art. 7 rozporządzenia wdowich i pensyj sierocych, wypłacapyclt na 
Prezydenta- Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z ania 
1932 r. o monopolu spirytu 50wym, opodatko- 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, upo
waniu kwasu octowego i drożdży oraz sprze- sażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowni
daży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr 63, ków "Polskiego Monopolu Tytonioweło", "Pań
poz. 586), art. 13 rozporządzenia Prezydenta stwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego 
Rieczypospolitej z dnia . 21 czerwca 1932 r. Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Lo
o przedsiębiorstwie "Polski Mono pol Solny" teryjnego" (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 228) 
(Dz. U. R. P. -Nr 52, poz. 49.7) i art. 18 ustawy w brzmieniu rozporządzeń Ministra Skarbu z dnia 
z dnia 9 lipca 193ti r. o monopolu loteryjnym 28 marca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 195), 
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z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr 63, 
poz 459), z dnia 28 grudńia 1936 r .. (Dz. U. R. P. 
z 1937 r , Nr l, poz. 8) i z dnia 2d czerwca 
1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 368), ustanawia 
się dodatek przejściowy, który będzie wypła
cany do czasu unormowania stosunków gospo
darczych według niżej podanej tabeli: 

Miesięczna wysokość zaopatrzenia ' I Wysokość dodatku 
emerytalnego (pensji) , przejściowego 

do 
ponad 100 zł " 

210 zł " 

" 
" 

450 zł " 
700 zł 

100 zł 
210 zł 
450 zł 
70.0 zł 

250 zł 
300 zł ' 
350 zł ' 
400 zł 
450 zł 

I § 2. Łączna kwota pensji wdowiej i p~nsyj 
sierocych wraz z dodatkiem przeJsClOwym. ani 
też łączn a kwota ,pensyj sierocych wraz z do- ' 
datkiem przejściowym nie może przek.raczać 
kwoty uposażenia emerytalnego z dodatkiem 
przejściowym, które otrzymywał albo które 
otrzymałby zmarły pracownik monopolowy. 

§ 3. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązu
jącą od dnia 1 września 1945 r. 

Minister Skarbu : 

Konstanty Dąbrowski 
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z dnia 31 pa ździernika 1945 r. 

w sprawie norm dziennych zasiłku dla rodzin żołnierzy oraz dla zdemobilizowanych 
żołnierzy. 

Na podstawie art. 21 § 2 dekretu z dnia 
18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla ro
dzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz dla zde
mobilizowanych żołnierzy (Dz. U. R. P. Nr 34, 
poz. 202) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dzienna norma zasiłku przy sługują
cego członkom rodzin żołnierzy pełniących 
służbę wojskową niezawodowo, a w czasie wojny 
lub mobiJizacji i zawodowo, wynosi: · . . 

w gminach w gminach 
miejskich wiejskich 

a) na pierwszą osobę 5 zł 4 zł 
b) na każdą następną 

osobę 3 zł 2 zł 
§ 2. Dzienna nor~a zasiłku przysługującego 

zdemobilizowanym żołnierzom wynosi: 

a) na zdemobilizowa
I nego żołnien;a 

b) na członka jego ro
dziny 

w gminach w gminach 
miejskich wiejskich 

5 zł 

3 zł 

4zł 

2 zł 

§ 3. Zasiłek wypłaca się z dołu w termi
nach miesięcznych. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wcpodzi 
w życie z dniem ogłoszenia z mocą obov iązu
jącą od dnia 19 października 1945 r. ' 

Minister Administracji Publiczl:lej : 

Władysław Kiemik 

Minister Obrony Narodowej: 

Michał Żymierski 
Marszałek Polski 

w/z Minister Pracy i Opieki Społecznej: 

Feliks Mantel 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 
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z 'dnia 31 października 1945 r. 

w sprawie wykonania dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach' dla rodżin ' 
żołnierzy Wojska Polskiego oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy. 

, Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 30 dekretu § 1. Artykuły powołane w ni ni ejsżym roz-
z dnia 18 lipca 1945 r. O pomocy ,i zasiłkach porządztniu bez bliższego okr dJe nia OZ I1 . cZaj ą 
dla rodzin żołnierzy W ojska Polskiego oraz dla artykuły dekretu z dnia . ~ 8 lipca 1945 LO po~ 
zdemobilizowanych żołnierzy (Dz. U R. P. Nr 34, mocy i zasiłkach , dla rodzin żołn i erzy Wojska , 
poz. 202) zarządza się, co n~stępuje: Polskiego oraz dla zdemobilizowanych żołhierzy 
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(Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 202), paragrafy zaś 
powołane , bez bliższego określenia oznaczają 
paragrafy niniejszego rozporządzenia: 
, ~ 2. Służbą wojskową pełnioną niezawo
dowo, upra wniającą rodziny żołnierzy do po
mocy i żasiłków, jest: 

1) zasadnicza służba wojskowa pełniona 
z poboru' lub ochotniczo; 

. 2) służba wojskowa w rezerwie polegająca 
na odbywaniu: 

a) przeszkolenia wojskowego, 
b) ćwiczeń wojskowych: zwyczajnych, do

raźnych, okresowych i dodatkowych, 
c) czynnej służby wojskowej w razie mo

b ilizacji i w czasie wojny; 
3) służba wojskowa w pospolitym rusze

niu, polegająca na odbywaniu: 
a) przeszkolenia wojskowego, 
b) ĆWiczeń wojskowych : zwyczajnych, do-

raźnych i okresowych, ' 
c) czynnej służby wojskowej w razie mo-

bilizacji i w czasie wojny; , 
4) pomocnicza służba wojskowa, polegająca 

na odbywaniu: 
a) przeszkolenia wojskowego w celu przy

sposobienia do pełnienia pomocniczej 
służby wojskowej, 

b) czynnej służby wojskowej w razie mo
bilizacji i w czasie wojny; 

5) uzupełniająca służba wojskowa w czasie 
ćwiczeń przygotowąwczych i doskonalących. 

§ 3. Urzędy zatrudnienia wydają osob0"W 
wymienionym wart. 2 § l lit. a i b, które 
zgłosiły się do rejestracji, przewidzianej w § 2 
tego artykułu, zaświadczenia stwierdzające fakt 
i datę wypełnienia obowiązku rejestracji (za
łącznik Nr 1), a z chwilą zaofiarowania tym 
osobom pracy zawiadamiają o , tym, z · podaniem 
wysokości zaofiarowanego wynagrodzenia, za
rządy gmin, właściwe dla mie jsca zamieszkania 
tych osób (z ałącznik Nr 2). ' 

§ 4. Na · pojęci e "bytu", o którym mowa 
wart. 3, składa się nie tylko mieszkanie, poży
wienie, odzie nie i inne nieodzowne potrzeby 
życiowe, ale także koszty leczenia i pielęgnacj i , 
jeżeli zaś chodzi o dzieci, także koszty wycho- ' 

' wania. Rozmiar potrzeb danej rodziny należy 
oceniać w zależności od ogólnego poziomu jej 
stałego śro dowiska. 

§ 5. Za znaczoe zmniejszenie dochodu, 
o którym mowa w art. 3, nalęży ' u ważać takie 
zrilni ej ~zen i e dochodu, które powoduje niemoż
ność pokrycia wydatków niezbędnych dla zapew
nienia bytu rodzinie w pojęciu ustalonym w§ 4. 

§ 6. (1) 0 sobom wymienionym w art. 2 § 1 
nie przysłu guje prawo do pomocy i zasiłków, j eżeli : , 

a} osoby te posiadają wystarczające środki 
utrzymani'a ze źródeł niezależnych od 
pracy zarobkowej żołnierza, . 

b) żołn i erz otrzymuje nadal od pracodawcy 
swoją płacę lub zarobek albo dotych

czasowe zaopatrzenie, 
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c) żołnierz 'nie doznaje przez czas . służby · 
wojskow,ej istotnego uszczerbku w swo
ich dochodach. 

(2) C zasowa niemożność pracy lub zarob
kowania ze strony żołnierza bezpośrednio przed 
jego odejściem do służby wojskowej, wywołana 
chorobą lub brakiem pracy, nie wyłącza prawa 
jego rodziny (art,, 2 § 1) do zasiłku. 

§ 7. (1) Uprawnieni do zaopatrzenia na. 
podstawie art. 6 otrzymują karty zaopatrzenia 
tej samej kategorii, jakie otrzymują członkowie 
rodzin pracowników państwowych. , 

(2) Uprawnieni do zaopatrzenia na pod- ' 
stawie art. 17 § 2 otrzymują karty zaopatrzenia 
tej samej kategorii, jakie otrzymują pracowDlcy 
państwowi. ' ' 

§ 8. Datę zwolnienia z wojska (art. 14'§ 1) 
ustala się na podstawie dokumentów wojsko
wych. Datę zwolnienia spod władzy nieprzy~ 
jaciela lub rozwiązan i a organizacji (art. 14 § 2) 
ustala się na podstawie posiadanych , wiarogod
nych dowodów pisemnych lub w ' braku tychże 
na podstawie przesłuchania świadków. 

§ 9: (1) Zgłoszenie prawa do pomocy i za
siłku powinno być dokonane na formularzu sporzą
dzanym według załącżonych wzorów Nr 3 bądź 4. 

(2) Osoby, wymienione wart. 2 § 1 skła
dają zgłoszenia według wzoru, podanego jako ' 
załącznik Nr 3, a żołnierze zdemobilizowani, 
wymienieni wart. 14, według wzoru podanego 
jako załącznik Nr 4. 

§ 10. Zarządy gmin powinny niezwłocznie 
po otrzymaniu zgłoszen ia sprawdzić dane, wy
szczególnione w formularzu, i przeprowadzić 
potr zebne dochodzenia celem stwierdzenia: 

1) gdy o pomoc i zasiłe" ubiegają się 
osoby wymienione w art. 2 § 1: 

a) czy nastąpiło powołanie do pełnienia 
któregokolwiek z rodzajów służby wy
mienionęj ' w § 2 lub te~ w razie mobi
liz acji lub w czasie wojny, czy żołnierz 
pełni służbę wojskową zawodowo, 

b) czy nie upłynął termin. przewidziany 
wart. 22 § 3, , 

c) czy byt rodziny żołnierza był istotnie 
zależny od jego pracy i zarobku oraz 
czy nastąpiła (utrata lu b znaczne zmniej
szenie dochodów wskutek jego odejścia 
lub okoliczności wynikłych podczas peł
nienia służby wojskowej, 

d) czy nie zachodzą warunki określone 
• wart. 4 § 1, 
e) czy wszyscy zgłosze~i członkowie ro

dziny żołnierza odpowiadają warunkom 
art. 2 § 1, , 

f) czy osoby (art. 2 § ' l) ubiegając.e ' , się 
o po'moc i zasiłek dopełniły obowiązku 

, pr.zewidzianego wart. 2 § 2, czy też 
w , myśl przepisów § 3 tegoż artykułu 
są od .tego obowiązku zwolnione; 

2) gdy o pomoc i zasiłek ubiegają sili zde
mobilizowani żołnierze: 
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a) kiedy żołnierz został zwolniony z woj
ska (zdemobilizowany) i kiedy upływa 
okres sześciomiesięczny przewidziany 
wart. 14 § l, 

p) czy nie upłynął termin przew:idziany 
wart. 22 § 3, 

c) czy zdemobilizowany żołrlierz nie ma 
dochodów przewyższających kwotę przy
sługującego zasiłku. 

§ 11. (1) Dowod~m zgłoszenia się do 
służby wojskowej jest /zaświadczenie (załącznik 
Nr 5) wydane przez władze wojskowe. . 

(2) Władze wojskowe będą wydawały za
świadczenia przewidziane w ust. 1 niniejszego 
paragrafu zasadniczo co miesiąc z dołu. Przy 
powoływaniu do służby czynnej periodycznie " 
na bardzo krótkie terminy (np. na 1 dzień w ty
godniu) zaświadczenia mogą być wydawane 
i rzadziej, a nawet co kwartał z dołu z zsumo
waniem dni odbytej służby czynnej. 

§ 12. (1) Po ukończeniu dochodzeń i w za~ 
leżności od ich wyniku zarząd gminy wydaje 
orzeczenie o przyznaniu lub odmowie pomocy 
i zasiłku i doręcza je osobie zgłaszającej upraw
nienie do pomocy i zasiłku. 

(2) Orzeczenie o przy maniu pomocy i za
siłku (załl\cznik Nr 6) jest jednocześnie : 

1. zawiadomienit' m o wysokości przyzna
nego zasiłku i terminie jego wypłaty, 

2. I, dowodem, którym mają się posługiwać 
osoby zainte~esowane przy ubieganiu się <? po
moc przewidzianą wart. 6, 8, 1 t i 17. 

§ 13. Wymierzenie wysokości przyznanych 
zasiłków nast«puje według norm, określonych 
rozporządzeniem Ministra Administracji Publicz
nej wydanym w porozumieniu z Ministrami: 
Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej 

' oraz Skarbu z dnia 31 paidziernika 1945 r. 
w sprawie norm dziennych zasiłku dla rodzin 
żJłnierzy ' oraz dra zdem '1 bilizowanych żoł nierzy 
(Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 276). 

§ 14. Stronom służy prawo odwołani. się 
w ciągu 14 dni od dn ia dor«czenia im orzecze
nia, a mianowide od orzeczeń: 

a} zarządów gmin wiejskich i zarządów 
gmin miejskich niewydzielonych z po
wiatowych związków samorządo w y ch -

. do właściwych starostów powiatowych. 
b) zarządów gmin miejskich wydzielonych 

z 'powiatowych związków samorządo
wych z wyjątkiem m. Warszawy i Łodzi---c 
do właściwych woiewodów, . . 

c) zarządów miejski ch miast Warszawy 
i Łodzi - do Minis'tra Administracji 
Publicznej. 

§ 15. (1) W orzeczenm, przyznającym 
prawo 'do pomocy i zasiłku należy wyszczegól
nić: dla jakich osób (zdemobilizowany żołn i erz, 
członkowie rodziny żołnierza)' pomoc i zasiłek 
zostały przyznane, według jakiej normy obli
czono wysokość zasiłku , i do czyich rąk zasiłek 
ma być wypłacony. 
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(2) Jeżeli w zgłoszeniu wskazano kilka 
osób uprawnionych do odbioru zasiłku, należy 
w orzeczeniu wymienić wszystkie te osoby, 
określając zarazem, jaka część zasiłku b~dzie 
wypłacana poszczególnym osobom. 

(3) Jeżeli pomiędzy uprawnionymi do za
siłku członkami rodziny znajduje się żona są
downie rozłączona (separowana), wówczas przy
padająca jej część zasiłku, nie przekraczająca 
wysokości orzeczonych wyrokiem sądowym ali
mentów, wypłacona jej będzie oddzielnie. 

§ 16. Prawomocne orzeczenia o przyzn'aniu 
zasiłku zarządy gmin wpisują pod nazwiskiem 
żołnierza do listy wypłat zasiłków (załącznik 
Nr 'i ), którą sporządza się w trzech egzempla 
rzach. 

§ 17. Wypłaty zasiłków dokonują zarządy 
gmin do rąk osoby wskazanej w zgłoszeniu bądź 
bezpośrednio, bądź .też za pośrednictwem urzędu 
pocztowego. 
. § 18. Dowody doręczenia kwot przecho-

wywuje się w aktach zasiłkowych. 
~ 19. (l) W czasie trwania uprawnienJa do 

zasiłków zarządy gmin obowiązane są spraw- -
dzać przed każdą wypłatą, tzy war_unki, które 
posłużyły do przyznania zasiłków w ustalonym 
wymiarze nie uległy zmianom. 

(2) W przypadku stwierdzenia zmian wa
runków, które wpływają na zmianę ~ymiaru 
zaSIłków, należy wydać nowe orzeczenie ' i do
n;czyć je zainteresowanym osobom. 

. § 20. Przed każdą wypłatą zasiłków na
IAy zażądać od stron złożenia pod odpowie
dzialnością, wynikającą z Ht. 26 i '1.7, oświad
czenia co do istnienia uprawnienia do pomocy 
i zasiłków w ustalonym wymiarze. 

§ 21. (1) Zapotrzebowanie sum na wypłatę 
zasiłków zarządy gmin wiejskich i miast nie· 
wydzielonych z powiatowych związków samo
rządowych kierują do właściwych starostów 
powiatowych, zarządy miejskie miast wydzielo
nych z powiatowych zł'Viązków samorządowych
do właściwych województw, ,a zarządy miejskie · 
m. Waisza wy i Łodzi - do Ministra Admini
stracji Pub lic znej. Przy z<. potrzebowaniu należy 
przesłać dwa egzemplarze listy wypłat zasiłków. 

(2) Potrzebne sumy asygnują zarządom 
gmin te władze, do których są kierowane za-
potrzebowania (ust. 1). . 

(3) Asygnowane kwoty podejmują przeło
żeni gmin lub upoważnione przez nich osoby. 

§ 22 , R0700rządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązu
jącą od dnia 19 października 1945 r. 

Minister Administracj i Publicznej: 
Władysław' Kiemik 

Minister Obrony Naródo.wej: 
Michał Zymierski 

Marszałek Polsk~ 

w/z Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Feliks Mantel 

Minister Skarbu: Konstanty Dąbrowski 
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. . -- .. ---_ ..... ... .................. .. -.... -- ............ __ ..... ..... . 
(Nazwa urz. zatrudnienia) 

,429 

Załącznik Nr 1 

Pcu. 2;'17 

Załączniki do rozporządzenia z dnia 
31 października 1945 r. (poz. 277). 

.................................... : ......... , dnia ................................. 194 ... ... r . 

Z a ś w i a d 'c z e n i e 
Niniejszym uświadcza się, że ............. ... ... ........... .. .... ....................... ................................. zarejesŁrował(a) się 

(imie; i nazwisko) 

w dniu .......... . , .... ..... .... ..................... 194 .. ·r. w tutejszym urzędzie zatrudnienia w celu uzyskania 'pracy. 

Niniejsze zaświadczenie służy jako dowód przy ubieganiu się o zasiłek dla rodzin żołnierzy. 

Piecze;ć okrągła 

(Nazwa urz. zatrudnienia) 

Podpili naczelnika urze;du 

Załącznik Nr 2 

Do 

.............. .... .... ... , .. ... .. ... .... , dnia ....... ...... .... ........ ... 194, .. ... .... r. 

Zarządu gminnego*) 

miejskiego *} 

w ·.··· ... ········ .... ··· ... ··········.······.······ ·· ... .... . 

Zawiadamiam, że ........................................................ ..... ............... : ............... ....................... została zaofiarowana 
(nazwisko i imie;) 

W dniu ........... ................. ...... . , ....... ... 194 ...... r. praca z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie zł .... ... .. gr. 

Wyż'ej wymieniona pracę tę przyj«:ła ~- nie przyjęła *). 

*) Niepotrzebne skreślić. 
Podpis naczelnika 'urze;du 

Z a ł ą c zn i k Nr 3 

Miejscowość ................... ....................... ....................... ... . 

Gniina .. .... ..... ... ... ... ....... ...... ........................... ......... .......... . 

Powiat 

Zgłoszenie roszczenia o pomoc zasiłek przez l:złonka 
, rodziny żołnierza. 

Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Administracji Publicznej, wydanego w porozu~ 
mieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31 pai· 
dziernika 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 277) zgłaszam pod odpowiedzialnością wynikającą 
z art. 26 i 27 dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska 
Polskiego oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy, co następuje: 

1) Nazwisko i imię żołnierza, którego rodzina jest uprawniona . do pomocy i zasiłku .................... , .. 

2) R. K. U., do której żołnierz ewidencyjnie należy _ ................................ ~ ................................................................... . 
3) Data zgł,oszenia się żołnierza do służby ...... ....................................... ........ .. .' ...................................... ....... , .......... .. . 
4) Miejsce zamieszkania żołnierza w chwili jego powołania (miejscowość, gmina, powiat) ............. . 

5) Zawód cywilny żołnierza i jego stanowisko w tym zawodzie ........... ....... .................................................. . 
6) Wysokość zarobków żołnierza z pracy najemnej lub wysokość uposażenia, wynagrodzenia 

ze . stosu~ku służbowego (dzienny, tygodniowy, miesięczny) przed powołaniem do służby 
wo}skowe}., ..... . .............. .. .... ........................ ........... ...... ... ... .................. .. ......... ............... ... ...... .................................................... .. 

7) Wysokość dochodów żołnierza z innych iródeł (stałe uboczne zarobki, dochód z przedsię· 
biorstw handlowych lub przemysłowych, dochód z gruntu i t. p.) przed powołaniem do służby 
wojskowej .. ....................... ..................................... c ............................ : ........................................... .... . ....................... .. .... . .... .. . . ........ ; . . . ... . ....... .. 

8) Czy żołni.erz po~i~ra przez. c:las służby wojskowej płacę od pracodawcy lub otrzymuje inne 
dochody l w Jakle} wysokOSCl ........................................................................................................................................ ,. 

9) Czy żołnierz prócz płacy pobierał przed powołaniem do służby wojskowej dla siebie lub dla 
swej rodziny świadczenia w naturze .(mieszkanie, opał, światło, ordynaria, ubranie) i w jakim 
rozmiarze ........................ ......... .... ......................................................... .... .............. .............. .. .................... .. ... : ....... .. ...... ... .. ....... .. 

10) Czy w czasie pełnienia przez żołnierza służby wojskowej rodzina jego korzysta ze świadczeń, 
wymienionych w pkt 9) i w jakim rozmiarze ....................................................................................... , ........... ......... .. 

/ 

'. 
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11) Czy żołnierz lub jego rodzina posiada majątek nieruchomy, gdzie, jaki i jakiej wartości .. ...... . 

12) Czy żołnierz pobiera stałe zaopatrzenie emerytalne, inwalidzkie i t. p., skąd ' i w jakiej wy- , 
sokości ....... ............................................ : ....... .., ................................. ' ....................... .......... ..................... .............. .' ....... : .............. . 

13) 

14) 

15) 
16) 

Czy spo~ród rodziny żdnierza powołano po słu7 by wojsk9wej inne osoby żyjące we wspól· 
nym gospodarstwie i które (nazwis~o i imię powołanych) ..................................... . . .. ................ :... .... .. 
Czy ktoś z , członków rodziny żołnierza, żyjący we wspólnym gospodarstwie, korzysta z od-
roczenia służby wojskowej jako jedyny , żywiciel łodziny .... .. ............... ... .. .... ................................ ............... . 
Do czyich rąk ma być zasiłek wypłacony .. --- .... -- : ................ .. -- ..... -- .... -- .-- -.-- --.:._- -_ .. -----_ ...... _______ ______ ._ .... ___ ___ ___ _ . ___ .. _._ 
Wykaz członków rodziny ubiegających ~ ię o pomoc i . zasiłek: 

Stosunek 
Nr 

Mie jsce 
Nazwisko i imię pokre- Wiek I zamie-

kol. 
wieństwa szkania 

1 2 3 4 5 

. 

Źródło ,Zawód Zaopa- Czy zgła-
utrzymania i trzenie szano już 

w ' chwili roszczenie Uwagi wysokość tenty i ich 
powołania o zasiłek 
żołni erza zarobku wysokość i gdzie 

6 7 8 9 10 

.. 

Podpis i adres osoby zgłaszającej roszczenie 
o zasiłek 

Dnia .......... ........... ..... .. ... .... ..... .... .. 194 ........ r. 

! Z a ł ąc z n i k Nr 4 

Miejscowość ...... ..... ... ....... ................... ... .. ... .. ................ .. . 

Gmina ... ..... .. .......... ~ ................................... .. ........... ... ..... . . 

Powiat 

Zgłoszen i e roszczenia o pomoc zasiłek przez zdemo
bilizowanego żołnierza. 

Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministrd A-dministracji Publicznej wydanego w porozu
mieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dn ia 31 paź

, dziernika 1 ~45 r. (Dz. 'U. R. P. Nr 49, poz. 277) zgłaszam pod odpow ie d.,zi a lnością wynika ; ącą z art. 26 
i 27 dekr'etu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzi n żołnIerzy Wojska Polskiego 
oraz dla ~domobilizowanych żołnierzy, co następuje: . 

1) Nazwisko i imię zdemobilizowanego żołnierza uprawn'ionego do pomocy i zasiłku .. ... ....... ..... ..... . 
------·--- ·· ··- 1----· · ··:··: ·· ······ ·· ···· ··· · ·· ··· ··· .......... ....... ... . ..... .. ..... .... . -.. -... -.. -.-- .. -.. --- ........ . -.. -........ -.-----..... ----.--- .. ------------.-- ---. .... --- -- ----- --- .. . -.-.---- .. 

2) R. K. U. do której żołnierz ewidencyjnie należy ........................................................................................................ . 
3) Data zwolnienia z wojska ... ....... .................................... ... .. .......... ... ...... ....... .......... ..... ........ ...... ......... ................... .. ......... .. . 
4) Miejsce zamieszkania żołnierza (miejscow?ŚĆ, gmina; pow iat) ..... : ............................................................... . 
5) Zawód cywilny żołnierza i jego stanowisko w tym zawodzie ....................................... .............................. . 
6) Czy żołnierz pracuje obecnie zarobkowo, a w razie stwierdzającym , jaka jest wysokość jego 

zcl.ro?ków.z pracy najemnej lub wysokość uposażenia lub wynagrodzenia (dziennie, tygodniowo, 
miesIęcznie) .............. .. .. ...................................... ... ..... ... .. ,. ... .. .... ....... .. . . .. .. ...... ... . . 

7) Wysokość dochodu żołnierza z innych źrÓdeł (stałe uboczne zarobki, dochód z p rzedsiębiorstw 
handlowych lub przemysłowych, dochód z gruntu i t. p.) .................................. , .......... .......... _ .. : ... ... .... .... .... . ...... . 

8) Cz~ żołnier~ ,?prócz . pł.~y .pobiera. świadczenia W naturze (m ieszkanie, opał, światło, ordy-
nana, ubram. I t. p.) I W Jakim rozmiarze ............................ , .................... ........ ...... .. ............ : .......... ........................... . 

9) Czy żołnierz posiada majątek nieruchomy, gdzie, jaki i jakiej wartoścL ......... H • • •••• •••• • •• ••••• • ••• • •• • •• •• •••• •• • 

10) Czy żołnierz pobiera stałe zaopatrzenie emerytalne, inwalidzkie i t., p., skąd i w ·jakit!j wy-
sokości ................................................................................................................ , ....... .. : ...... ............... ... ..... ...... ... ... .............. ...... . 

11) Do czyich rąk ma być wypłacony zasiłek -........................... : ................................................... : ......... : ............................................ ~ 

• 
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12) Wykaz członków rodziny żołnierza ubiegającego się o zasiłek: 

Zawód Zaopa- Czy zgła -

Nr Stosunek, Miejsce Źródło i trzenie SZllno już 
Nazwiśko i i mię pokre- Wiek zamie- utrzymania wysokość renty i ich roszczenie Uwagi 

kol. 
wieństwa szkania o pomoc 

zarobków wysokość i zasiłek -
-'-

1 2 3 4 5 6 7 8 .9 10 

, 

\ 

. 
Podpis i adres żołnierza zgłaszającego roszczenie 

o pomoc i zasiłek . 

Załącznik Nr 5 

. , dnia .... ... 194 .. r . 
(Nazwa jednostki organizacyjnej wojska) 

Zaświadczenie 

Zaświadczam, że ----------.--. ----. --. ---- . ----.-- .. ----.. -- --.--.-- ., syn 
(imi'ę i nazwisko żołnierza) , (imiona rodziców) 

pow~łany na dzień .. .--.. do odbycia . 

na podstawie art. .. . ustawy ·z dn. 9 k~ietnia 1938 , r. o powsze'chnym obowiązku wojsko-

wym (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 220) 'zgłosił się W jednostce w dniu __ __ . __ .. .. . __ __ .. 

p-ełnił służbę do dnia dzisiejszego 

Pieczęć okrągła 

UWAGA : *) Niepotrzebne skreślić. 

d 
. I 

został zwolńiony w nlu . .... . .. 

"
Załącznik Nr 6 

Podpis dowódcy 

.... *) . 

.. _._-_ .. _ ... __ ._ .. _ .. _--- - - - -_ . _-.---- ------ ~_. _- - -- -- , dnia ....................................... 194 ..... r . 
(Nazwa zarządu gminy wiejskiej lub miejskiej) 

Do 

Ob. ____ .............................................. __ ................................................................. .. 

w .............. " .... .... ......................... ............... ; ... . 

Na zgłoszenie z dnia 

Na zasadzie § 12 rozporządzenia Ministra Administracji Publicznej, wydanego w porozu- . , 
. mieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej ' oraz Skarbu z dnia 31 paź-

d·ziernika 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, po z; 277) Zarząd gminny (miejski) *) . przyznaje osobom 

wymienionym ~iiej prawo d~pomocy i zas iłków dla rodzin żołnierza-żołnierza zdemobilizowanego *): 

Zasiłki będą wypłacane za czas od ............................. ~c .. ...... -- do ....... ~ .............. --....... : ..... .. .... . 

. w następującym wymiarze: w ................................................................. .... w czasIe ................... .. 
(miejsce wypłat) (data wypłaty) 

1) Dla zdemobilh:owanego żołnierza __ ............ .......................................... .. 
(nazwisko i imię) 

po złotych .................... dziennie . 
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2) Dla: rodziny żołnierza -... ...... .......... ---- .. __ ... _-_ ................... ..... -, a mianowicie: 
(nazwisko i imię) 

Nr Nazwisko i imię członka rodziny Stopień pokrewieństwa Złotych U kol. dziennie wa g i 
-

1 2 3 4 5 

To jest łącznie za czas wymieniony wyżej złotych ...... .... ........ .... . 

Kwota ta będzie wypłacona na ręce następującym osobom spośród uprawnionych do zasiłków: 
.. . .. .. . . .. . . .. .. . .. . . . . .... . .. . . ... .. . , . ... . .. . ... . . ... . . . . ........ . ... . .... . ...... L . . .. zł .. ....... .... ......... . 

ł 

................................................................................. ............ zł ...... ; ..... ...... .... . 

zł ..... .... ........... .. . 
(nazwiska i imiona) . 

Od powyższego orzeczenia co do wysokośCi wymiaru zasiłku przysługuje prawo odwołania 

do starosty powidowego w .. .. .... ......... ............ ............. .. .. . , wojewody w ..... ... .... ...................................... , Ministra , 
Adri1inistracji Publicznej *) w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia. 

Pieczęć Podpis przełoionego gminy 

*) Niepotrzebne skreślić. 
Z a ł ~ c z n i k Nr 7 

dnia ...................................... 194 ...... r 
(Nazwa zarządu gminy wiejski~j lub miejskiejł 

-------.----.--_.--_._---- -- -_ .. _--- _ .. .. .. _-_._- -, 

Lista wypłat zasiłków 

Liczba Miejsce Data i Nr Dzienna Od któ- Za ile Kwota Pokwitowa-
Nr Nazwisko i i mię 

osób orzeczenia rego dnia dni zasi-
zasiłku 

kol. żołnierza 
upraw- zamiesz- norma przy- łek ma do nie 
nionych kania 

przyznajl\ce -
zasiłku 

znano być wy-
wypłaty z odbioru *) do zasiłku go zasiłek zasiłek płacony 

- --
l 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 

• 

• , 
Pieczęć Podpis przełożonego gminy 

*) UWAGA: Pokwitowanie należy 'brać na jednym egzemplarzu listy w chwili wypłaty zasiłków. 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi, ul. Kilińskiego 93 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. Piotrkowska 49. 
Prenumeratę należy wpłacać z góry. Wysyłkę ~wykonuje się po uprzednim wpłaceniu zaliczki kwartalnej 

dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj p'aństwowych i samorządowych w kwocie zł 60, 
dla innych prenumeratorów w kwocie zł 150. Konto czekowe w P.K.O. w Łodzi VII....:.134. 

Pojedyncze numery są do nabycia: 
w Biurze Sprzedaży - Warszawa, ul. Targowa 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, Piotrkowsk~ 49 

oraz 'iN Kasach Sądów ' Okręgowych 'V! Lublinie, ul. Krak.-Przedmieście 76, Krakowie, Katowicach i Poznaniu. 

C_a 8 .1. 
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278 
DEKRET 

Z dnia 26 pa id ziernika 1945 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Prasowej PAP. -

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr l, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Ra
dy Narodowej zatwierdza, co następuje: 

b) wydawanie Dziennika Urzędowego Rze
czypospolitej Polskiej "MONITOR POL
SKI" oraz innych wydawnictw państwo
wych z wyjątkiem tych, które są lub będą 
specjalnie zastrzeżone dla innych orga
nów państwowych, Art. 1. Tworzy się przedsiębiorstwo pań

stwowe pod nazwą Polska Agencja Prasowa 
P AP zwane w dalszych artykułach "PAP". 

jest: 

Art. 2. Siedzibą PAp·u jest Warszawa. 

Art. 3. Przedmiotem działalności PAP-u 

a) informowanie społeczeństwa polskiego 
o wszelkich przejawach życia w kraju 
i zagranicą oraz informowanie zagranicy 
o życiu polskim, 

c) pośredniczenie w przyjmowaniu ogłoszeń 
instytucyj, urzędów i przedsiębiorstw pań
stwowych i samorządowych. 

Art. 4. P AP posiada osobowość prawną 
wolna jest od rejestracji sądowej. 

Art. 5. PAP jest prowadzona według za
sad gospodarki handlowej z uwzględnieniem 
potrzeb Państwa i interesów życia społecznego 
oraz pokrywa swoje wydatki z własnych do-
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chodów i funduszów tudzież dopłat Skarbu 
Państwa. 

PAP prowadzi swoją gospodark€( na pod
stawie rocznych budżetów i planów finansowo
gospodarczych, podlegających zatwierdzeniu przez 
Rad€( Ministrów na wniosek Ministra Informacji 
i Propagandy w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 6. P AP opłaca wszystkie podatki pań
stwowe i samorządowe, które obowiązują przed
si€(biorstwa prywatne. 

Art. 7. Zwierzchni nadzór nad PAP-em 
sprawuje Minister Informacji i Propagandy. 

W sprawach, dotyczących polityki zagra
nicznej PAP otrzymuje wiążące instrukcje od 
Ministra Spraw Zagranicznych bądź bezpośrednio, 
bądź za pośrednictwem Ministra Informacji i Pro
pagandy. 

Bilans, rachunek strat i zysków oraz podział 
czystego zysku zatwierdza Minister Informacji 
i Propagandy w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 8. Na czele P AP-u stoi dyrektor, 
którego powołuje i zwalnia Prezes Rady Ministrów 
na wniosek Ministra Informacji i Propagandy. 
Dyrektor nie jest urz€(dnikiem państwowym. 

Dyrektor sprawuje kierownictwo techniczne, 
handlowe i polityczne PAP-u i reprezentuje 
PAP w sądzie i poza sądem. 

Art. 9. Prezes Rady Ministrów na wniosek 
Ministra Informacji i Propagandy powołuje Rad€( 
Nadzorczą PAP-u, składającą si€( z 3-ch człon
ków i jednego zastc(pcy. Rada Nadzorcza nad
zoruje gospodark€( PAP-u i składa sprawozdania 
oraz wnioski Ministrowi Informacji i Propagandy. 

Art. 10. Sposób powoływania i zwalniania 
pracowników PAP-u tudzież zakres działania 
władz, określi statut organizacyjny, zatwierdzony 
uchwałą Rady Ministrów na wniosek Ministra 
Informacji i Propagandy. 

Art. 11. Z dniem wejścia w życie niniej
szego dekretu tracą moc obowiązującą: ustawa 
z dnia 10 marca 1932 r. o połączeniu przed
si€(biorstw państwowych "Polska Agencja Tele
graficzna" i "Wydawnictwa Państwowe" (Dz. U. 
R. P. Nr 26, poz. 237) oraz rozporządzenia na 
jej podstawie wydane. Równocześnie PAP przei
muje cały majątek ruchomy i nieruchomy przed
si€(biorstwa państwowego "Polska Agencja Tele
graficzna" (P A T), znajdujący się w kraju i 
~agranicą. 

Art. 12. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza si€( Ministrom: Informacji i Propagandy, 

I 
Skarbu oraz Spraw Zagranicznych. 

Art. 13. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłos~enia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

w/z Pre:tes Rady Ministrów 
Władysław Gomułka 

Minister Informacji i Propagandy: 
Stefan Matuszewski 

w/z Minister Skarbu: 
Leon Kurowski 

w/z Minister Spraw Zagranicznych: 
Zygmunt Modzelewski 

279 

DEKRET 

z dnia 26 października 1945 r. 

o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr l, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W celu umożliwienia racjonalnego 
przeprowadzenia odbudowy stolicy i dalszej jej 
rozbudowy zrodnie z potrzebami Narodu, w szcze
gólności zaś szybkiego dysponowania terenami 

. i właściwego ich wykorzystania, wszelkie grunty 
!Ina obszarze m. st. Warszawy przechodzą z dniem 
jj wejścia w życie niniejs"lego dekretu na własność 
11 gminy m. st. Warszawy. 

'i Art. 2. Dekret' niniejszy stanowi podstaw€( 
dla przepisania we właściwych ksi€(gacft hipo
tecznych na rzecz gminy m. st. Warszawy tytu
łów własności gruntów, określonych wart. 1. 

Art. 3. Odpowiedzialność gminy m. st. 
Warszawy za istniejące w dniu wejścia w życie 
niniejszego dekretu obciążenia hipoteczne grun
tów, które przechodzą na jej własność, b€(dzie 
uregulowana odrębnymi przepisami. 

Art. ł. Terminy i tryb obejmowania w po
siadanie przez gmin€( m. st. Warszawy gruntów, 
określonych wart. 1, ustali w rozporządzeniu 
Minister Odbudowy w porozumieniu z Ministrem 
Administracji Publicznej . 

Art. 5. Budynki oraz inne przedmioty, 
znajdujące się na gruntach, przechodzących na 
własność gminy m. st. Warszawy, pozostają 
własnością dotychczasowych właścicieli, o ile 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

Art. 6. (1) Gmina m. st. Warszawy może 
wyznaczyć właścicielowi przedmiotów, znajdują-
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cych się na gruncie, który przeszedł na własność 
gminy i został przez n ią objęty w posiadanie, 
stosowny termin dla zabrania tych przedmiotów. 
W raz ie bezskuteczn ego upływu terminu własność 
tych przedmiotów przechodzi na gminę m. st. 
Warszawy. 

(2) Przepisu us~. 1 nie stosuje się do bu
dynków, z wyjątkiem budynków zniszczonych, 
które według orzeczenia władr.y budowlanej ze 
względu na stan zni szczenia nie nadają się do 
napra wy i po winny ulec rozb iórce. 

Art. 7. (1) Dotychczasowy właściciel gru ntu, 
prawni następcy wła ści ci ela, będący w posia
daniu grunt u, lub osoby prawa jego reprezen
tuj ące, a je że li chodzi o grunty oddane na 
podstawie obow iąz u ją cych przepisów w zarząd 
i użytkowanie - użytkownicy gru ntu mogą 
w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posia
danie gruntu przez gmi " ę zgłosić wniosek o 
przyznanie na tym g runcie jego dotychczaso
wemu właści cielo wi pra wa wieczystej dzierżawy 
z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy 
za opłatą symbolicz ną. 

(2) G mina uwzględn i wniosek, jeżeli ko
rzysta nie z gru ntu przez dotychczasowego wła
ściciela da się p ogo dzić z prze znac 7eniem gruntu 
wedł'J g planu zabudowania, a jeżeli chodzi' 
o osoby pra wne - ponadto, gdy użytkowanie 
gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem w myśl 
planu zab udo wania nie pozostaje w sprzeczności 
z zadaniami ustawowymi lub statutowymi tej 
osoby prawnej. 

(3) W razie uwzględnienia wniosku ' gmina 
ustali czy przekazanie gruntu nastąpi tytułem 
wieczystej dzierżawy, czy na prawie zabudowy, 
oraz określi waru nki, pod którymi umowa może 
być zawarta. 

(4) W przypadku nieuwzględnienia wniosku, 
gmina zaofiaruje uprawnionemu, w mia r ę posia
dania zapasu gruntó w - na tych samych wa
runkach dz ierżawę wieczystą gruntu równej 
wartości użytkowej, bądź prawo zabudowy na 
takim gruncie. 

(5) W razie niezgłoszenia wniosku, prze· 
widzianego w ust. (1), lub nieprzyznani a z jakich
kol wiek innych przyczyn dotychczasowemu wła
ścicielowi wieczystei dzierżawy albo prawa 
zabudowy, gmina obow iązana jest uiścić od
szkodowanie w myśl art. 9. 

Art. 8. W razie nieprzyznania dotych
czasowemu właścicielo wi gruntu wieczystej 
dzierżawy lub prawa zabudowy wszystkie bu
d ynki, po łożone na gruncie, przechodzą na 
włas ność gminy, która obo\viązana jest wypłacić 
właścic ielowi ustalone w myśl art. 9 odszkodo
wanie za budynki, nadające się do użytkowania 
lub naprawy. 
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Ąrt. 9. (1) Odszkodowanie za grunty, na
leżne w myśl art. 7 ust. (5) oraz odszkodowanie 
za budynki, należne w myśl art. 8, ustala miejska 
komisja szacunkowa. Odszkodowanie to wynosi, 
jeżeli chodzi o grunty - skapitalizowaną wartość 
czynszu dzierżawnego (opłaty za prawo zabu
dowy) gruntu tej samej wartości użytkowej, 
a jeżeli chodzi o budynki - wartość budynku. 
Odszkodowanie wypłaca się w miejskich papie
rach wartościowych. 

(2) Prawo do żądania odszkodowania po
wstaje po upływie 6 miesięcy od dnia objęcia 
gruntu w posiadanie przez gminę m. st. War
szawy i wygasa po upływie lat 3 od tego terminu. 

(3) Minister Odbudowy w porozumieniu 
z Ministrami Administracji Publicznej i Skarbu 
określi w rozporząrJzeniu skład i tryb postępo
wania miejskiej komisji szacunkowej, zasady 
i sposób ustalania odszkodowania oraz przepisy 
o emisji papierów wartościowych, przeznaczo
nych na ten cel. 

Art. 10. Pisma, dotyczące przekazania 
tytułu własności gruntów na rzecz gminy m. st. 
Warszawy, oraz pisma dotyczące ustanowienia 
wieczystej dzierżawy i prawa zabudowy na rzecz 
dotychczasowych właścicieli gruntów, wolne są 
od opłaty stemplowej, a wnioski i wpisy hipo
teczne dotyczące tych czynności wolne są od 
opłat sądowych i hipotecznych. 

Art. 11. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Odbudowy w porozu
mieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, 
Skarbu i Sprawiedliwości. 

Art. 12. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
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DEKRET 

z dnia 26 października 1945 r. 

o prawie 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr l , poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. (1) Państwo lub związki samorządu 
terytorialnego, będące właścicielami gruntu, magą 
ustanowić na rzecz innej osoby na całości lub 
części tego gruntu prawo wzniesienia jednego 
lub więkslej ilości budynków na czas i za wy
nagrodzeniem, oznaczonymi w umowie (prawo 
zabudowy). 

(2) Osoba, która od właściciela g-runtu 
uzyskała prawo zabudowy, nabywa co do bu
dynku prawo własności, a co do gruntu prawo 
użytkowania. 

(3) Umowa, ustanawiająca prawo zabudowy, 
powinna być pod nieważnością zawarta w formie 
aktu notarialnego. 

(4) Minister Sprawiedliwości w porozu
mieniu z Ministrem Odbudowy określi w roz
porządzeniu sposób ujawnienia w księgach 
hipotecznych (gruntowych) odrębnego prawa 
zabudowy i praw rzec.zowych na tym prawie. 

Art. 2. (1) Umowa, ustanawiająca prawo 
zabudowy, powinna zawierać: 

a) zobowiązanie nabywcy prawa do rozpo
częcia i zakończenia budowy w ściśle 
oznaczonych terminach, 

b) określenie rodzaju i technicznych wa
runków wykonania budynku i utrzymy
wania go w należytym stanie, 

c) warunki i termin odbudowy w razie znisz
czenia lub rozbiórki budynku w czasie 
trwania umowy, 

d) wysokość opłaty za prawo zabudowy 
i sposób jej uiszczania. 

(2) Niedotrzymanie tych warunków przez 
nabywcę prawa zabudowy, powoduje rozwią
zanie umowy. W tym orzypadku nabywcy 
prawa zabudowy nie służy prawo zatrzymania 
z tytułu dokonanych robót. 

Art. 3. (1) Prawo zabudowy może być 
ustanowione na czas nie krótszy niż lat 30 i nie 
dłuższy niż lat 80. 

(2) W ostatnich pięciu latach przed upły
wem czasu, na który umowa była zawarta, prawo 
zabudowy może być przedłużane za zg-odą stron 
na okresy czasu, nie przenoszące każdy lat 20. 

Art. 4. Z upływem czasu, na który usta
nowione zostało prawo zabudowy, a także w razie 
wcześniejszego rozwiązania umowy (art. 2) bu
dynek przechodzi na własność właściciela gruntu 

zabudowy. 

za wynagrodzeniem, którego wysokość określi 
umowa. 

Art. 5. (1) Prawo zabudowy może być 
zbywane, dziedziczone i obciążane. Ustanowienie 
służebności wymaga wyraźnej zgody właściciela 
gruntu. 

(2) Obciążenia, ustanowione przez nabywcę 
prawa zabudowy, ciążą wyłącznie na budynku. 

Art. 6. (l) Prawo zabudowy będzie wpi
sane do wykazu księgi hipotecznej (gruntowej). 

(2) Jeżeli grunt nie ma urządzonej księgi 
hipotecznej (~runtowej), ustanowienie na nim 
prawa zabudowy może nastąpić przy równo
czesnym założeniu księgi. 

_ Art. 7. (1) Wraz z wygaśnięciem prawa 
zabudowy skutkiem upływu czasu wygasają 
wszelkie prawa rzeczowe i ciężary, zapisane 
orz~ez nabywcę prawa zabudowy w księdze 
hipotecznei (gruntowej). 

(2) Wierzyciel, który utracił hipotekę wsku
tek wygaśnięcia prawa zabudowy, uzyskuje 
ustawowe prawo zastawu na roszczeniu na
bywcy prawa zabudowy do wynagrodzenia, prze
widzianego wart. 4. 

Art. 8. Wszelkie podatki i opłaty pań
stwowe i samorządowe, przypadające z gruntu, 
na którym ustanowiono prawo zabudowy, ciążą 
na nabywcy tego prawa. 

Art. 9. Prawa zabudowy, ustanowione przed 
dniem wejścia w życie niniejszego dekretu, pod
legajl\ 'przepisom dotychczasowym. 

Art. 10. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrom: Sprawiedliwości i Odbu
dowy. 

Art. 11. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc 
oł;Jowiązującą przepisy w sprawach unormowa
nych dekretem niniejszym, w szczególności: art. 
542 1-27 tom X cz. 1 Zwbdu Praw, ustawa z dnia 
26 kwietnia 1912 r. o prawie zabudowy (Dz. 
u. p. au str. Nr 86) i rozporządze n ie rządu Rzeszy 
z dnia 15 stycznia 1919 r. o prawie zabudowy 
(Dz. u. Rzeszy str. 72). 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
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DEKRET 

z dnia 26 października 1945 r. 

o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia Art. 4. (1) Władza budowlana bądź organ 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą powołany do odbudowy uprawnione są do prze
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1; poz. 1) - Rada Mi- prowadzania zbiórki materiałów budowlanych 
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady z budynków zniszczonych, pozostających bez 
Narodowej zatwierdza, co następuje: opieki. 

l. Przepisy ogólne. (2) Materiały te przechodzą na własność 
osoby prawnej, której organ zarządził zbiórkc; -
z przeznaczeniem na cele odbudowy. Właściciel 
budynku, z którego zabrano materiały, nie ma 
prawa do żądania zapłaty. 

Art. .1. (1) Dekret niniejszy dotyczy bu
dynków, położonych na obszarze miast i osiedli 
o charakterz.e miejskim. 

(2) Ilekroć w dekrecie niniejszym użyto 
wyrażenia w właściciel budynku" należy przez 
nie rozumieć również będących w posiadaniu 
budynku prawnych następców właściciela, osoby 
prawa jego reprezentuJące, . a jeżeli budynek 
oddany został na podstawie obowiązujących 
przepisów w zarząd i użytkowanie - użytkow
nika budynku. 

(3) Budynkiem zniszczonym w rozumieniu 
dekretu niniejszego jest budynek, znajdujący 
się wskutek działań wojennych albo niszczyciel
skiej działalności okupanta w takim stanie, że 
według orzeczenia władzy budowlanej powinien 
ulec rozbiórce. 

(4) Budynkiem uszkodzonym w rozumieniu 
niniejszego dekretu jest budynek, który wskutek 
przyczyn, o których mowa w ustępie poprzedza
jącym, znajduje się w stanie nie zdatnym w ca
łości lub części do użytkowania, może być 
jednak według orzeczenia władzy budowlanej, 
doprowadzony do stanu używalności. 

(5) Przepisy, dotyczące budynków uszko
dzonych, stosuje się odpowiednio do budynków 
niewykończonych. 

II. Rozbiórka budynków zniszczonych. 

Art. 2. Właściciel b:ldynku zniszczonego 
oboNiązany jest na wezwanie władzy budowla
nej bądź organu powołanego do odbudowy mia
sta przystąpić bezzwłocznie do rozbiórki bu
dynku i dokonać jej w terminie oznaczonym. 
Materiały uzyskane z rozbiórki powinny być 
usunięte z terenu, chyba że są potrzebne do 
odbudowy budynku. 

Art. 3. (1) jeżeli właściciel nie wykona 
obowiązku, przewidzianego wart. 2, władza 
budowlana albo organ powołany do odbudowy 
uprawnione są do wykonania powyższych czyn
ności. 

(2) W tym przypadku materiały, uzyskane 
z rozbiórki, przechodzą na własność osoby 
prawnej, kt6rej organ pr:z:eprowadza rozbiórkę 
budynku. 

III. Naprawa budynków uszkodzonych. 

. Art. 5. (1) Minister Odbudowy w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu ustala rodzaj i wa
runki.pomocy Państwa . na cele naprawy budynków 
dla właścicieli tych .budynków oraz instytucyj ' 
i zrzeszeń, wymienionych wart. 7, dokonywu
jących napraw na rachunek i w zastępstwie 
właściciela. 

(2) Pożyczki udzielane ' na ten cel z fun
duszów państwowych bądź z funduszów pań
stwowych instytucji kredytowych obciążają 
z mocy prawa nieruchomość podlegającą na
prawie, z ustawowym pierwszeństwem hipotecz
nym przed wszelkimi długami i prawami hipo
tecznymi bez względu na datę wpisu pożyczki, 
udzielonej na naprawę. 

(3) Odszkodowanie pogorzelowe od' insty
tucji ubezpieczeniowej służyć będzie przede 
wszystkim na zaspokojenie należności insty
tucj i, która udzieliła kredytu na naprawę, 
z pierwszeństwem hipotecznym przed innymi 
wierzycielami hipotecznymi. 

(4) Do hipotecznego zabezpieczenia poży
czek, wymienionych w ust. (2), uprawnione są 
na równi z właścicielem instytucje wymienione 
wart. 7 oraz instytucje kredytowe udzielające 
kredytu. 

Art. 6. (1) Lokale doprowadzone do stanu 
używalności wskutek gruntownej naprawy bu
dynku uszkodzonego nie podlegają ograniczeniom 
przewidzianym w przepisach o gospodarce loka
lami i w przepisach o wysokości komornego. 
jednak udzielenie . pożyczki z funduszów pań
stwowych na naprawę budynku może być uza
leżnione od przekazania do dyspozycji władzy 
mieszkaniowej określonej liczby lokali, które 
będą uzyskane po dokonaniu naprawy. 

(2) jeżeli dla danego miasta ustalone zo
staną przepisy o najmniejszej ilości mieszkańców 
na lokal bądź izbę, przepisy te stosują się rów
nież do lokali, o których mowa w ust. (1). 
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(3) Ministrowie Odbudowy i Administracji 
Publicznej ustalą w rozporządzeniu warunki 
i tryb zwalniania lokali od ograniczeń, wskaza
nych w ust. (1). 

Art. 7. (1) Budynki uszkodzone, a niena
prawione przez właściciela, mogą być naprawione 
na rachunek właściciela przez: 

1. Państwo, 
2. gminę, na obszarze której budynek jest 

położony, 

3. instytucję państwową, społeczną bądź 
spółdzielnię mieszkaniową, upoważnioną 
do tego przez wojewódzką władzę admi
nistracji ogólnej, 

4. zrzeszenie najemców, zorganizowane na 
podstawie przepisów, jakie wydadzą 
Ministrowie · Odbudowy i Administracji 
Publicznej, i upoważnione do dokonania 
naprawy danego budynku przez woje
wódzką władzę administracji ogólnej. 

(2) Budynek uznany będzie za nienapra
wiony przez właściciela, jeżeli właściciel nie 
przystąpił do naprawy budynku w terminie 
wyznaczonym przez władzę budowlaną albo 
jeżeli prowadzi te naprawy w sposób uznany 
przez władzę budowlaną za opieszały. 

Art. 8. (1) Budynek naprawiony przez 
Państwo, instytucję państwową bądź gminę, 
w myśl art. 7, przechodzi pod zarząd Państwa 
bądź gminy na taki okres czasu, dopóki z czyn
szów najemnych po potrąceniu wszelkich wy
datków administracyjnych, podatków, rat obcią
żeń hipotecznych i odsetek nie zostanie pokryta 
kwota, wydatkowana na naprawę, wraz z opro
centowaniem w wysokości 2% rocznie. 

(2) Wykonanie postanowienia o przywró
ceniu posiadania majątku opuszczonego nie może 
nastąpić przed wypełnieniem warunków, określo
nych w ust. (1). 

(3) Organa zar.ządu państwowego bądź 
gminnego obowiązane są przez cały czas trwania 
zarządu utrzymywać nieruchomość w należytym 
stanie i w takim stanie przekazać ją właścicielowi. 

(4) Budynki, będące własnością instytucji 
publicznej, spółdzielni mieszkaniowej lub bu
dowlano - mieszkaniowej, mogą być oddane 
w zarząd właścicielowi na warunkach ustalonych 
przez Ministra Odbudowy w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu. 

Art. 9. Przepisy art. 8 ust. 1-3 stosuje 
się odpowiednio do przypadków naprawy bu
dynków przez instytucje publiczne, społeczne 
bądź spółdzielnie mieszkaniowe oraz przez zrze
szenia najemców z następującymi zmianami: 

1. koszty naprawy ustala władza budow
lana, 
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2. zarząd nie może trwać dłużej niż lat 10j 
koszty nie pokryte z czynszów w tym 
okresie ulegają umorzeniu, 

3. przy ustalaniu kwoty, jaka ma być umo
rzona z czynszów najemnych, nie doli
cza się oprocentowania kapitału własnego, 
wydatkowanego na naprawę. 

IV. Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 10. Minister Odbudowy w porozu' 
mieniu z Ministrem Kultury i Sztuki wyda w dro
dze rozporządzenia przepisy o dostosowaniu 
przepisów dekretu niniejszego do budynków 
zabytkowych. 

• Art. 11. (1) Budynki, naprawione lub któ-
rych naprawa 2<.ostała rozpoczęta przed dniem 
wejścia w życie niniejszego dekretu przez Pań· 
stwo, gminę lub organ powołany do odbudowy 
miasta, a nie będące ich własnością , przechodzą 
pod zarząd Państwa bądź gminy na warunkach 
określonych wart. 8. 

(2) Do budynków zniszczonych, rozebra
nych przed wejściem w życie niniejszego de
kretu przez władze czy organa, o których mowa 
w. ust. (1), stosuje się odpowiednio przepisy art. 3. 

Art. 12. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Odbudowy w porozu
mieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, 
Kultury i Sztuki, Skarbu oraz Sprawiedliwości. 

Art. 13. (1) Dekret DlnleJSZY wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia, jednakże przepisy 
art. 5 stosuje się do kred ytów na naprawę bu
dynków udzielonych po dniu ] sierpnia 1945 r. 

(L) Jednocześnie w zastosowaniu do lokali 
objętych niniejszym dekretem, a których remont 
został rozpoczęty po jego wejściu w życie, traci 
moc obowiązującą przepis art. 10 lit. e dekretu 
z dnia 7 września 1944 r. o komisjach mieszka
niowych (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 18). 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
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w/z Prezes Rady Ministrów: 
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Władysław Kowalski 
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Konstanty Dąbrowski 

Minister Sprawiedliwości: 
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DEKRET 

z dnia 26 października 1945 r. 

o u :zupełnieniu przepisów prawa lotniczego. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 1928 r. 
o prawie lotniczym (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 69, 
poz. 437) dodaje się po art. 73 nowy art. 73a 
o brzmieniu : 

"Art. 73a. (1) Kto 
1) przez zaoranie lub VI inny sposób sa
mowolnie przekształca w całości lub w czę
ści teren lotniska, albo 
2) uszkadza lub ~zyni niezdatnym do 
użytku znajdujące SIę na lotnisku urządze
nia pomocnicze dla potrzeb lotnictwa, pod
lega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 
(2) Jeżeli czyn, określony w ust. (1), spo· 
wodował wielką szkodę dla Państwa, 
sprawca podlega karze więzienia. 
(3) Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, pod
lega karze aresztu do 2 lat lub grzywny 
do 100.000 zł". 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Mi,.listrom: Obrony Narodowej, Ko~ ' 
munikacji, Sprawiedliwości i Administracji Pu
blicznej. 

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

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

Minister Obrony Narodowej: 

Michał Żymierski 
Marszałek Polski 

Minister Komunikacji: 

lan Rabanowski 

Minister Sprawiedliwości: 

Henryk Świątkowski 

w Iz Minister Administracji Publicznej: 

Władysław Wolski 
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DEKRET 

z dnia 26 października 1945 r. 

o uzupełnieniu ustawy z dnia 10. marca 1932 r. o przejęciu egzekucji administracyjnej 
przez władze skarbowe oraz o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych. 

·~Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 marca 1932 r. 
o przej~ciu egzekucji administracyjnej przez 
władze skarbow.e oraz o postępowaniu egzeku
cyjnym władz skarbo'Yych (Dz. U. R. P. Nr 32, 
poz. 328) dodaje się po art. 4 nowy art. 4a 
w brzmieniu następującym : 

"Art. 4a. Rada Ministrów może ustalić 
szczególny tryb przymusowego ściągania 
świadczeń pieniężnych (art. 1) od przed
si~biorstw zarobkowych nie utrzymujących 
stałych zakładów, nie wyłączając sprzedaży 

ruchomości tych przedsiębiorstw w trybie 
'doraźnym, natychmiast po zajęciu rucho
mości i po cenie niżs.zej od rynkowej". 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu po-
rucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu 
z zainteresowanymi Ministrami. 

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

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Skarbu: 
Konstantg Dąbrowski 
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284 
DEKRET 

z dnia 26 października 1945 r. 

o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o postępowaniu przymusowym w administracji. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia Minister Obrony Narodowej : 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępo
waniu przymusowym w administracji (Dz. U. R. P. 
Nr 36, poz. 324), zmienionym rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypóspolitej z dnia 27 paździer
nika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 624) 
i rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 28 grudnia 1'.134 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, 
poz. 976) przepis art. 48 otrzymuje brzmienie: 

nArt. 48. 1) Kara pieniężna celem przy
muszenia może być stosowana kilkakrotnie 
w tym samym lub coraz wyższym wymiarze, 
nie może jednak każdorazowy wymiar prze
kraczać sumy 500 zł bądź 5 dni aresztu 
na przypadek niemożności zapłacenia kary. 
2) O wykonanie kary, zastępczego arf sztu, 
nałożonej na osobę wojskową należy zwró
cić się do władz wojskowych". 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Administracji Publicznej 
w p!lrozumieniu z zainteresowanymi Ministrami. 

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

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

w/z Minister Administracji Publicznej: 
Władysław Wolski 

Michał Żymierski 
Marszałek Polski 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 

Minis~er Oświaty: 

Czesław Wycech 

Minister Przemysłu: 

Hilary Minc 

Minister Komunikacji: 

lan Rabanowski 

w Iz Minister Pracy i Opieki Społecznej: 

Feliks Mantel 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 

Stanisław Radkiewicz 

w/z Minister Spraw Zagranicznych: 

Zygmunt Modzelewski 

Minister 'Sprawiedliwości: 

Henryk Świątkowski 
w/z Minister Rolnictwa i Refo~m Rolnych: 

Stanisław Bieniek 

Minister Aprowizacji i Handlu: 

jerzy Szfachelski 

Minister Odbudowy: 

Michał Kaczorowski 

Minister Poczt i Telegrafów : 

Tadeusz Kapeliński 

285 
DEKRET 

z dnia 26 października 1945 r. 

o ustanowieniu "Medalu za Odrę, Nissę, Bałtyk". 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mini
strów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W celu upamiętnienia wielkich 
zwycięstw żołnierza polskiego, który walczył 
o nowe granice na Odrze i Nissie i na wy
brzeżu Bałtyku, odzyskując dla Polski prastare 

ziemie słowiańskię na zachodzie i północy, oraz 
celem nagrodzenia uczestników tych walk, usta
nawia się odznaczenie wojskowe pod nazwą 
"Medal za Odrę, Nissę, Bałtyk". 

Art. 2. Zasadniczą odznaką "Medalu za 
Odrę, Nissę, Bałtyk" jest medal o średnicy 33 
mm wykonany z bronzu. Na czołowej stronie 
medalu w środku umieszczony jest rysunek 

I granic Polski .j jej rzek. Na górnej krawędzi 
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tego rysunku umieszczony jest wizerunek Orła. 
Wokoło medalu umieszczony jest papis "Za 
Odrę, Nissę, Bałtyk". Na odwrotnej stronie 

'umieszczony jest poziomo napis "R. P. Zwy
cięzcom - 1Il 1945 - IV 1945". 

"Medal za Odrę, Nissę, Bałtyk" nosI Się 
na wstążce ciemnoniebieskiej, szerokości 35 
mm, o dwóch pionowych paskach jasnonie
bieskich szerokości 7 mm na bokach wstążki, 
umieszczonych 2 mm od jej brzegu. 

Art. 3. "Medal za Odrę, Nissę, Bałtyk" 
nadaje w imieniu Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej Minister Obrony Narodowej żołnie' 
rzom Wojska Polskiego i osobom współdziała
jącym z Wojskiem PolskiJll, które, wypełniając 
ofiarnie swoje zadanie, przyczyniły się do zwy
cięstw nad Odrą, Nissą i Bałtykiem w okresie 
miesięcy marca i kwietnia 1945 r. 

Art. 4. "Medal za Odrę, Nissę, Bałtyk", 
nadaje się jednorazowo. 

Art. 5. "Medal za Odrę, Nissę, Bałtyk" 
zajmuje w kolejności odznaczeń polskich miejsce 
po "Medalu za Warszawę". 

Art. 6. Wszystkie wydatki związane z na
dawaniem "Medalu za Odrę, Nissę, Bałtyk", 
ponosi Skarb Państwa. 

Art. 7. Wykonanie nIniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Obrony Narodowej. 

Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka-Morawski 

Minister Obr0r.tY Narodowej: 

Michał Żgmierski 
Marszałek Polski 

286 
DEKRET 

z dnia 26 października 1945 r. 

o ustanowieniu "Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r.". 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W celu upamiętnieni.a zwycięstwa 
Narodu Polskiego i Jego Sprzymierzeńców nad 
barbarzyństwem hitlerowskim i triumfu idei wol
ności demokratycznej oraz dla odznaczenia osób, 
które swoim działaniem lub cierpieniem w kraju 
lub zagranicą w czasie do 9 maja 1945 r. przy
czyniły się do tego zwycięstwa i triumfu, usta
nawia się "Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r.". 

Art. 2. Zasadniczą odznaką "Medalu Zwy
cięstwa i Wolności 1945 r." jest medal bron
zowy o średnicy 33 mm. Na czołowej stronie 
medalu w środku jest wytłoczony wizerunek 
9rła, -wokoło niego wieniec z liści dębowych. 
U góry w pierścieniu wieńca wytłoczony jest 
napis: K. R. N. Na odwrotnej stronie umiesz
czony jest poziomo napis: R. P. Zwycięstwo 
i Wolność 9. 5. 45. 

"Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r." 
nosi się na wstążce szerokości 35 mm, posiada
jącej w linii pionowej barwę po połowie czerwoną 
i białą. 

Art. 3. "Medal Zwycięstwa i Wolności 
1945 r." w imieniu Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej nadaje Prezes Rady Ministrów. 

Nadanie medalu osobom, zatrudnionym 
w urzędach, instytucjach i zakładach, podleg-

łych poszczególnym Ministrom, lub osobom 
w inny sposób Ministrom podporządkowanym, 
następuje na wniosek właściwego Ministra. 

Zatwierdzenie prawa do odznaczenia prze
prowadzą specjalne komisje przy Prezydium 
Rady Ministrów i przy Ministerstwach, utwo
rzone zarządzeniami poszczególnych Ministrów. 
Skład komisji przy Prezydium Rady Ministrów 
winien być uzgodniony z Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej. 

Art. 4. "Medal Zwycięstwa Wolności 
1945 r." nadaje się jednorazowo. 

Art. 5. "Medal Zwycięstwa i Wolności 
1945 r." zajmuje w kolejności odznaczeń pol
skich miejsce po "Medalu za Odrę, Nissę, Bałtyk". 

Art. 6. Wszystkie wydatki związane z na
dawaniem "Medalu Zwycięstwa i Wolności 
1945 r." ponosi Skarb Państwa. 

Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim 
Ministrom, każdemu w zakresie jego działania. 

Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

w/z Minister Spraw Za,granicznych: 
Z. Modzelewski 
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Minister Obrony Narodowej: 
Michał Żymierski 
Marszałek Polski 

Minister Administracji Publicznej: 
Władysław Kiernik 

Minister Bezp ieczeństwa Publicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

w/z Minister Pracy i O pieki Społeczn ej: 
Feliks Mantel 

w/z Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Stanisław Bieniek 

Minister Aprowizacji i Handlu: 
jerzy Sztachelski 

Minister Poczt i Telegrafów: 
Tadeusz Kapeliński 

Minister Przemysłu: 
Hilary Minc 

Minister Oświaty: 
Czesław Wycech 
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Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 

Minister Spra wiedli wości: 
Henryk Świątkowski 

Minister Komunikacji: 
ja~ Rabanowski 

Minister Informacji i Propagandy: 
Stefan Matuszewski 

w/z Minister Zdrowia : 
jerzy Morzycki 

Minister Odbudowy : 
Michał Kaczorowski 

Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego: 
Stefan jędrychowski 

Minister Kultury i Sztuki: 
Władysław Kowalski 

Minister Lasów: 
Stanisław Tkaczow 

287 
DEKRET 

z d nia 26 października 1945 r. 

o ustanowieniu "Medalu za Warszawę". 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia bokach wstążki, umieszczonych 2 mm od jej 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą brzegu. 
ustawy (Oz: U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mini- Art. 3. "Medal za Warszawę 1939-1945" 
strów postana wia, a PrezydilllY.l Krajowej Rady nadaje w imieniu Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: Narodowej Minister Obrony Narodowej osobom, 

Art. 1. W celu upamiętnienia bohatersk iej które brały czynny udział w walkach, wymie
historii Warszawy w wo jnie z hitlero wskim na- nionych wart. 1. 
jeźdźcą, his to rii żołnierza , który bronił Stolicy Stwierdzenie prawa do odznaczenia prze
we wrześniu 1939 r., walczył nieugięcie w okresie prowadzi specjalna komisja przy Ministerstwie 
okupacji i ginął ofiarnie w tragicznym powstaniu, Obrony Naroaowej, utworzona zarządzeniem 
a także celem upamiętnien i a zwycięskiego wy- Mi nistra Obrony Narodowej 
zwolenia Warszawy przez O drodzone Wojsko Art. 4. .Medal za Warszawę 1939- 1945" 
Polskie w sojuszu z Armią Czerwoną oraz celem nadaje się jednorazowo. 
nagrodzenia uczestników tych walk o Stolicę Art. 5. "Medal za Warszawę 1939-1945" 
ustanawia się odznaczenie wojskowe pod nazwą zajmuje w kolej n ości odznaczeń polskich miejsce 
"Medal za Warszawę 1939- 1945". po "Medalu Zasłużonym na Polu Chwały". 

Art. 2. Zasadniczą odznaką "Medalu za Art. 6. Wszystkie wydatki związane z na-
Warszawę 1939-1945" jest medal bronzowy dawan iem "Medalu za Warszawę 1939-1945" 
o średnicy 33 mm. Na czołowej stronie medalu ponosi Skarb Państwa. 
w środku wytłoczony jest wizerunek syreny Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu 
z tarczą i z mieczem na pierścieniu . U do łu porucza się Ministro wi Obrony Narodowej. 
umieszczone są trzy ażurowe wstęgi fal. Na Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
pierścieniu medalu w dolnej części umieszczony z dniem ogłoszenia. 
jest napis "Za Warszawę", w górnej części, od- Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
dzielonej od dolnej symbolami znicza, umiesz- Bolesław Bierut 
czona jest data ,,1939- 1945". O dwrotna strona Prezes Rady Ministrów: 
medalu jest gładka, bez rysunku i napisu. Edward Osóbka-Morawski 

Medal "Za Warszawę" nosi się na wstążce Minister Obrony Narodowej: . 
czerwonej, szerokości 35 mm, o dwóch piono- Michał Żymierski 
wy ch paskach żółtych szerokości 4 mm na Marszałek Polski 
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DEKRET 

z dnia 2? października 1945 r. 

o .J(!'zyzu Partyzanckim". 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co nast~puje: 

Art. 1. W celu upami~tnienia bohaterskiej 
walki zbrojnej żołnierzy oddziałów partyzanckich 
z hitlerowskim okupantem o Niepodległość, 
Wolność i Demokracj~ oraz celem nagrodzenia 
bojowych zasług w tej walce - ustanawia si~ 
odznaczenia wojsko)Ve pod nazwą "Krzyż Party
zancki" . 

Art. 2. Zasadniczą odznaką "Krzyża Party
zanckiego" jest krzyż o wymiarach 38 x 38 mm, 
wykonany ze stopu żelaza. 

Na czołowej stronie krzyża w polu środ
kowym umieszczony jest wizerunek Orła. Na 
ramionach krzyża wyryty jest napis: "Za Polsk~, 
Wolność i Lud". Ramiona krzyża obramowane 
są naci~tym wzorem jedlinki. 

Na od wrocie na poziomym ramieniu wyryty 
jest napis" Partyzantom". Na pionowym ramieniu 
umieszczona jest u góry liczba ,,1939", a u dołu 
liczba ,,1945". 

"Krzyż Partyza~cki" nosi si~ na wstążce 
ciemnozielonej, szerokości 35 mm, o dwóch 
pionowych paskach czarnych szerokości 7 mm 
na b okach wstążki, umieszczonych 2 mm od jej 
brzega. 

Art. 3. "Krzyż Partyzancki" nadaje w imie
niu Prezydium Krajowej Rady Narodowej Mini
ster Obrony Narodowej osobom, które organi
zowały, dowodziły lub były członkami oddziałów 
partyzanckich oraz brały udział w działaniat:h 
i akcjach zbroj nych wymienionych oddziałów. 

Stwierdzenie prawa do odznaczenia prze
prowadzi specjalna komisja przy Ministerstwie 
O bro ny Narodowej, utworzona zarządzeniem 
Ministra Obrony Narodowej. 

Art. 4. "Krzyż 'Partyzancki" nadaje su, 
jednorazowo. 
, Art. 5. "Krzyż Partyzancki" zajmuje w ko
lej ności odznaczeń polskich miejsce po "Krzyżu 
Walecznych" . 

Art. 6. Wszystkie wydatki, związane z na
dawaniem "Krzyża Partyzanckiego", ponosi 
Skarb Państwa. ~ 

Art. 7. Wykonanie nllllejSzego dekretu 
porucza si~ Ministrowi Obrony Narodowej. 

Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski: 

Minister Obrony Narodowej: 
Michał Żymier~ki 
Marszałek Polski 

289 
DEK R ET 

z dnia 26 października 1945 r. 

o przekazaniu uprawmen Ministra Przemysłu i Handlu, wynikających z rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów 

i znaków towarowych, Ministrowi Przemysłu. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P . Nr 1, poz. I) - Rada Mi · 
nistrów postanawia, a Prez ydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co nast~puje: 

Art. 1. Uprawnienia Ministra Przemysłu 
i Ha ndlu, wynikające z rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospoli tej z dnia 22 marca 1928 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 384) o ochronie wy
nalazków, wzorów i znaków towarowych, zmie
nionego ustawą z dnia 25 stycznia 1933 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 63), przechodzą na 
Ministra Przemysłu. 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu 

porucza si~ Ministrowi Przemysłu oraz Mini
strowi Aprowizacji i Handlu,. 

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

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Przemysłu : ~ 

Hilary Minc 

Minister Aprowizacji i Handlu: 
jerzy Szlachelski 

/ 
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DEKRET 

z dnia 2 listopada 1945 r. 

o Komunalnym Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowym. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

. Art. 1. Tworzy się Komunalny Fundusz 
Pożyczkowo-Zapomogowy, nazywany w dekrecie 
niniejszym Funduszem. Jednocześnie znosi się 
komunalny fundusz pożyczkowo - zapomogowy, 
utworzony roz.porządzeniem Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 50, poz. 448). 

Art. 2. Do Fundusz~ wpływają: 

1) niezużyte dotychczas sumy, pozostające 
na rachunku zniesionego dekretem niniejszym 
komunalnego funduszu pożyczkowo - zapomogo
wego, 

2) nieściągniecte dotychczas należności 
z tytułu sum, przypadających komunalnemu fun
duszowi pożyczkowo - zapomogowemu na pod
stawie przepisów dotyczących tego funduszu, 
wydanych przed dniem 1 września 1939 r., 

. 3) należności z tytułu pożyczek, • udzielo-
nych z komunalnego funduszu pożyczkowo
zapomogowego przed dniem 1 września 1939 r., 

4) należności, przypadające komunalnemu 
funduszowi pożyczkowo - zapomogowemu na 
podstawie dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. 
o reformie samorządowego systemu podatkowego 
(Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 73) i dekretu z dnia 
13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym (Dz. 
U. R. P. Nr 13, poz. 74). 

Art. 3. (1) Fundusz przeznaczony jest · 
głównie na zapomogi dla związków samorządo
wych ze specjalnym uwzględnieniem tych zwią~
ków, które przy maksymalnym wykorzystamu 
przysługujących im źródeł dochodowych i przy 
racjonalnej gospodarce nie mogą pokryć bieżących 
wydatków, związanych z wykonaniem zadań 
ustawowych. 

(2) Poza tym z Funduszu będą również 
udzielane związkom samorządowym pożyczki 
bezprocentowe lub oprocentowane na zasilenie 
funduszów kasowych, a w wyjątkowych przy
padkach na inne cele, między innymi na po
krycie wydatkó*, inwestycyjnych. 

Art. 4. Fundusz będzie ulokowany w cen
tralnej instytucji bankowej, która zostanie utwo
rzona-d/a celów kredytu komunalnego. Do czasu 
utworzenia tej instytucji Fundusz będzie uloko
wany w Polskim Banku Komunalnym. 

Art. 5. (1) Zarząd Funduszu sprawuje Mi
nister Administracji Publicznej w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu. 

(2) Do decydowania o rozdziale zapomóg 
i pożyczek z Funduszu Minister Administracji 
Pubiicznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu: 

1. powoła specjalną komisję, 

2. ustali jej skład i regulamin. , 

Art. 6. Zasady rozdziału i warunki udzie
lania zapom(>g i pożyczek z Funduszu, w szcze
gólności wysokość oprocentowania pożyczek 
i ter miny zwrotu, jak również sposób i warunki 
lokaty i admi nistrowania Funduszem ustali Mi
nister Administracji Publicznej w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu. 

Art- 7. Minister Administracji Publicznej 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu może na 
pokrycie kosztów i wynagrodzeń, związanych 
z administrowaniem Funduszem, potrącać z wpły 
wów tego Funduszu kwoty do wysokości 1/2% 
tych wpływów. Sposób zużytkowania potrąconych 
kwot ustali Minister Administracji Publicznej 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 8. Wykonanie dekretu mnIeJszego 
porucza siec Ministrowi Administracji Publicznej 
w porozumieniu z . Ministrem Skarbu. 

Art. 9. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawslct 

wiz Minister Administracji Publicznej: 

Zaruk Michalski 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 
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DEKRET 

z dnia 13 listopada 1945 r. 

o zmianie ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 2) od następnych 8.000 hektolitrów piwa 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą płaci się podatek o 5% wyższy, a od dal-
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi- szych ilości piwa oraz od piwa sprowadzo-
nistrów postanawia, a Prezydium Krajówej Rady nego z zagranicy o 10% wyższy od norm, 
Narodowej zatwierdza, co następuje: ustalonych w pkt 1. 

Art. 1. W ustawie z dnia 22 października (2) Wyrób piwa o zawartości ekstralctu 
1931 r. o opodatkowaniu piwa (Dz. U. R. P. Nr 99, poniżej 7% w podstawowej brzeczce wy-
poz. 762) wprowadza się zmiany następujące: maga zezwolenia Ministra Skarbu. 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: (3) Sposób stwierdzania zawartości eks-
"Art.!. (1) Piwo zarówno wyrobione w kraju traktu w brzeczce podstawowej oraz do-
jak i sprowadzone z zagranicy podlega po- puszczalne wahania przy stwierdzaniu tej 
datkowi spożywczemu. zawartości ustala Minister Skarbu . 

(2) Za piwo podlegające opodatkowaniu (4) Minister Skarbu uprawniony jest do 
uważa się napój otrzymany w drodze fer- . obniżania określonej w ust. (1) stopy po-
mentacji . alkoholowej za pomocą drożdży datku spożywczego od piwa"; 
ze słodu z dodatkiem albo samego chmielu 
albo chmielu i kukurydzy lub innego zboża, 
wszelkiesro rodzaju cukru i substancyj bar· 
wiących"; 

2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

"A rł. 2. (1) Wolne jest od podatku piwo: 

a) wywożone pod kontrolą skarbową za 
granicę, 

b) wydane pracownikom browaru jako de
putat w ilości nieprzekraczającej 1 litra 
na jednego pracownika dziennie, 

c) przeznaczone do dalszej przeróbki we 
własnym lub innym browarze, 

d) pobierane do badań w ilości nieprze-
kraczającej każdorazowo 1 litra. 

(2) Warunki stosowania przepisów ust. (1) 
ustala Minister Skarbu w drodze rozpo
rządzenia"; 

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: 
• Art. 3. (1) Wysokość podatku spożyw
czego ustala się, jak następuje! 

1) od pi~rwszych 2.000 hektolitrów piwa 
wszystkich gatunków łącznie wydanych do 
obrotu w ciągu roku obrachunkowego po
datek wynosi: 

a) od piwa lekkiego o zawartości ekstraktu 
7-10% w brzeczce podstawowej 400 zł 
od 1 hektolitra, 

(' b) od piwa pełnego o zawartości ekstraktu 
10 - 15 % w brzeczce podstawowej 
600 z ł od 1 hektolitra, 

c) od piwa mocnego o zawartości ekstraktu 
powyżej 15% w brzeczce podstawowej 
800 zł od 1 hektolitra; 

4) wart. 4 dodaje się następujące nowe 
zdanie:. 

fi Przepisu tego nie stosuje się, gdy osoby 
trzecie nabyły swe prawa w dobrej wierze"; 

5) art. 5 otrzymuje brzmienie: · 

"Art. 5. (1) Do uiszczenia podatku od 
piwa obowiązany jest ten, kto piwo wy
rabia lub na swój rachunek poleca wyra
biać, a przy przywozie piwa z zagranicy -
osoba, uprawniona do rozporządzania to' 
warem w rozumieniu obowiązujących prze
pisów celnych. 

(2) Obowiązek uiszczenia podatku powstaje 
w chwili, gdy piwo zostaje wydane z bro
waru. Minister Skarbu może dla piwa bar
wiącego zezwalać na wyjątki od tego 
przepisu. Przy przywozie piwa· z zagranicy 
obowiązek uiszczenia podatku powstaje 
w chwili odprawy celnej . 

(3) Ściągnięcie nieuiszczonego w terminie 
podatku od piwa wraz z odsetkami od za
ległości następuje w trybie administracyj
nym przez władze skarbowe w drodze za
jęcia i sprzedaży znajdujących się w bro
warze zapasów gotowego piwa bez względu 
na jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz 
w drodze zajęcia i sprzedaży wszelkiego 
innego" majątku przedsiębiorcy, obowiąza
nego do uiszczenia podatku. 

(4) Minister Skarbu uprawniony jest do 
umarzania nieściągalnych należności z ty
tułu podatku od piwa"; 

6) Wart. 7 dodaje się następujący nowy 
ustęp (4): 
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',,(4) Przy przywozie piwa z zagranicy po
datek płatny jest jednocześnie z należno
ściami celnymi"; 

7) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 9. (1) Prawo żądania zwrotu po
datku nienależnie pobranego przedawnia 
się z upływem jednego roku, licząc od 
dnia uiszczenia podatku. 

(2) Prawo żądania należnego Państwu po' 
datku bez względu na to, czy jego wymiar 
został dokonany. czy przez zatajenie wstrzy
many, przedawnia się z upływem 5-ciu lat, 
licząc od dnia powstania obowiązku po
datkowego. Przedawnienie prawa żądania 
zapłaty podatku przerywa ka7.da czynność, 
podjęta przez władzę skarbową w celu 
ściągnięcia należności podatku wymierzo
nego lub zatajonego"; 

8) do art. 9 dodaie się nagłówek w brzmie
niu: " właściwość władz" i nowy art. 9 a 
w brzmieniu: 

"Art. 9a. Orzekanie o należności z tytułu 
podatku od piwa ,i wymiar t ego podatku 
należą do właściwości władz skarbowych"; 

9) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 10. (1) do wyropu piwa dolnej fer
mentacji wolno używać tylko słodu jęcz
miennego - albo słodu jęczmiennego z do
datkiem kukurydzy lub innego zboża
oraz chmielu, drożdży i wody. 

(2) Przy wyrohie piwa górnej fermentacji 
wolno używać nadto c~kru techn icznie 
czystego, sacharozy, cukru przemienionego 
i skrobiowego. Minister Skarbu określi 
w drodze rozporządzenia warunki wyrobu 
piwa przy użyciu cukru. 

(3) Barwnik oraz piwo barwiące do wy
robu piwa dolnej fermentacji powinny być 
sporządzone z surowców wyszczególnio
nych w ust. (1), a do wyrobu piwa górnej 
fermentacji - z Surowców wyszczególnio
nych w ust. (1) lub (2). 

(4) Wyrób, sprzedaż i kupno piwa barwią
cego są dozwolone pod warunkiem i ogra
czeniami, przewidzianymi w obowiązujących 
przepisach o przeciwdziałaniu produkcji 
i sprzedaży artykułów żywności szkodliwych 
dla żdrowia. 

(5) Przez słód rozumie się każde zboże 
sztucznie kiełkowane. 

(6) Przy wyrobie poszczególnych gatunków 
piwa, jak również piwa przeznaczonego na 
wywóz za granicę, Minister Skarbu może 
zezwalać na wyjątki od przepisów zawar
tych w ust. (1)~ (3). 

(7) Do piwa gotowego i brzeczki nie wolno 
dodawać wody od chwili, gdy zawartość 
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ekstraktu w brzeczce podstawowej (ochło
dzonej), z której piwo pochodzi, została 
stwierdzona. Na wyjątki zezwalać może 
Minister Skarbu. 

(8) Bliższe przepisy <:,0 do sposobu pro
wadzenia fermentacji wyda Minister Skarbu 
w drodze rozporządzenia"; 

10) po art . 10 dodaje się nagłówek 
w brzmieniu: "Cena piwa" i nowy art. 10a 
w brzmieniu: 

"Art. 10a. Minister Skarbu w porozumieniu 
z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych 
oraz Aprowizacji i Handlu jest uprawnio
ny do okre ślan ia w drodze rozporządzeń 
ceny piwa"; • 

11) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 11. (1) Nazwy ,;piwo" wolno używać 
w obrocie handlowym tylko do oz naczen ia 
takich napojów, które przeszły fermentacię 
i które odpowiadają przepisom art. 10 
ust. (1 )-(4). 

(2) Pod nazwą "piwo pełne" lub "mocne" 
albo innym określeniem mogącym wywołać 
wrażenie, że piwo jest mocniejsze niż piwo 
lekkie bądź pełne , wolno wydawać do 
obrotu tylko takie piwo, którego brzeczka 
pod względem zawartości ekstraktu jest 
mocniejsza niż brzeczka określona dla piwa 
lekkiego bądź pełnego"; 

12) wart. 18 zdanie drugie zastępuje się 
wyraz "pełnego" wyrazem "lekkiego". 

Art. 2. Wykonanie mniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Skarbu. 

Upoważnia się Ministra Skarbu do ogło
szenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol
skiej jednolitego tekstu ustawy z dnia 22 paź
dziernika 1931 r. o opodatkowaniu piwa (Dz. U. 
R. P. Nr 99, poz. 762) wraz z późniejszymi 
zmianami z zastosowaniem nowej numeracj i ar
tykułów i ustępów oraz z uwzględnieniem prze
pisów wydanych do dnia ogłoszenia jednoli
tego tekstu. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Jednocześni e traci moc obo
wiązującą dekret Polskiego Komitetu Wyzwole
nia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. 
o zmianie ustawy o opodatkowaniu piwa (Dz. U. 
R. P. Nr 9, poz. 48), zmieniony dekretem Pol
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 
1 grudnia 1944 r. (Dz . U. R. P. Nr 13, poz. 71). 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej : 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawsld 

w/z Minister Skarbu: 
Leon Kurowski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 październik~ 1945 r. 

o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 ,r. o postępowaniu 
egzekucyjnym władz skarbowych. 

Na podstawie art. 3, 4 i 4-a ustawy z dnia 4) w § 13 dodaje się ustęp (7) o bn:mieniu: 
10 marca 1932 r. o przejęciu egzekucji admini
stracyjnej przez władze skarbowe oraz o postę
powaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. 
R. P. Nr 32, poz. 328) zmienionej dekretem 
z dnia 26 października 1945 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 50, poz. 283) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egze
kucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr 62, 
poz. 580), zmienionym rozporządzeniami Rady 
Ministrów z dnia 2 stycznia 1933 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 4, poz. 24), z dnia 28 stycznia 1934 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 10, poz. 78) i z dnia 15 maja 1937 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 340) wprowadza się 
zmiany następujące: 

1) w § 3 treść dotychczasowa otrzymuje 
oznaczenie jako ustęp 1 i dodaje się nowy 
ustęp (2) o brzmieniu: 

,,(2) W razie zbiegu egzekucj i administra
cyjnej , prowadzonej ' przez urząd skarbowy, 
z egzekucją administracyjną, prowadzoną 
przez inną władzę, przeciwko ternu sa
memu zobowiązanemu akta . egzekucyjne 
przekazuje się urzędowi skarbowemu ce
lem dalszego prowadzenia egzekucji. Czyn
ności doko nane przed przekazaniem tych 
akt zachowują moc prawną". 

2) § 12 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 12. Ogólne kierownictwo, nadzór oraz 
piecza nad ścisłym i jednolitym wykony
waniem przepis6w egzekucyjnych należy 
do Ministra Skarbu, a nad wykonywaniem 
tych przepisów przez władze samorządu 
terytorialnego - do Ministra Skarbu w po
rozumieniu z Ministrem Administracji Pu
blicznej" . 

,«" ' 3) w § 13 ustę py (5) i (6) otrzymują 
brzmienie: 

"(5) Koszty upomnienia wynoszą 1 % za' 
ległości, nie mniej jednak niż 5 zł, a nie 
więcej niż 100 zł. KoszEy upomnienia przy
padają wierzycielowi, a w przypadkach, 
przewidzianych w ustępie (4) - gminie 
wiejskiej . Kwoty kosztów upomnienia za
okrągla się wzwyż do pełnego złotego. , 
(6) Podstawę obliczenia kosztów upomnie
nia stanowi ogólna suma zaległości wraz 
z karami za zwłokę, objęta poszczególnym 
upomnieniem" • 

,,(7) Obowiązek uiszczenia kosztów upom
nienia powstaje z chwilą dor~czenia upom-. ." llIema . 

5) po § 53 dodaje się § 53 1 o brzmieniu: 

"§ 53 1• Odwoła nie od decyzji innych 
władz, uprawnionych do przeprowadzenia 
egzeku cji i obow iązanych do stosowania 
przy egzekucji przepisów rozpo rządzenia 
niniejszego, rozstrzyga ostatecznie właściwa 
izba skarbowa. Odwołania winny być wno
szone za pośrednictwem wład7.y , która wy
dała za skarżoną decyzję"· 

6) § 55 otrzymuje brzmienie : 

,,§ 55. (1) D ecyzj e urzędów skarbowych 
mogą być uchylone i zmienione z urzędu 
w każdym czasie w trybie nadzoru przez 
właściwą izbę skarbową, o ile z decyzyj 
tych strony lub osoby trze cie nie nabyły 
jakichkolwiek praw. 

(2) Takie same uprawnienia slu:ią właściwej 
izbie skarbowej w porozumieniu z właści
wym urzędem wojewódzkim co do decyzji 
władzy samorządowej przeprowadzającej 
egzekucję na podstawie niniejszego roz
porządz enia" • 

7) §, 57 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 57. (1) Kosztami egzekucyjnymi w egze
kucyj nym postępowaniu administracyj-
nl' m są : 

1. o płaty za dokonane czynności egzeku~ 
• l , . 

cYlne w WySOKOSCl : 

grupa a} za pobranie przez organ egzeku
cyjny na miejscu u zobowiązanego 
całkow itej z aległości bez dokona
nia zaj ęcia - 1 % od zaległości 
łącznie 7. karami za zwłokę, naj
,",mieJ jed nak zł 10.- , 

gr upa b) za za ję cie ruch omości, wierzytel
ności pieniężnej lu b innych praw 
majątkowych - 2% od sumy 
zaległości łączni e z karami za 
zwłokę , najmniej jednak zł 20.-, 

grupa c) za czynności licytacyjne (obwie
szczeni'3 o licytacji, protokó ł licy
tacji, nie dojścia do skutku Iicy' 
t acj i i t. p.) lub sprzedaży w inny 
sposób - 3% od sumy zaległo
ści łącznie z karami za zwłokę, 
najmniej jednak zł 30.-. 
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. 2. wydatki poniesione, a zwłaszcza: 

a) koszty publicznych ogłoszeń w pismach, 

b) wynagrodzenie osób trzecich za otwar
cie drzwi i schowków, koszty przewozu, 
przechowani~ i dozoru zajętych rzeczy, 
koszty przesyłki zajętych ruchomości do 
innej miejscowości oraz koszty utrzy
mania zajętych zwierząt, 

c) wynagrodzenie świadków i biegłych. 

(2) Kwoty opłat (ust. 1 pkt 1) zaokrągla 
si~ do pełnego złotego w gór~. 

(3) Przy zbiegu czynności egze~ucyjnych, 
wymienionych w grupach opłat b) i c) ust. (1) 
pkt 1, opłatę oblicza się odr~bnie. 

(4) W przypadku uiszczenia do rąk organu 
egzekucyjnego tylko części zaległości i doko
nania zajęcia na pozostałą sumC(, opłatę pobiera 
się od całej ściąganej zaległości w skali, okre
ślonej w grupie b pkt 1 ust. 1. 

(5) Obowiązek uiszczenia opłat egzekucyj
nych, przewidzianych w ust. (1) pkt 1) powstaje: 
co do opłat w grupie a) z chwilą przybycia 
organu egzekucyjnego celem dokonania zajęcia; 

. co do opłat w grupie b) - z chwilą zajęcia ru
chomości, wierzytelności pieniężnych lub praw 
majątkowych; co do opłat w grupie c) - z chwilą 
rozpisania licytacji lub wszczęcia czynności, 
zmierzających do sprzedaży w inny sposób. Za 
dalsze czynności egzekucyjne, wchodzące w skład 
danej grupy, oddzielnych opłat egzekucyjnych 
nie pobiera się. 

(6) Urząd skarbowy może żądać od wie
rzyciela zaliczki na pokrycie przewidywanych 
wydatków egzekucyjnych oraz zawiesić kroki 

egzekucyjne do czasu otrzymania' żądanej za
liczki. Wspólne wydatki, poniesione w związku 
z egzekucją u dwu lub więcej zobowiązanych, 
rozdziela się pomiędzy wszystkich zobowiąza
nych, mając na uwadze szczególne okoliczności 
każdego przypadku". 

8) w § 80 dodaje się ustęp (4) o brzmieniu:. 

,,( 4) Sprzedaż ruchomości w przedsiębior
stwach zarobkowych, nieutrzymujących sta
łych zakładów, a Vi szczególności w handlu 
wędrownym, jarmarcznym, na targach i ba
zarach, w handlu zwierzętami, w furmań
stwie, w fotografowaniu, może być prze
prowadzona orzez organ egzekucyjny 
w trybie doraźnym natychmiast po zajęciu, 
po cenie nie niższej. niż 75 % ceny ryn
kowej. Niesprzedane w trybie doraźnym 
ruchomości należy dokładnie opisać, osza
cować i zabrać do składnicy władzy egze
kucyjnej bądź oddać pod dozór osobie 
trzeciej. Dalsze post~powanie egzekucyjne 
z tych ruchomości toczy się na zasadach 
ogólnych" . 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Skarbu oraz innym in
teresowanym Ministrom każdemu według wła
ściwości. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 
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293 
DĘKRET 

Z dnia 10 listopada 1945 r. 

o Głównej Komisji i Okręgowych Komisjach Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. 
Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia deksu postępowa. n i a karnego. Przy wykonywa-

1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą niu tych czyriności korzystają z uprawnień władz 
ustawy (Dz . U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi- sądowych. Czynności podjęte przez członków 
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Głównej Komisji i Okręgowych Komisyj, posia
Narodowej zatwierdza, co następuje : dających kwalIfikacje sędziowskie lub prokura-

Art. 1. Tworzy się przy Mmisterstwie Spra- torskie, mają moc czynności sądowych, a pro
wiedliwości Główną Komisję Badania Zbrodni tokóły - moc protokółów sądowych . 
Niemieckich w Polsce i Okręgowe Komisje Ba- Art. 5. Organy bezpieczeństwa publicz-
dania Zbrodni Niemieckich w Polsce. I nego i milicji oraz administracji państwowej 

Art. 2. Przewodniczącym Głównej Komisji : i samorządowej obowiązane są do wykonywania 
jest Minister Sprawiedliwości, który powołuje ! zleceń, wydanych we właściwym zakresie dzia
członków Głównej Komisji oraz przewodniczą- lania przez Główną Komisj ę, Okręgowe Komisje 
cych Okręgowych Komisyj. Członków Okręgo- . i ich organy. 
wej Komisji powołuje przewodniczący Okręgo- I Art. 6. Wszystkie instytucje i osoby pry-
wej Komisji. watne obowiązane są do przekazania Głównej 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego może Komisji względnie Okręgowym Komisjom posia
delegować do Głównej Komisji i do Okręgo· danych przez nie materiałów, dotyczących zbrod
wych Komisyj przedstawicieli władz bezpieczeń - ni niemieckich. 
stwa celem współdziałania. Art. 7. Członkowie Głównej Komisji przY' . 

Art. 3. Do zakresu działania Głównej Ko- i wykonywaniu czynności urzędowych mają prawo 
misji należy: do bezpłatnego korzystania z państwowych i sa-

a) badanie i zbieranie materiałów dotyczą - . morządowych środków przewozowych na terenie 
cyc h zbrodni niemieckich, popełnionych ! całego Państwa. . 
w latach 1939-1945 w Polsce lub poza I Art. 8. Organizację Głównej Komisji i Okrę
jej granicami w stosunku do obywate li gowych Komisyi określa statut zatwierdzony 
polskich lub osób narodowości polskiej przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu 
oraz w stosunku do cudzoziemców, któ- z Ministrami : Informacji i Propagandy, Spraw 
rzy w tym czasie przebywali w Polsce, Zagranicznych oraz Bezpieczeństwa Publicznego. 

b) kierownictwo i uzgadnianie prac Okrę- ! Art. 9. Budżet Głównej Komisji i Okrę-
gowych Komisyj oraz wszystkich insty- I gowych Komisyj wchodżi jako dział odrębny 
tucyj o pokrewnym zakresie działania ! do budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. 
i współpraca z Instyt ll tem Pamięci Na- I Art. 10. Wykonanie niniejszego dekretu 
rodowej przy Prezydium Rady Ministrów, I porucza si~ Ministrowi Sprawiedliwości w poro-

c) ogłaszanie materiałów i wyników badań I zumieniu z zainteresowanymi Ministrami. 
dotyczących zbrodni niemieckich i roz- Art. 11. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
powszechnianie ich w kraju i za granicą :l dniem ogłoszenia. 
oraz udostępnianie materiałów pokrew- Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
nym instytucjom zagranicznym. Bolesław Bierut 

Art. 4. Główna Komisja i Okręgowe Ko· Prezes Rady Ministrów: 
lIlisje oraz delegowane przez nie organy mają Edward Osóbka - Morawski 
prawo prowadzenia dochodzeń oraz badania Minister Sprawiedliwości:. 
świadków i stosują odpowiednie przepisy ko· Henryk Swiątkowski 
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DEKRET 

z dnia 13 listopada 1945 r. 

o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 styczn'ia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Prawo do zasiłków i pomocy na 
podsta wie niniejszego dekretu służy wdowom 
i sierotom pozostałym po osobach, które po
niosły śmierć z rąk wrogów demokratycznego 
ustroju Państwa Polskiego w związku z ich wy
stąpieniami terorystycznymi, skierowanymi prze
ciwko poszczególnym grupom obywateli. 

Art. 2. Za osoby, uprawnione do zasiłków 
pomocy (art. 1), uważa się: 

a) wdowę, bez względu na to, czy związek 
małżeński zawarty był w formie prawem 
przepisanej; 

b) dzieci ślubne, uprawnione, przysposo
bione oraz nieślubne i pasierbów do 
18 roku życia, a jeżeli kształcą się 
w szkołach średnich, wyższych lub za
wodowych - do 25 roku życia. 

Art. 3. Wyłączone są od korzystania 
z upraWDlen, objętych niniejszym dekretem, 
osoby skazane prawomocnie po dniu 22 lipca 
1944 r. na karę dodatkową utraty praw publicz
nych lub obywatelskich praw honorowych. 

Art. 4. O sobom, wymienionym wart. 2 
lit. a), służy prawo do zasiłków w wysokości 
60 % uposażen i a urzędnika państwowego X grupy 
uposażenia. 

Osobom, wymi enionym wart. 2 lit. b), 
służy prawo do zasiłków w wysokości 40 % upo
sażenia urzędnika państwowego X grupy upo
sażenia. 

Łączna kwota zasiłków, przypadających 
osobom pozostałym po P,oszczególnej ofierze 
wrogów ustroju demokratycznego Państwa Pol
skiego (art . l), nie może przekrac za ć 150% 
uposażenia urzędnika państwowego X grupy 
uposażenia. 

Art. 5. Jeżeli osoba, uprawniona do zasił
ków (art. 1), ma lub uzyska środki zapewnia
jące jej egzystencję, prawo do zasiłków ulega 
zawieszeniu na czas posiadania tych środków. 
Kwoty, nie należnie pobrane tytułem zasiłków, 
podlegają zwrotowi bez względu na to, czy 
miało miejsce świadome wprowadzenie władzy 
w błąd. 

Art. 6. Zasiłki pobierane na zasadzie ni
niejszego dekretu są wolne od podatków i nie 
podlegają zajęciu w drodze egzekucji, z wyjąt
kiem ustawowych roszczeń alimentacyjnych na 
rzecz wstępnych i zstępnych. 

Art. 7. Wdowy i sieroty po ofiarach wro
gów demokratycznego ustroju Państwa Pojskiego 
(art. 1) korzystają z następujących pomocy: 

a) otrzymują zaopatrzenie żywnościowe we
dług norm, przewidzianych dla członków 
rodzin urzędników państwowych, 

b) przy równych kwalifikacjach służy im 
prawo pierwszeństwa w przyjmowaniu 
do pracy, w otrzymywaniu przydziałów 
mieszkaniowych, stypendiów, w przyj
mowaniu do zakładów naukowych, burs 
i zakładów leczniczych po korzystają
cych z pierwszeństwa osobach, pozosta
łych po uczestnikach ruchu podziemnego 
i partyza nckiego, 

c) otrzymują bezpłatną pomoc lekarską na 
koszt Państwa w ubezpieczalniach spo
łecznych oraz w państwowych i samo
rządowych zakładach leczniczych, 

d) przy osiedlaniu na ziemiach zachodnich 
korzystają z wszelkich ulg i udogodnień, 
jakie służą rodzinom żołnierzy Wojska 
Polskiego. 

Art. 8. Prawo do zaopatrywania i zasiłków 
w zakresie przewidzianym w niniejszym dekre
cie ustalają komisje kwalifikacyjne, powołane 
na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 23 lipca 
1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozosta
łych po uczestnikach ruchu podziemnego i par
tyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie 
Polski spod najazdu hitlerowskiego (Dz. U. R. P. 
Nr 30, poz. 180) i w trybie tamże przewidzianym. 

Art. 9. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z Ministrami: A dmin istracji Pu
blicznej, B ezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, 
Zdrowia, Oświaty, Przemysłu oraz Aprowizacji 
i Handlu. 

Art. 10. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław j3ierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

w/z Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Feliks Montel 

w Iz Minister Administracji Publicznej: 
Aleksander Zaruk Michalski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 

Minister Zdrowia: 
Franciszek Litwin 

w Iz Minister Oświaty: 
Bronisław Biedowicz 

Minister Przemysłu: 
Hilary Minc 

Minister Aprowizacji i Handlu: 
jerzy Sztachelski 
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DEKRET 

z dnia 13 listopada 1945 r. 

o . zarządzie Ziem Odzyskanych. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia Art. 5. Rada Ministrów na wniosek Mi-
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą nistrów: Ziem Odzyskanych i Administracji Pu
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi· blicznej dokona w drodze rozporządzeń tym
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady czasowego podziału obszaru ziem odzyskanych 
Narodowej zatwierdza, co następuje: na województwa i powiaty, ustalając zarazem 

Art. 1. Na okres przejś.ciowy, dopóki tego siedzibt( władz wojewódzkich i powiatowych, 
wymagać bt(dą potrzeby nadzwyczajne, tworzy przy czym może włączyć poszczególne powiaty 
się Ministerstwo Ziem Odzyskanych. do już istniejących województw. 

Art. 2. Ministerstwo Ziem Odzyskanych Rozporządzenia właściwych Ministrów w po-
obejmuje swoją działalnością ziemie odzyskane rozumi~niu z Ministrem Ziem Odzyskanych 
na zachód i północ od granic Państwa z roku 1939. ustalą tymczasowy podział sądowy oraz admini

Do zakresu działania Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych należy: 

a) opracowywanie wytycznych polityki 
Państwa na ziemiach odzyskanych oraz 
planu ich zagospodarowania i czuwanie 
nad jego wykonaniem, 

b) przeprowadzenie planowej akcji osied
leńczej, 

c) zaopatrywanie ludności w przedmioty, 
służące do zaspokojenia jej potrzeb go
spodarczych, 

d) zarząd . mieniem poniemieckim, 
e) administracja zieU! odzyskanych, przy 

czym do właściwości Ministra Ziem Od
zyskanych naleią wszystkie sprawy, 
które poza tym obszarem należą do 
właściwości Ministra Administracji Pu
blicznej, 

f) koordynowanie lub Inicjowanie działal
ności innych Ministrów i podległych im 
organów na ziemiach odzyskanych, z wy
jątkiem spraw należących do zakresu 
działania Ministerstwa .Spraw Zagranicz
nych i Ministerstwa Zeglugi i Handlu 
Zagranicznego. 

Art. 3. Do Ministerstwa Ziem Odzyska
nych włącza się Państwowy Urząd Repatria' 
cyjny. 

Uprawnienia Ministra Administracji Pu
blicznej. zawarte w dekrecie o utworzeniu Pań
stwowego Urzt(du Repatriacyjnego (Dz. U. R. P. 
z 1945 r. Nr 24, poz. 145), przechodzą na Mi
nistra Ziem Odzyskanych. 

Art. 4. Na ziemie odzyskane rozciąga się 
ustawodawstwo, obowiązujące na obszarze Sądu 
Okręgowego w Poznaniu, a w zakresie prawa 
pracy - ustawodawstwo obowiązujące na ob
szarze górnośląskiej części województwa ślą
skiego. 

Rada Ministrów może w drodze rozporzą
dzeń wydawać przepisy przejściowe i uzgadnia
jące, związane z rozciągnięciem przepisów praw
nych na ziemie odzyskane. 

stracyjnyw zakresie urzędów niezespolonych, 
a także siedziby sądów, władz i urzędów. 

Art. 6. Na ziemiach odzyskanych mianuje 
i odwołuje wojewodów Rada Ministrów na 
wniosek Ministra Ziem Odzyskanych. 

Mianowanie wojewodów, których władza 
obejmuje tylko częściowo obszar ziem odzyska' 
nych, następuje na wniosek Ministrów: Admini
stracji Publicznej i Ziem Odzyskanych. 

Starostów na ziemiach odzyskanych mia
nuje i odwołuje Minister Ziem Odzyskanych na 
podstawie wniosku wojewody. 

Art. 7. Na ziemiach odzyskanych sprawują 
wojewodowie i starostowie - każdy w swoim 
okręgu administracyjnym - zwierzchnie kierowo 
nictwo nad wszystkimi działami zarządu pań
.stwowego (art. 2) i mają prawo wydawania 
w tym zakresie. służbowych zarządzeń wszystkim 
władzom, urzędom i organom urzędowym w srra
nicach zakresu działania Ministerstwa Ziem Od
zyskanych określonego wart. 2. 

Art. 8. Minister Obrony Narodowej w po
rozumieniu z Ministrem Ziem Odzyskanych ustali 
sieć garnizonów Wojska Polskiego na odzyska
nych ziemiach i ich liczebność. 

Art. 9. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim 
Ministrom. 

Art. 10. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: · 

Edward Osóbka - Morawski 

w/z Minister Administracj i Publicznej: 

Aleksander Zaruk-Michalski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 

Stanisław Radkiewicz 

w/z Minister Spraw Zagranicznych: 

Zygmunt Modzelewski 
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w/ z Minister Obrony Narodowej: 
Marian Spychalski 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 

Minister Sprawiedliwości:. 
Henryk Swiqtkowski 

w/z Minister Oświaty: 
Bronisław Biedowicz 

Minister Kultury i Sztuki: 
Władysław Kowalski 

w/z Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Stanisław Bieniek 

Minister Lasów: 
Stanisław Tkaczow 

Minister Przemysłu: 
Hilary Minc 

Minister Aprowizacji i Handlu: 
. jerzy Sztachelski 

Minister Zeglugi i Handlu Zagranicznego 
Stefan jędrychowski 

Minister Odbudowy: 
Michał K aczorowski 

Minister Komunikacji: 
jan Rabanowski 

w/ z Minister Pracy i Opieki Społecznej : 
Feliks Mantel 

Minister Zdrowia: 
Franciszek Litwin 

Minister Poczt i Telegrafów: 
Tadeusz Kapelińsk i 

Minister Informacji i Propagandy: 
Stefan 2\1atuszewski 

296 
ROZP6RZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

z dnia 29 września 1945 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Sklll'bu, Sprawiedliwości. 
Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Pracy i Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia 

z dnia 6 września 1937 r. o opłatach konsularnych. 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 li
stopada 1924 r. o organizacji konsulatów i o 
czynnościach konsulów (Dz. U. R. P. Nr 103, 
poz. 944) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw 
Zagranicznych z dnia 6 września 1937 r. o opła
tach konsularnych (Dz. U. R. P. Nr 70, poz. 520) 
wprowadza się zmiany następujące: 

1). w § 3 lit. a) skreśla się wyrazy "oraz 
Skarb Sląski"; 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 
.§ 7. (1) Opłaty konsularne ustalone w za
łączonej taryfie w złotych oraz zwrot wy
datków rzeczywistych pobiera się w wa
lucie państwa, w którym znajduje się sie
dziba urzędu konsularnego, wymierzającego 
opłatę. 
(2) Strona nie przebywająca ani na ob
szarze Państwa Polskiego ani państwa, 
w którym znajduje się siedziba urzędu kon
sularnego, który wymierzył opłatę, uiszcza 
ją w walucie tego państwa, w którym urząd 
konsularny pobiera od niej opłatę na zle
cenie urzędu wymierzającego. 
(3) Minister Spraw Zagranicznych w poro
zumieniu z Ministrem Skarbu, a w zakresie 
dotyczącym żeglugi i handlu zagrani~znego 
także w porozumieniu z Ministrem Zeglugi 
i Handlu Zagranicznego, określi wysokość 

opłat konsularnych w walucie poszczegól
nego kraju według jej realnej wartości. 
przy czym zachowany będzie wewnętrzrly 
stosunek tych opłat według stawek złoto
wych".; 
3) § 20 skreśla się; 

. 4) opłaty ustalone w taryfie opłat konsu
larnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
Ministra Spraw ?:agranicznych z dnia 6 września 
1937 r., podwyższa się sześciokrotnie; 

5) w uwagach do poz. 2 i 3 tejże taryfy 
skreśla się pkt 8 !>raz w uwagach do poz. 16 
w pkt 3 A skreśla się wyrazy "lub W. M. Gdańska". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 

I 
w życie z dniem ogłoszenia. 

wiz Minister Spraw Zagranicznych: 
Zygmunt Modzelewski 

Minister Administracji Publicznej: 
Władysław Kiernik 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowsk; 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk Świątkowski 

Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego: 
Stefan Jędrychowski 

wiz Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Edmund Giebarlowski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi, ul. Kilińskiego 9.3-

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. Piotrkowska 49. 
Prenumeratę należy wpłacać z góry. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpłaceniu zaliczki kwartalnej 

dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych i samorządowych w kwocie zł 60, 
dla innych prenumeratorów w kwocie zł 150. Konto czekowe w P.K.O. w Łodzi VII-l34. 

Pojedyncze numery są do nabycia: 
w Biurze Sprzedaży - Warszawa, ul. Targowa 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, Piotrkowska 49 

oraz w Kasach Sądów Okręgowych w Lublinie, ul. Krak.-Pn:edmieście 76, Krakowie, Katowicach i Poznaniu. 
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297 
-

. J? E K R E ~ 
z dnia 10 listopada 1945 r. 

o utworzeniu przedsiębiorstwa pańśtwowegolPaństwowa Wytwórnia Papierów Wertościo\\ych~ , . ' ' , , 

Na podstawi'e ustawy 'z dni~ 3 stycznia 
1945 r. o trybie , wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz~ U. R. p'\. Nr 1, poz. l) ,- Rada Mi
nistrówpostanawia; a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: - ' ' , . 

Art. 1~ Tworzy się przedsiębiorstwo pań-
stwowe pod nazwą: Państwowa Wytwórnia Pa: 
pierów Wartości o wy{!h , zwa~e w dalszych art y
kulach w skróceniu przedsiębiorstwe.m. 

Art. 2. Siedzibą przedsiębior~twa· · jest 
Łód:i. Przeniesienie siedziby przedsiębiorstwa 
może ' nastąpić na podstawie zarządzenia Mini-
stra Skarbu. ' 

Art. 3. Przedmiotem dżiałalnośct przed-
siębiorstwa ' jest produkcja bankn'oŁów, innych 
papierów wartościowych i druków o szczegól
nym znaczeniu oraz eksploatacja w tym celu 
zakładów przeni~łu pomocniczego. . 

Art. 4. PrzedsiębJorstwo stanowi o--drębną 
jednostkę gospodarczą ' i jest osobą prawną. 
Gospodarka przedsiębiorstwa prowadzona być 
winna według zasad handlowych na podstawie 
rocznych planów finansowo-gospodarczych. 

Plany finansowo - gospodarcze przedsjębior~ 
stwa zatwierdza Minister Skarbu. 

Art. S; Kapitał z~kładowy przedsiębiorstwa ' 
stanowi suma 1.000.000 . zł, wpłacona przez 

' Skarb Panstwa, jako wkład niepodlegający wy
cofaniu. . , 

Art. 6. Zwierzchni Iladzór nad przedsię- ' 
biotsŁwem sprawuje Minister S~arbu. 

Art. ,7. Władze przedsiębiorstwa ' stano
wią: Rada ' Nadzorcza, Dyrekcja i Komisja 'Re
wizyjna. ' ' 

Rada l'ładzor<;za składa się , z 5 . o~ób, 
z których 3 mianuje ,Minister Skarbu hezpo
średnio" 2 zaś p.ozostałe , na wniosek preze§a 
NarodQwego Banku Polskiego. Ministrowi Skar..bu . 
przysługuje prawo odwołania "członka R~dy Nad- , 
zorczej . w każdym czasie.. , • 

I , Dyrekc:ja skład.a ~ię.z ' nacz~lneg<? . dy-
rektora, ktorego mIanuJe Izwalnu{ MInIster 
Skarbu na wniosek Rady Nadzorczej, oraz z dy
rektorów w ilości, uznanej za potrzebną 'przez 
Radę ' Nadzorczą, których mianuje i , zWalnia 
Rada Nadzorcza -na wniosek naczelnego dy-
rektora. ' / 

Komisja rewizyjna składa się z 3 os6b, 
mfanowanych przez Ministra Skarbu. , 

Art. ,8. Statut przedsiębiorstwa , zostanie 
nadany przez Ministra Skarbu w porozumieniu 
z pre'zesern Rady Ministrów d będzie ogłoszony 
w Monitorze Polskim. ' / 

Art. ·9. W postępowaniu sądowym i ' ' są
dowo-"administracyjnym ' naczelny dyrektor może 
w poszczególnych przypadkach powierzyć za-o 
stępstwo praw i interesów przedsiębiorstwa 
Prokuratorii Generalnej na zasadzie ogólnie 
obowiązujących przepisów o' działalności Pro-
kuratorii. , , 

Art. 10: Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Skarbu. -

Art. 11.. Dekret niniejszy wchodzi w, iycie 
z dniem ogłoszenia. . 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław 13ieru{ .. . 

Prezes Rady Ministrów: . 
Edward Osóbka ~ Morawski 

Minister Skarbu: Konstanty Dąbrowski 

,I 
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298 
D E K R E~ T 

z dnia 10 listopada 1945 r. 

o utworzeniu Centraln~go ' Urzędu Planowania przy ' Komitecie Ekonomicznym 
Rady Ministrów: 

Na podstawie , ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybk wydawania dekretów .-z niocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - 8ada Mi

, nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co nastc:puje: 

Art. t. Tworzy się Centralny.lJrząd Pla
nowania prz)!: Komitecie Ekonomicznym Rady 
Ministrów. 

Art; 2. Do zakresu działania Centralnego 
Urzędu Planowania n~leży: ' 

1) opracowywanie państwowych okreso
wych planów gospodarczych qr:az przedstawia
nie ich ao zatwisdzenia Komitetowi Ekono
micznemu Rady Ministrów; 

2) koordynowanie gospodarczej działalności 
. ministerstw; , . 

3) opra~owywanie - na zlecenie Rady_Mi
nistrów i Komitetu Ekonomicznego, Radyl9 Mi
nistróworaz z właśnei inkjatywy - zazadnień 
gospodarczych oraz opiniowanie wniosków zgoło- .,. 

, szonych pq:ez 'ministerstwa i urzędy do Komi
tetu Ekonomicznegó Rady Ministrów; 

4) projektowanie planów rozdziału surow
ców, ~odków produkcji i artykułów konsum
cyjnych pomiędzy ministerstwa- i urzędy; . 

5) kontrola wykonania przez ministerstwa, 
urzędy; zakłady i in~tytucje uchwalonvch pla
nów gospodarczych i realizacji uchwał Komitetu 
Ekonomieznego Rady Ministrów; 

6)' techniczne przygotowywanie obrad, czyn
' riości . biurowe ors z prace związane z wykony
wimiem uehwał Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów. 

Art. 3. (1) Państwowe plany gospodarcze 
ogłaszane są w formie ustaw. 

, 
(2) Państwowe plany gospodarcze, zatwier

dzone przez Komitet Ekonomiczny Rady Mini
strów, do czasu ogłoszenia ich . w formie ustaw 
stanowią wiążące wytyczne dla ministerstw, 
urzl1dów, i instytucyj państwowych w zakr t'sie 
prac przygotowawczych dla wykonania planu~ 

Art. 4. Centralny Urząd Planowania pod
lega Radzie Ministrów. Sposób wykonywania 
nadzoru, sprawowan~go pr'zezRadę Mini~trów, 
ustali statut. , , 

Art. 5.' Na czele Centralnego Urzędu Pla
nowania słoi prezes, którego mianuje i odwołuje 
Prezydent Krajowej Rady Narodowej na wni6-
sek ' Prezesa' "R,ady Ministrów w porozumieniu 
z Przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów . 

Art. 6. Wiceprezesów ,mianuje ' i ogwo
łuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa 
Centralnego Urzędu Planowania. 

Art. 7. Budżet Centralnego Urzędu Plano
wania stanowi część odrębną 'budżet1,l P~ezy
dium Rady Ministrów. 

. . Art. 8. Statut or~anizacyjnv Centralnego 
Urzędu Planowania nada Pre7;es Rady Ministrów 
w drodze zarządzenia. ' . 

Art. ' 9~ Wykonanie niniejszego dekretu po.
rucza silt., Prezesowi Rady Ministrów. 

Art. 10. Dekret niniejszy_ wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narod'!.~ej: 

Bolesław Bierut 

Prezes R,ady Ministrów: ' 

Edward Osol,ka - Morą'!J1ski 

299 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z 'dnia 2 listopada 1945r. 

o służbie w przedsiębtorstwie "Polskie ,Koleje Państwowe". 

', ----

Na podstawie art. 23 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 
1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa .- Polskie ' 
Koleje Państwowe" (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 89, 
poz. 705) zarzą'dza się, co~ następuje: 

"PoJskie Koleje Państwow,e", nazywanego w dal- , , ~ 
szym ciągu niniejszego rozporządzeóia "~. K .. P.": 

• Rozdział 1. 
Przepisy ogólne. _ 

§ 1. (1) Rozporządzenie niniejsze normuje 
stosunek służbowy pracowników przedsiębiorstwa 

,1) mianowanych na stanowiska etatowe 
, i zwanych ,pracownikami etatow~mi; 

2) odbywających służbę ' przygotowawczą ' 
na stanowiska etatowe i zwanych kandydatami. 

(2) W przepisach wspólnych dla obu ka
tegoryj pracowników nazywa się w dalszym -, 
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ciągu nime)szego rozporządzenia pracowników . _ (7) Sposób, terminy kwalifikowania~ skład 
'etatowych i kandydatów - pracownikami. komisyj kwalifikacyjnych i Wyższej Kómisji 

Kwalifikacyjnej oraz postępowanie w razie od
. § 2. (1) Stanowiska etatowe i przywiązane wołania się pracownika od oceny kwalifikacyj
do stanowisk tytuły służbowe w przedsiębior- nej, określają p'rzepisy, wydawane .przez Mini-
stwie "P. K. P." określa Min'is~er Komunikacji. stra Komunikacji. ' 

(2) ' jeżeli w 'poszczególnych przypadkach 
nie postanowiono inaczej, rozumie się przez § 7. (1) Doręczenie decyzyj (orzeczeń i za-
wyrażenie "stanowisko''.; używane w dalszym r~ądzeń) w sprawach wynikłych z niniejszego 
ciągu niniejsżego rozporządzenia w przepisach rozporządzenia jest ważne I powoduje bieg ter
wspólnych dla obu kategoryj pracowników, rów- minów, jeżeli nastąpiło do rąk .praco'wnika, jego 

d pełnomocnika, . w razie zaś nieo.becności p!'acow- ' , nież służbę przygotowawczą kanc.ły atów. 
nlka na służbie lub w domu oraz nieustanowie-

, § 3. Stosunek służbowy pracowriików, ob- nia pełnomocnika - zastępczo do rąk · jego 
jętych , niniejszym rozporządzeniem jest publitz- dorosłego domownika. 
nO'prąwny; może on b'yć zmieniony, z,awieszony (2) Decpje, od~tórych służy pracowni
lub rozwiązany wyłącznie na podstawie przepi~ kowi prawo odwołania (§ 8), doręcz~ się za 
sów prawa publicznego, a w szczególności prze- pokwitowaniem: _ 
pisów niniejszego rozporządzenia. (3) Odmowa przyjęcia' .decyzji przez pra. 

, §4. Związek Zawodowy' Pra~owników K~- cownika jest równoznaczna z doręc'Zeniem. ' 
lejowych R. P. (Z. Z. K.) ja'koreprezentant ogółu j4) jeżeli nieznane jest miejsce pobytu 

'. pracowhików jest powotanydo uzga'dniania pracownika, który nIe ustanowił ' pełnomocnika, " 
z właściwymi władzami 'wszystkich spraw 'do- albo . teź gdy domownik odmawia ' przyjęcia 
tyczących uprawnień, warunków pracy j płacy pisma, zawierającego decyzję, wówczas obwie
pracowników, a w szczególności do uzg-adni<mia . szczasię je przez wywieszenie w widocznym 
spraw wynikających z §§ 2, 6, 8 ust. (6), 10, '11 miejsc\! w u.rzędzie, do którego personelu na
ust. (3), 12 ust. (3), 14, 18 ' ust. (3), 22 ust. (6), leży pracownik. DoręCzenie uważa się za. doko-
29 ust. (3),30 ust. (3), 34 ust. (3), 36 ust. (1) i (3), 'na e po Upływl'e sl'edml'u dni' od dnl'a wywI'e 
37 Ullt: ,(3), 38 ust, (1), (2). (3) i (4), 40 . ust. <.3), n . - ~ , szenia . pisma. 
46 ust. (2), 47, 57 ust. (5), 59 ust. (3), 65 ust. (2), 
66,67, 68 ust. (3), 72, 7~, 76 ust. (4), 791,lst. (4)" § '8; (J) jeżeli rozporżądzenie mnieJsze 
81 82 t (3) 83 84 90 9 '1 94' 103 inaczeJ' nie post.anawia, pracownik może od de-, us. , , , , I I • 

cyzji w sprawach, wy'nikłych z niniejszego roz-
§ 5. Minister Komunikacji ustala zasady porządżenia, wnieść drogą- służbową (§ 21) od- . 

prowadzenia ewidencji i statystyki pracowników wołanie na piśmie do władzy wyższej, której-
P .. K. P. ' orzecz,enie jest ostatecttle. . ' 

' § 6. (1) Ocenę ' kwalifikacji służbowych , - (2) Odwołanie należy wn'ieść w terminie 
pracowników przeprowadzają komisie kwalifi- czternastodniowym. 
kacyjne. (3) Bieg terminu rozpoczyna się ~ dniem 

(2) W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą następującym po dniu doręczenią decyzji. Nie
pna innymi członkami dwaj przedstawiCiele dziela i święto ustawowe nie wstrzymują ani 
Związku Zawodowego Pracowników Kolejo- ' rozpoczęcia ani biegu terminów. jeżeli koniec 
wych R. P. terminów przypada na niedzielę lub święto 

ustawowe, to za ostatni dzień terminu uważa (3) Ustanawia się następująct'! stopnie oceny . 
, kwalifikacyjnej: się najoliższy z kolei dzień powszedni. 

1) bardzo 'dobry;. . ~ (4) Termin uważa się ,za zachowany,' jeżeli.. 
przed jego upływem nadano pismo, zawierające • 

2) dobry; odwołanie, w urzędzie . pocztowym .lub telegra-
3) dostateczny; fi~znym ń'~ obszarze Rzecz,ypospolitej . . 

4)nietlpstateczny. (5) W razie niezachowania 'terminu wnJe-
sieni a odwołania władza odwoławcza może na 

(4) O ogólneL OCenie kwalifikacyjnej za- ' prośbę pra~ownika przywrócić "termin, ' jeżeli 
w~adamia ~ię pracow. na piśmie. pracownik udowodni, że niezachowanie, terminu 

"(5) Od oceny- kwalifikacyjnej przysługuje nastąpiło bez jego winy, z powodu przeszkód 
pracównikowi odwołanie do Wyższej Komisji . nie do przezwyciężenia. ' . 

. ~walifikacyjnej. Ocena kwalifikacyjna 'wydana , (6) Prośbę o przywrócenie terminu może 
przez Wyższą Komisję- Kwalifikacyjną jest osta' pracow.nik wnieść wraz z odwołaniem w termi
teczna. . . , nie czternastodniowym od ustania przeszkody. 

(6) Odwołanie oąracza skutki zaskarżonej Nieuwzględni~nia takiej prośby ,nie można za-
oceny kwalifikacyjnej. skarŻfć. , ~ 

, i 

'-
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• (7) l~śli ro~porządz(mie niniejsze. inaczej 
nie stanowi, odwołanie nie ma mocy odracza-
jącej. ' 

R o z d z i al 2. 

o przyjęciach i mianowaniach. 

§ 9. (1) Nadanie charakteru pracownika 
- etatowego następuje przez mianowanie, nadanie 

za'Ś , charakteru kandydata - przez przyjęcie do , 
służby przygotowawczej na stanowisko etatowe. 

(2) Władza, która mianuje pracownika, 
oznacza w piśmie ' ° mianowaniu: ' stanowisko" 
na które zostaje pracownik 'mianowany, ~rupę 
i szczebel uposażenia oraz termin ważności mia
nowania i termin, od któ'rego liczy się czas po-
zostawania w szczeblu. ' " 

(3) Władza, która przyjmuje kandydata, 
-,oznacza w ' piśmie- o przyjęciu: stanowisko, na 

którym kandydat ma odbyć służbę przygoto
wawczą, grupę i szczebel uposażenia, termin, 
od którego liczy się czas' pozostawania w szcze
blu, jednostkę służbową, do której przydziela 
się kandydata, oraz termin, w którym kandydat 
ma się zgłosić do służby przygotowawczej. 

§ 10. (1) Właściwa władza mianuje pra
cowników na stanowiska etatowe, biorąc pod 
uwagę wymagane kwalifikacje i przygotowanie 
służbowe pracowników. ' 

(2) Władza mianująca przyznaje pracowni
kowi równocześnie z mianowaniem niższą grupę 
uposażenia, pr,zywiązaną do . stanowiska; na które 
następuje mianowanie. ;-

, . (3) Mianowanie 'prac~nikaetatowego na 
wyższe stanowisko przeprowadza właściwa wła
dza. biorąc pod uwagę uzdolnienie pracownika 
na dane stanowisko, nabytą przez niego praktykę 
i wiedzę kolejową, złożone egzaminy kolejowe, 
jeieU takie egzaminy są wYIl!aganenawyzsze , 
stanowisko, oraz lata służby w przypadku" gdy 
kilku , pracowni1ców posiada takie same waruńkL 
Pdepis ust. (2) sfosuje się równ'iez przy inianQ
waniu na wyższe stanowiska; jeżeli jednak pra
cownik posiada grupę uposażenia równą lub 
wyższą od grupy, ktMą winien' otrzymać przy 
mianowańiu, zachowuje posiadaną grupę 1,Jposa-
ż~nia. -

(4) Mianowanie pracownika etatowego, na 
równorzędne inne stanowisko następuje bez 
zmiany grupy uposażenia. 

(5) Mianowanie pracownika etatowego na 
niższe stanowisko riastępuje w wykonaniu orze
'czenia dyscyplinarnego (§ 58 pkt 5) oraz ~oże 
nastąpić na prośbę pracownika. Pracownik mia
nowany na własną prośbę na niższe , stanowisko 
zachowuje posiadaną grupę uposażenia, jeżeli 
gr.upa ta nie przekracza wyższej grupy uposa
żenia, przywiązanej do niższego stanowiska, na 

,które go mianowano, lub jeżeli mian~v.:ano go 
• , 

na niższe stanowisko wskutek stwierdzeni'a przez 
kolejową komisję lekarską trwałej fizycznej lub 

' umysłowej niezdolności do pełnienia służby ' na 
dotychczas zajmowanym stanowisku. W inńych 
przypadkach pracownik mianowany na własną 
prośbę na niżs,ze stanowisko otrzymuje wyższą 
grupę uposażenia, pdywiązaną do niższego sta
nowiska, na które go mianowano. 

(6) Pracownik, któremu właściwa władza 
powierzyła pełnienieohowiązków na stanowisku, 
do którego jest przywiązana grupa uposażenia, 
wyżs?!a od srrupy , przez niego' posiadanej. otrzy
muje dodatek wyrównawczy w wysokości róż
nicy pomiędzy posiadaną a niższą grupą uposa,. 
żenia; przywiązaną do stanowiska, na którym 
poviierzonoqlU pełnienie cbowiązków, jeżeli nie 
zostanie ' pr~yznana mu wyższa - grupa uposaże
nia. Po upływie sześciu miesięcy, licząc od dnia 
powierzenia , pełnienia obowiązków, właściwa 

, władza mianuje w najbliższym ogólnym terminie 
mianowań na wyższe stanowiska pracownika na 
stanowisko, na którym ' pf"łni obowiązki, lub 
zwalnia go od pełnienia obowiązków na tym 
stanowisku. 

(7) Og61ne terminy mianowań na wyższe 
, stanowiska ustala się na dzień l stycznia i 1 lipca 
każdego roku. 

(8) Właściwa właCJza może mianować , pra
cowników na stanowiska kierównicze również 
i w, innych terminach. 

(9) Kandydat otrzymuje uposażenie grupy 
bezpośrednio niższej od niższej 2'rupy, jaka jest 
przywiązana do stanowiska, na którym odbywa" 
służbę przygotowawczą. " 

(10) Czas służby przygotowawczej kandy
datów nie może przekraczać ' okresu dwóch lat. 
Właściwa władza mianuje kandydata na stano
wisko etatowe po powstaniu warunków, wyma
ganych do. mianowania, lub rozwiązuje z nim 
stosunek - służbowy, jeżeli kandydat w czasie 
dwuletniej służby przygotowawczej tych warun
ków nie dopełnił. 

(11) Za zezwoleniem Ministra Komunihcji 
czas służby , przygotowawczej. określony ,w ust. ' 
(lO), inoże być na prośbę 'pracownika przedłu
żony, nie dłużej jednak niż na jeden rok. Upraw
nienie to może Minister Komunikacji przekazać 
kierownikom urzędów P. K. P., bezpośrednio mu 
podlegających. 

(12) Minister . Komunikacji ustala schemat , 
, stanowisk etatowy~h • .ich st_~ek hierarchiczny , 
oraz grupy uposazema pr~ązane do stano
wisk, przestrzegając zasady, że do każdego sta
nowiska l\ą przywiąza~e dwie grupy uposażenia: 
wyżna i niższa. 

, ' 

. § 11. (1) Ogólne warunki , wymagane do 
mianowania pracownika etatowym lub przyjęcih 
w charakterze kandydata są nastc;pujące: ' 
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1) obywatelstwo polskie; 

2) zdolność do działań prawnych; 

3) nieposzlakowana p;z~szłość (§ 12); . , 

4) nieprzekroczony 30 rok życia; 

5) zdolność fizyczna, wymagana na sŁano
wisko, na które mianuje siec łub przyjmuje pra
cownika; , 

(6) znajomość języka polskiego w mowie 
i piśmie, tudzież wy kształcenie, wiadomości lub 
praktyka zawodowa, wymagane w danym dziale 
służby Jub na -dańym stanowisku; 

,7) dopełnienie obowiązku czynnej służby 
wojskowej. ' , 

/' (2) Warunek nie przekroczenia 30 roku ży
Cia nie jest wymagany, jeżeli pracownik bez

' pośrednio przed mianowaniem lub przyjeccie~ 
. pozostawał w służbie państwowej lub kolejowej, 
do której wstąpił przed ' ukończeniem 30 roku 
życia. ' . 

. (3) Z~ zezwoleniem Ministra Komunikacji 
dopu~zczaJne .ą odstępstwa od warunków, wy
mienionych w ust; (1), pkt 4), 6) i 7). 

. § 12; (1) W myśl § 11 ust. (1) pkt 3) nie 
mogą być mianowane - praco~nikami etatowymi 
ani przyjmowane w charakterze ~!ln~ydatów: 

1) osoby, skazane wyrokiem sądu karnego 
' na dodatkową karę utraty praw publicznycłl; 

, , 
2) osoby, skazane wyrokiem sądu ~al'nego 

za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub 
z innych niskich pobudek; 

3) osoby, wydalone ze służby kolejowej ' 
lub innej służby państwowej albo ze służby . 
samorządowej. 

. -
(2) OsoDa? przeCiw której toczy się postę-

' pow anie karno-sądowe za przestępstwa, popeł
nione zchc;ci zysku lub z innych niskich pobu
dek, postępowanie upadłościowe lub postępo
wanie o ubezwłasnowolnieme lub ' wr~szcie 
Postfipowanie rehabilitacyjne, nie , może być 
w czasie ppwyższego postecpowania mianowana 
piacownikiem etatowym ani przyjęta W charak-
terze ' kandydata. ' 

(3) Za zezwoleniem Ministra Komunikacji 
dopuszczalne są odstępstwa . od zasady, wymie
nionej w ust. (l) pkt 2) i 3). 

§ 13. (1) Poza ogólnymi warunkami, wy- . 
' mienionymi w §§ 11 i 12, mianowanie pra

cownikaetatowym zależy od odbycia co naj
mniej jednorocznej służby przygotowawczej i zło
żenia egzaminów przewidzianych ' w osobnych 
,przepisac'h (§ 14). , ' 

-(2) Zwolnienie częściowe . lub całkowite 
od egzamiDów, jako też od służby prz-Yioto-

wawczej może nastąpić za ~sobnym zezwo\e- . 
niem , Ministra Komunikacji. ' 

§ 14. Minister Komunikacji wydaje szczegó-. 
łówe . przepisy o mianowaniu na stanowis'ka eta
towe i o przyjęciu na służbę przygotowawczą 
oraz o zdolności fizycznej, wykszt~łcęniu i ro~ 
dzaju wiad9mości lub praktyki zawodowej, wy
.maganych od pracowników przy mianowaniu 
i przy przyjęciu na służbę prżygotowawczą. 
MIDister Komunikacji określa także czas i pro
gram służby przygotowawczej, egzaminy wyma
gane . w danym dziale służby oraz stanOWIska, 
na których kandydaci odbywają służbę przygo- , 
towawczą. to ' 

§ 15. (1) Pracownik powinien objąć służbę 
w terminie, wyznaczonym przez tę władzę, która 
go mianowała lub przYiecła na służbę. 

(2) Mianowanie lub przyjc;cie odwołuje się, 
iężeli pracownik w ciągu czternastu dni po wy
znaczonym terminie, nie objął służby i nie uspra
wiedliwił zwłoki. 

§ 16. (1) Pracownik mianowany etato
wym i kandydat, przyjc;ty d,o , służby przygoto- , 
wawczej, składa wobec właściwego zwierzchnika 
ślubowanie' służbowe. ,< • , 

(2) Minister Komunikacji -I' ustala brzmienie 
sposób składania. ślubowania służbowegó. ' 

(3) Odmowa złożenia ' ślubowania służbo
wego pociąga za sobą odwołanie mianowania 
lub przyjęcia. 

§ 17. (1) '-N,iedQpuszczalue jest ..zatrudnie
nie pracownika w - taki sposób, żeby wchodził 
w stosunek bezpośredniego zwierzchnika lub 
podwładnego do sweg9 małżonka, krewnego 
wstępnego lub zstępnego, doprzyspos()blOneg~ 
lub przysposabiające go., bądź też krewnego 
w linii bocznej ~ do czwartego stopnia pokre
wieństwa albo powinowatego do' trzeciego stop" 
pia powinowactwa włącznie. ' 

(2) Pracownicy kasowych i gospodarczych 
jednostek służbowych P. K. P. nie mogą pozo
stawać w stosunkach rodzinnych, wymienionych 
w poprzednimustccpie, do osób zatrudnionych 
w nadzorczych jednostkach rachuby i kontr9li. 

(3) Za zezwoleniem Ministra Komunikacji 
. dopuszczalne są odstępstwa od przepisów wy
mienionych w ust. (1) i " (2). 

§ 18. (1) Cza~ służby liczy się od dnia, jej 
objęcia. 

(2) Doczas:.I służby nie wlicza się okre
sów powyżej 30 dni, za które pracownikowi nie 
przysługuje upos'ażenie, chyba że rozporządzenie 
niniejsze stanowi inaczej. . 

(3) Minister Komunikacji określa warunki 
zaliczenia pracownikom do ,okrp.su czasu służby 
", • 
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w P. K , P. czasu służby państwowej, wojskowej, 
samorządowej .lub pracy zawodowej. 

Ro z d zi ał 3. 

ObowillZki i prawa pracownikc$w. 

, § 19. (1) Pracownik obowiązany jest służyć 
wiernie Rzeczypospolitej, stać na straży jej de
mokratycznego ustroju, · zachowywać się lojalnie , 
w stosunku do Władz Państwa i ich zarządzeń 
oraz strzec interesów Państwa. 

' (2) Pracownik obowiązany jest przestrzegać 
ściśle wszelkich ustaw, rO,zporządzeń oraz innych 

' przepi~ów, zarządzeń ogólnych, statutów, regu'"-' 
laminów i instrukcji służbowych, spełniać czyn
ności PoJączone z jeg.o stanowiskiem gorliwie, 
według swej najlepszej wiedzy i woli, zapobiegać 
wszystkiemu, co mogłoby szkodzić interesom ' 

. Pa{istwa i P. K.P. dbać o mienie, stanowiące 
własność Państwa, ' P. K. p., ' ~lbo powierzone 
im przez osoby trzecie lub znalezione na terenie 
kolejowym. 

(3) Pracownik powinien w słuźbie i poza 
służbą sfrzec powagi swego ' stanowiska, ,zacno;r 
wywać się w służbie zawsze zgodnie z wymaga
niami karności służbowej i zaniechać wszystkiego, 
'co mogłoby zakłócić należyty bieg pracy na 
koleiach lub normalrry tok ~rzędowania. 

(4) Zachowanie s ię pracownika w - służbie 
:i poza służbą powinno odpowiadać wymaganiom 
lojalności pańsfwowej oraz zasadom uczciwości. 

§ 20. (t') Pracownik obowiązany jest wy
konywać polecenia służbowe zwierzch~ika . 

(2) Zwierzchnikiem pracownika jest ten, 
kogo według przepisów orgąnizacyjnydi lub 
z mocy osobnego zarządzenia powoł~no 'do 
wydawania tem41Ż pr.ilcownikowipoleceń służ
bowych. 

(3) Przez wyrażenie" właściwa władza" lub 
"właściwy zwierzchnik" rozumieć należy organ, 
powołany do wydawa nia w zakresie swego dzia
łania, określci'nego w przepisach organizacyjnych, 
decyzji wynikających z niniejszego rozporzą
dzenia. 

§ 21. (1) Sprawy służbowe pracownikÓw 
rozs,trzyga się w drodze służbowej. Z prośbami, 
zażaleriiami i odwołaniami podwładny powinien 
zwracać się ustnie l!lb pisemnie do bezpośred
niego zwierzchnika, który je rozważa i zaJatwia 
albo tez przekazuje bezzwłocznie właściwej 
władzy, jeżeli załatwienie przekracza jego zakres 
działania. . , \ 

(2) , Prośby i zażalenia, załatwiane w myśl 
przepisÓw niniejszego rozporządzenia i innych 
przepisów przez władze wyższe, ora~ odwołania 
wnosi siC; za wsze na piśmie, 

Poz. 29~ 

(3) Zażalenia przeciw zwierzchnikowi pod· 
władny ' może wnosić wprost do władzy, której 
ten zwierzchnik pezpośrednio podlega. ' 

(4) Władze zawiadamiają pracowników 
ó swych decyzjach na piśmi~ za pośrednictwein 
ich zwierzchników: 

§ 22. (1) Zwierzchnik czuw"a nad na,1e:iytym , 
wykonywaniem ' czynności służbowych i odpo

,wiednim zachowaniem się podwładnych na służbie. - ' . 
(2) W związku z tymzwierzchni~ jest obo-, 

wiąza~y wskazywać podwładnym czynności; które' 
maią wykonywać, zaopatrywać ich w instrukcje 
potrzebne do wykonywania służby, zawiadjimiać 
o dotyczących ich przepisach i zarządzeniach 
służbowych, u~łzielać potrzebnych ws~azówek 
i pouczeń. 

(3) Względem podwładnych zwierzchnik 
powinien być bezstrońny, uprzejmy i stanowczy • 

(4) ZWierzchnik powir)ien zaznajamiać swych 
zastępców z bie~iem spraw służbowych i , dbać 
o właściwy podział pracy. . 

(5) Obowiązkiem zwierzchnika jest wyda
wanie rzetelnej ocel"y kwalifikacyjnej o swoich 
podwładnych. ' Obow~ązkowi temu po.dlegają 
wszyscy inni członkowie komisji kwalifikacyj- - ' 
nych. Wydanieniesumiennej oceny kwaJifika
cyjnej stanowi występek służbowy z § 55 niniej
szego rozporządzenia. 

(6) W razie naruszenia : obowi4zków ;łui~ 
.bowych , przez podwładnego zwierzchnik obo
wiązany jest zbadać , dokładnie sprawę i bądź 
sam zastosować przepisy, zawarte w rozdziale 5 
Olmejszego rozporządzenia, bądź też zwrócić 
się o to do właściwej władzy. , 

§ 23. Zwierzchnikowi nie wolnI) wdawać 
się ' z podwładnymi w interesy pieniężne ani 
też, domagać się lub ' p.rzyjmo:~ać bezpośrednio 
albo pośrednio od nich bądź dla siebie bądź ' 
dla swej , rodziny (domowników) podarunków
ani innych świadczeń i korzyści, zaofiarowanych 
w jakiejkolwiek fórmie', 

§ 24. (1) Pracownik obowiązany jest wy~ 
konywać wszystkie czynności połączone z jego 
stanowiskiem i wypełniać w tym zakresie wszyst
kie zlecenia służbowe, ' otrzymane od "bezpośred c 
niego lub wyższych zwierzchników, jeżel.i nie 
sprzeci~iają się one wyraźnie , obowiązującym 

' przepisom ustawowym 'ani nie zagrażają jawnie 
bezpieczeństwu · ruchu. . 

(2) Jeżeli odmo,wa wyk,onania zlecenia 
służbowego z powyższych powodów nie okaże .. 
się uzasadniona, pociąga się pracownika do od-

. powiedzialności służbowej, 

" (3) O otrzymaniu zlecenia wprost od wyż
szego zwierzch'nika pracownik powiIlien zawia
domić bezpośredniego zwierzchnika. 

-- , 
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(4) Wobec zwierzchnika ·i innych pracowni
ków starszycp. stanowiskiem " pracownik powi
nien"' zachowywać się odpowiepnio do wymagań 
dyscypliny służbowej; w stosunkach wzajemnych 
pracownicy obowiązani . są zachowywać się 
uprzejmie i popierać przy spełnianiu zadań 
służbowych. ' . 

§ 25. Na zlecenie zwierzchnika, wydane 
w wyjątkowych przypadkach i-w razie koniecz
nej potrzeby uzasadnionej ważnymi , względami 
służbowymi, pracownik obowiązany . jest 'za
łatwiać doraźnie i czasowo również itakie 
czynności służbo\ve, które nie są wprawdzie 
przywiązane do zajmowanego . przezeń stano
wiska, jednakże odpowiadają jego przygotowa
niu służbowemu lub zawodowemu. 

§ 26~ ' (1) W nagłych przypadkach, zagra~ 
tających bezpieczeństwu ruchu, .ciąży na każ
dym pracowniku obowiązek samorzutnegoobję
cia po~terunku· w znanym mu dziale służby, 
opusz<;zonego przez innego pracownika, 

. - " \ -

. , 
względu ! na to~ w jaki sposób powzi4ło nich 
wiadomość, jeżeli władze wyraźnie uznały lub 
oznaczyły takie sprawy jako tajne ,oraz . gdy 
utrzymania ich w tajemnicy -wymaga dobro pu
bliczne, wzglCCdy służbowe albo inter-es osób, 
korzystających z usług kolei. 

(2) W sprawach, wymienionych w ust. (1), 
pracownik powinien zachowywać tajemnicę- także 
wobec innych pracowników z wyjątkiem tych" 
którydl - jest obowl'ążany . donosić ' o takich spra
wach służbowo. Wlaściwa władza może w po- 
szczególnych przypadkach zwalniać pracowników 
od obowiązku zachowania tajemnicy służbowej. 
Z~olnienie nastc;puje na piśmie, ' . 

. - (3) Bez zezwolenia właściwej władzy nie 
wolno pracownikowi w żadnej formie ogłaszać 
w prasie ' spraw dotyczących jego stosunku służ
bowego, jak również działalności P. K. P. 

§30. (1) Pracownik obowiązany jest prze-
strzegać ustalonego czasu pracy. -

. , . ' . 

(2) W wyjątkowych pq:ypadkach, jeżeli wy- • 
magają tego względy służbowe, pracownik obo
wiązany jest na .polecenie zwierzchnika pełnić 
służb~ także po_~a ustalonymi godzinami .. pracy. 

(3) Przepisy o czasie pracy pracowników 
wydaje Minister Komunikacji w porozumieniu 
z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej. 

(2) Nadto każdy pracownik ma obowiązek 
wspóidziałać przy . zapobieganiu wszystkiemu, 
co grozi i niebezpieczeństwem dlacruchu, zagraża 
życiu ludzkiemU; mieniu Państwa lub, P. K. P., 
aloo .mieniu osób trzecich, powierzonemu t'. K P. 
Jeżeli tylko leży to w jego m~~y, pracownik 
powinien przedsięwziąć niezwłocznie wszystkie 
móżliwe dla niego środki w ~elu uchylenia nie-

- bezpieczeństwa i udzielenia pomocy oraz za- § 31. Pracownik obowiązany 'jest donieść 
ł ' P K P natychmiast · bezpośredniemu zwierzchnikowi wiado.mić w aśclwe organa ., ' . . 

- o każdej przeszkodzie w pełnieniu służpy, wy-
. § 27. O wszelkich ·zauważonych naduży- wołanej" cz'y to chorobą, czy innymi uzasadnio-', . 

ciach służbowych,' popełnionych przez innych nymi powodami. , Zwierzchnik może żądać udo
pracowników P. K, P. bez względu na zajmo- wodnienia tej przeszkody. 
wane przez , nich stanowiska, pracownik obo- § 32, Prac(;wnik obowiązany· J'est na pole-
wiązany jest donosić bezpośredniemu zwierzchni-

" kowi, następnemu zaś z kolei zwierzchmkowi cenie właściwej władzy pod.dawać się badaniu lę-
wtedy, gdy nadużyć dopuścił się fego bezpo- karzakolejQwego lub kolejowej komisji lekarskiej. 
średni zWII~rzchnik. § 33. ' (l) Opus~czenie przęz ' pr~cownika 

§ 28. (1) W stosunku do '-publiczności, posterunku służbowego lub wydalenie śię z lo,:, 
a w szczególności do ' osób korzystających kalu służbowego w godzinach pracy' może nastąpić ' 
z usług kolei, pracownik pówinien postępować jedynie z,a zezwoleniem bezpośredniego lub 
bezstronnie i beżinteresownie, w ' granicach do- . wyższego zwierzchnika. 
puszczalnych siużyć im radą i pomocą, zacho- (2) Samowolne opuszcze~re bądź uchyleni~ 
wywać się uprzejmie lecż stanowczo., nie dopu- śię od służby pociąga za sobą odpowiedzialność 
szczając do naruszenia istniejących Jl(zepisów, słu.żbową • 

. w razie zaś przekroczenia · ich spowodować -
pociągnięcie winnych do oClpowiedzialności. . § 34. (l) Pracownik obowiązany' jest miesz-

...-' kać w mie jscowości, w której władza ,przydzieliła 
,(2) Pracownikowi nie wolno żądać ani mu mieszkanie, podać zwierzchnikowi . dokładny ' 

przyjmować podarunków; wynagrodzenia pie- swój adres i donosić o . każdej jego zmianie. . 
niecznego , ani lOny~h kć>rzyści materialnych albo ' 
ollobistych, ofiarowanych w zw-iązku . z jego sta- (. , (2) Właściwa władza może na prośbę pra
nowiskiem lub spełnianiem czynności służbowych, cawnika pozwolić na obranie innego miejsca 
bezpośrednio lub ' pośrednio jemu lub jego ro- zamieszkania pod warunkiem, że pracownik bę- . 
dzinie, ani te~ w jakikolwiek sposób przyczyniać dzie mógł punktualnie i bez przeszkód czynić 
się do -tego, żeby nastąpiło ' z~ofiarowanie. . zadość wszystkim obowiązkom służbowym. ' 

§ 29. (1) Pracownik obowiązany jest za- (3) Właściwa władza może Vi razie ko-
cbowywać w tajemnicy sprawy służbowe bez .niecznej potrzeby uzależnić od swe,go zezwolenia 

l' 
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wydalanie siec z miejsca zamieszkania pracowni
kow pewnycą kategorii nawet poza godzinami · 
pracy. W nadzwyczajnycb okolicznościach ogra
niczenr. takie móie zarzi\dzić czasowo . także 
bezpośredni ':!.wierzchnik pracownika. 

(4) Pracownik służby wykonawczej, zwią
zany z ruchem pociągów, powinien przed każdo
razowym opuszczeniem miejsca stałego zamiesz
kan.ia zawiadomić o tym bezpośredniegozwierzch
nika, podając zarazem miejsce chwilowego pobytu 
i adres. 

(5) Pracownik-nie pełni,\cy służby z powodu 
chorOby, stwierdzonej- przez lekarza kolejowego, 
'moż~ przebywać poza stałym miejscem zamiesz
kania przez czas choroby. Pracownik obowią
zany jest wówczas podać swemu zwierzchnikowi 
dokładny adres. -

§ 35. (1) Stawienie siec na służbę VI stanie 
nietrzeźwym lub pełnienie jej w tym stanie po
ciąga za sobą, oprócz odpowiedzialności służbo
wej, niedopuszczoniepracownika do służby l\lb 
usunieccie go od pełnienia służby . 

\ 

(2) Stwierdzenie stanu nietrzeźwości pra
cownika następuje VI formie protokółu, spisanego 

. w obecńości lekarza kolejowego lub trzec,h 
świadkó,w, pra~owników P. K. -P. 

, . § 36. (1) ' Właściwa władza może przenieść 
pracownika w tej samej lub do innej miejsco-' 
waści: • ,. 

1. z urzęd.u; 

. 2. na prośbę pracownika. 

(2) Wła~ciwa ' władza przenosi pracownika . 
do innej miejs,cowości w wykonaniu_ orzeczenia 
dyscyplinarnęgo, opiewaj,\cego na karę przenie
sienia (§ 58 pkt 3). 

(3) Przeniesienie pracownika z urzędu 
. może nastąpić bei zmiany jego stanowiska .łub 

z równoczesnym mianowaniem 10 na równorzędne 
inne stanowisko, odpowiadające . jednak przygo
towaniusłużbowemu ' lub zawodowemu pracow
nik. z z4!!chowaniem posiadanej grupy uposażenia. 
Prży przeniesieniach, połączonych _ ze zmianą 
stanowiska na wyższe, stosuje . się odpowiednio 
przepisy § 10, . 

(4) Przeniesienie pracownika na własną 
prośbę może właściwa władza przeprowadzić bez 
zmiany stanowiska proszącego lub z równoczes
nym mianowaniem na równorzędne inne lub za 
zgodą pracownika nl niższe stanowisko. Przy 

.... mianowaniach na stanowisko ' niższe stosuje się 
przepis ~ 10 ust. (5). 

, (5) Celem umożliwienia przesiedlenia SIę 
pracownikowi przeniesionemu do innej miejsco
wości właśCiwa władza zwalnia go od pełnienia 
służby na czas konieczny. 
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. (6) Pracownik może być przel'llesiony . do 
służby w Ministerstwie Komunikacji i mianowany 
funkcjonariuszem państwowym. ' . . co 

§. 37. (1) Pracownicy mają prawo do u~un
durowania za Opłatłl 25% ceny kosztów P. K. P. 

(2) Pracownicy, których ' odzież przy wy
konywaniu służby ulega- 'większemu niż normalne~ 
zniszc,zeiriu, otrzymują bezpłatnie odzież ochronną. 

(3)' Minister Komunikacji" wydaje przepisy . 
o umundurowaniu i określa, któte kategorie pra
cowników. obowiązane . są do noszenia munduru 
na s'łużbie oraz posi~dają prawo do odzieży 
ochronnej. 

. § _38. (1) Pracownika można pociągnąć do 
odpowiedzialności materialnej za szkodę, wynikłą 
dla P. K. P. z udowodnionej mu winy, skutkiem 
jego czynności służbowych, co nie ' wyłącza ' 
odpowiedzialności porządkowej lub dyscypli-
narnej. . 

(2) Jeżeli winec za szkodę, wy~ikłą dla 
P. K. P., ponosi kilku pracowników, a wysokość 
szkody, wyrządzonej przez każdego z nich, nie 
da się określić;- wówczas wszyscy odpowia9ają 
solidarnie . 

(3) Zarządzenie o ~bowiązku zw~,otu szkody 
i o jej wysokości wydaje właściwa władza po 
przeprowadzeniu dochodzenia. 

(4) W ' doch.odzeniu należy przesłuchać . 
pracownika, zbadać świadków, a w raZIe po
trzeby biegłych, oraz sprawdzić inne dowody, 
a w szczególności dowody z ksiąg, _ akt i doku
ment_2w. Pracownik ma prawo zadawać pyta'nia 
świadkom i biegłym, uczestniczyć w sprawdzaniu 
innych dowodów oraz przeglądać . i sporządza!5 
odpisy z akt dochodzeni~. 

. (S) Zarządzenie powinno być uzasadnione 
i ma zawierać wskazówki 'co do odwołania . 

(6) Od zarządzenia może pracownik wnieść 
od wołanie. Odwołanie ' odracza _ zwrot szkody~ 

(7) Zarządzenie władzy odwoławczej jest 
ostateczne w postępowaniu administracyjnym. 

(8) Przepisów niniejszego paragrafu, doty
czących post.ępowania przy . poci,\ganiu pracow
ników do odpowiedzialności materialnej, nie 
stosuje ' się prJ;y dochodzeniu G-dpracowników 
niedoborów P. K. P., pow 'stałych w związku 
z iep czynnościami 'służbowymi albo ujawnio
nych przy re'wizji kas, jak również przy docho
dzeniu należności ;P. K. P. za· -przejazdy upraw
nionych do ulg przejazdowych i przewozowych 
pracowników, ich rodzin i domowników bez bi
letów lub za. biletami nieważnymi -albo- niewła-
ściwymi. W tych przypadkach stosuje się po- . 
stanowienia specj-alqe, zawarte w przepisach 
o ~ uposażeniu i w instrukcjach ~lużbowych. 
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§39. (1) Pracownik, którego ostatecznym 
zarządzeniem administracyjnym zobowiązano do 
zwrotu szkody, może w terminie miesięcznym 
po dorttczeniu , tego zarządzenia, wystąpić na 
drodze sądowej przec,iw P. K. P. z powództwem 
o ustalenie, że roszczenie P. K. P. nie istniej~ 
w stosunku : do niego w całości lub części. 
W sporze tym obowiązek udowodnienia istnie
nia winy i szkody ciąży na P. K. P. 
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(3) Zarządzanie nieruchom/ością własną lub 
cudzą na podstawie ustawy nie wymaga , pOZ'r0-
lenia władzy. . 

(4) Pracownikowi nie wolno ani _ bezpo~ 
śr~dnio ani za pośrędnictwem -osób trzecich: 

1) ubiegać sif( o koncesje na. budowf( ko' 
lei lub na prowadzenie przedsiICbiorstwa kole
jowego; 

2) podejmować sif( robót budowlanych lub 
dostaw dla P. K. P., jak róV\nież być właścicie
lem" lub zarządcą jakiegokolwiek prżedsif(bior

§ 40. (1) Pracownik, znieważony _podqas stwa na kolejach; 
służby lub w związku z jej pełnieniem, obowią-

(2) Powództwo sądowe wstrzymuje wyko
nanie, zarządzenia administracyjnego. 

- , 

zany jest zawiadomif o tym swą właściwą władzę. 3) brać udziału w' pracach biur przewo-
zowo - reklamacyjnych. 

(l) Jeż'eli zniewagi dopuścił się funkcjo-
nariusz państwowy, samorządowy lub żołnie,rz,.. (5) Niedozwolone jest publiczne pełnienie 
właściwa władza pracownika zawiadamia o tym zajęć ubocznych w mundurze. 

, władzę żnieważającego. -§ 42. (1) Bez ' zezwolenia właściwej władzy 
(3) Właściwa władza ' możepoiecić p;a' nie wolno pracownikowi występowac w charcik- • 

cownikowi wniesienie oskarżenia o zniewagę. terze biegłego w sprawach z dzied2iny kolej- 
W razie skazania w tym przypadku oskarżonego nictwa lub w których z,ainteresowane jest przed~ 
i nieściągalności od niego kosztów sądowych - siębiorstwo .P. K. P.". Ograniczenie to nie 
P. K. P. zwracają oskarżycielpwi _koszty sądowe odnosi się do przyp~dku, gdy sąd albo władze 
w,e wszystkich instancjach. W wyjątkowych państwowe lub samorządowe zażądają opinii 

' przypadkach może właściwa władza przyznać pracownika jako ' biegłego:. ' 
udowodnione koszty procesu w wyższym wy- (2) Pracownik obowiązany jest bezzwłocz-
miarze niż koszty sądowe. me zawiadomić swą właściwą władzę o wezwa-

(4) ~kargi sądowo-karnej, wytoczonej ' na ' DlU go jako biegłego do złożenia, opinii. ' , 
podstawie nakazu władzy, nie wolno pracowni- § 43. Uposażenie i zaopatrzenie emery
kowi bez zezwolenia , władzy wycofać ' lub przez , talne pracowników określają osobne przepisy. 
niepopierłnie oskarżen !a spowodowac umorzenie 
postępowAnia karnego. ' ' § 44. Pracownikowi służy p~zy pełnieniu 

służby prawo do ochrony prawnej, przewidzia-
(5) Niezastosowanie się pracownika do nej dla urzędników w przepisach karnych. ' 

przepisów, zawartych w poprzedzających ustę-
pach, pociąga za sobą odpowiedzialność służ-
bową, ' 

§ 41. (1) Pra~~ wnikowi nie, wolno przyj
mować takich ubocznych posad ani też odda
wać się takim zajęciom, których wykonywanie 
byłoby w sprzeczności z jego ob owi ąz....k a ril i służ
bowymi lub z jego stanowiskiem, przeszk~dza
łoby ' mu w!,lależytym wykonywaniu czynności 
służbowych lub mogłoby wywołać uzasadnione 
podejrzenie o stronniczośc. ' , ' ,-

(2) Pracownik powinien uzyskać uprzednie 
zezwolenie właściwej władzy: ' 

1) ' na każde zajęcie uboczne, przynoszące 
- mu jakiekolwiek korzyści materialne; 

, , 

, 
, § 45. W razie złego stanu zdrowia, nie 
wyłączającego jednak pełnienia obowiązków służ
bowych, właściwa władza może udzielić pra
cownikowi na _ podstawie orzeczenia -kolejowej 
komisH lekarskiej urlopu dla poratowaniazdro-
wia (z~rowotnego). ' ' • 

§ 46. (l) Nieobecność pracownika na służ- ' 
bie wskutek. choroby, licząc ,łącznie z urlopem 
dla . poratowania zdrowia, może trwać: rok
u' pracowników etatowych, 3 miesiące - u kan:
dydatów. 

(2) Na wyjątki od powyższych przeplSOW 
może zezwolić Minister Komunikacji w przy
padkach zasługujących na szczególne uwzgl~d-
nienie. . 

2) na wstąpienie do grona założycieli lub 
też do zarządu i rad nadzorczych spółek na (3) Przy obliczaniu czasu trwania choroby 

, żyskobliczonych _ albo na branie udziału w ja- (łącznie z . urlopem dla 'poratowania zdrowia) 
kimkolwiek przedsiębiorstwie na zysk '"'obli- liczy się jako przerwy tylko te okresy pełnienia 

służby, które wynoszą przynajmniej połow~ 
czonyin; okresu choroby (łącznie z ' urlopem ' dla porato-

3) na założenie lub n~bycie przedsi~bior- ' wania zdrowia), poprzedzającego zgłoszenie si~ 
stwa przemysłowego Jub handlowei{o. . ' do służby. Jeżeli pełnienie . służby trwało kró-
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. cej, poszczególne okresy choroby łącznie ż ur
J~pe'm dla poratowania zdrowia zlicza się raz~m. 

§ 47. (1) Pracownik ma pta'wo do corocz
nego urlopu dla wypoczynku w ponądku usta
lonym przez właściwą władzę, Vi następującym ' 
wymiarze: . 

1) mający od 1 do 3 ' lat służby ' przez 
14 dni; 

2) mający od 3 do 10 lat służby przez 
21 dlli; 

,t1r-

3) mający przeszło ' 10 lat służby przez 
30 dni. 

(2) Z ważnych względów służbowych wła
ściwa władza może na zarządzenie Ministra Ko- . 
inunikacji wstrzymać pracownikowi rozpoczęcie 
udzielonego urlopu wypoczynkowego lub odwo' 
łać go z 'urlppu; z chwilą gdy te względy ustaną, 
właściwa władza winna umożliwić mu rozpo
częcie lu'b dalsze korzystanie z urlopu. 

(3) Do. urlopu wypoczynkowego nie wlicza 
się przerw w służbie spowodowanych chorobą, 
!lieszczęśliwym wypadkiem, odosobnieniem z po
wpdu choroby zakaźnej Q{az ćwiczeniami woj-
skowymi. , , 

'§ '48. (l) Pracownik może otrzymać' tak~e 
urlop dla załatwienia ważnych spraw osobistych 
i rodzinnych najwyżej na siedem dni w roku ' 
(urlop' okolicznościowy). Urlopu dłuższego 
można udzielić' pracownikowi tylko na poczet 

, przysługującego '- mu urlopu wypocżynkowego. 

(2) Z ważnych ' względów publicznych Mi
nister Komunikacji może udzielić pracownikowi 
urlopu z zachowaniem uposażenia na czas wy-
magany względami publicznymi. . 

" , 

§ 49. (1) Wyjątkowo, w razie koniecznej 
potrzeby, właściwa władza może udzielić pta

' cownikowi na- jego prośbę 'beipłatnego urlopu 
na czas do jednego roku. 

, ' , 
. (2)" Minister Komunikacji może na prośbę 

pracownika udzielić urlopu bezpłatnego na czas 
dłuższy od wskazanego w ust. (D. ' 

, § 50. (1) W razie wybrania na .członka 'do 
izb ustawodawczych pracownik otrzymuje urlop 
na czas jrwania mandatu. , .. 

(2) Czas sprawowania mandatu do izb . 
ustawodawczych ulicza się C?ałkowicie do czasu 
służby. 

(3) Działalność pracownika w czasie man
diltu i z powodu wykonywania mandatu nie 
może pociągać za sobą dla niego , żadnych re-
presyj służbowych. , 

" ~ o (4) Niezgłoszenie ~się pracow'nika do obję
cia służby na P. K. P. bez usprawiedliwionej 
przyczyny w cillll'U czternastu dni po wygaśnie;- ' 

du mandatu uważa śię za dobrowolne wystą-
, pienie ze służby. ' . 

R o zd z i ał 4. 

Służba wojskowa. 

§ 51. (1) Stosunek służbowy pracownika ' 
powołanego do służby wojskowej na ćwiczenia 
albo . wskutek mobilizacji , lub ze względu na 
bezpieczeństwo Państwa tub powołanego do 
wpjskowej służby komunikacji w obronie Pań
stwa trwa dalej przez cały czas tej służby woj-
~~~. ' 

(2) Stosunku służbowego nie rozwiązuje 
się także z prąCQwnikien-:, 'pow'ołanym do ' peł
nienia ' czynnej służby wojskowej, którego przed 
dopełnieriiemtego obowiązku za zezwoleniem 
Ministra Komunikacji (§ 11 ust. (3) mianowano ' 
pracownikiem etatowym lub przyjęto w charak
terze hndydata~ 

§ 52.Pr-acownik powinien uzyskać zezwo
lenie właśchvej władzy na dobrowolne wstąpie

I nie do służby wojskowej w czasie mobilizacji 
lub ·w ciągu trwania wojny. . -

1 ,/ . _ 

§ 53. ' (1) Pra~ownik, powołany ,do służby 
wojskowej w przypadkach wymienirnych w §51 ' 
lub za zezwoleniem właści\.\'ej władzy, dobró- _ 
wolnie wstępujący do służby wojskowej powi
nien po ustaniu obowiązku służby- wojskowej 
zgłosić si" bezzwłocznie do służby w "P. K. P.". 

(2) Niezgłoszenie się pracownika do służby 
kolejowej w przeciągu 30 dni po ustaniu obo
wiązkowEd służby wojskowej bez usprawiedli
wionej przyczyny oraz wstąpienie ocho,tniczo 
do służby wojskowej bez zezwolenia właściwej 

'. władtr pociąga za sobą odpowiedzialność ' dy-
scyplinarną· ' ' 

, (~) Pracownika, który z własnej ' woli po
zostaje w służbie wojskowej n'adal, chociaż nie 
jest do tego _ obowiązany: w myśl przepisów, 
uważa się za dobrowolnie występującego ze 
służby w P.K. P. z dniem ustania obowiązku 
dO pozostawania w służbie wojskowej. , 

. § 54. Czas przebywania w .niewoli (zagi- ' 
nięcia), do którei pracownik dostał się pełniąc' . 
służbę ' wojskową lub kolejową, zalicza ' się do 
czasu służby w P. K. P. po .$twierdzeniu, że 
pracownik ' bez włąsnej winy dostał się do nie
woli lub zaginął. 

Ro z d ział 5. 

Odpowiedzialność służbowa pracowników. 

§ 55. (1) Nziruszenie przez pracownika obo
wiązków służbowych przez czyn, zaniechanie 
lub zaniedbanie, zarówno w służbie jak i poza-. 
służbIl, powoduje niezależnie od slldowej odpo-. , 

'. 

" 
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wiedzialn?ści karnej lub cywilnej, pocią'gnięcie 4. obniżenie uposażenia o jedną ' grupę i 
do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub po-

'.rzącłkowei~ 5. obniżenie uposażenia o , jedną grupę ' 
z równoczesnym obniżeniem stanowiska 

(2) . Pracownik ponosi odpowiedzialńość . na hięrarchicznie bezpośrednio niższe i 
dyscyplinarną za występki służbowe, porządko-
wą zaś - za wykrocze~~ służbowe. 6. zwolnienie ze służby (9 ·85 ust. (f) i . 

(3) / Występkiem służbowym jest każde 7. wydalenie '~e sł!lżby (§ 85 ust. (2) pkt ,1): 
przewinienie pracownika, wynikające z nielojal · 

-ności wobec Państwa, złego zamiaru, chęci zysku § 59. (1) Pracownik, ukarany jedną z kar 
lub naruszające dyscyplinę służbową oraz takie dyscyplinarny'ch, wymienionych w § 58 pkt 1), 
przewinienie pocho'dzące z niedbalstwa, które 2) i 3)., nie może być w ciągu jednego .roku • . 
zagraża bezpiecżeństwu ruchu, naraża istotnie a ukarany jedną z kar dyscyplinarnych wymie
lub może narazić na znaczniejszą szkodęwłas- nionych w § 58 pkt 4) ' i 5) - - w ciągu dW'óch 
nóść lub interes Państwa, P. K. P., ich pracow- lat, licząc od dnia prawomocności orzeczenia 
ników lub osób ' korzystających z usług kolęi. dyscyplinarnego, rnianowany etatowym lub na 

wy~sze stanowisko ani też . niemo'że otrzymać 
(4) . Wykroczeniem służbowym jest każde wyższego uposaze~ia. 

przewinienie, 'nieposiadające podano }reh wyżej , -
(2) Kara wydalenia pracownika ze służby 

·znamion występku sł,!żbowego. pociąga ża sobą utratę wszystkich praw, wyni-
(5) Kilkakrotne popełnienie tego samego . kających' ze stosunku służbowego. . 

wykroczenia jak również ,. wykroczenia . wśrÓd 
okoliczności szczególnie . obciążających można (3) Minister ' Komunikacji może według 
skwalifjkować jako występek. zasad przepisów emerytalnych przyznać żooie 

' i dzieciom .. pracownika wydalon-ego ze służby 
§ 56. Kary porządkowe są następujące: zaopatrzenie w wysokości zaopatrzenia wdo-
1. upomnienie; wiego i sieroce~o. -

2. grzywna do wysokości SOfo należnego § 60. Sumy powstałe z grzywien i kar pie-
za miesiąc ,uposażenia. niężnych przeznaczą Minister Komunikacji na 

rzecz instytucji humanitarnych i społeczr,o- kuli 57. (1) po wymierzan'ia kar porządkó- turalnych, utworzonych dla pracown~ków lub 
wych uprawnie'ni są , właściwi zwierzchnicy w gra- ich rodzin. . 
nicach, 'określonych osobnymi przepisami. 

§ 61. Kary dyscyplinarne orzekają komisje 
(2) Przed wymierzeniem kary porządkowej dyscyplinarne na podstawie przeprowadzoriego 

n ależy zbadać zarówno ' okoliczności, towarzy- . postępowania dyscyplinarnego. 
' szące naruszeniu przez pracownika obowiązków . 
służbowych, 'jak i stopień' winy, a pracownikowi § 62. 'Komisje dyscyplinarne są .nastę-
należy da'ć możność usprawiedliwienia się. pujące: 

(3) O nałożeniu kary porządkowej oraz 1) komi~je dyscyplinarne przy dyrekcjach 
b przyczynie ukarania należy zawiadomić pra- okrc;gowych kolei państwowych; 
cownika na piśmie. 2) Wyższa Kómisja Dyscyplinarna . przy 

(4) Odorzeczeń,- nakładających karę po' Ministrze Komunika'cji. . . 
rządkową, niema odwołania; pracownik moze § 63. Komisje dyscyplinarne przy dyrek
wnieść zażalenie na orzeczenie, nakładające na cjach okręgowych kolei państwowych są pierw
niego karę porządkową' do bezpośrednio wyż", szą instancją, ' orzekając'ą w sprawach 'dyscypli
szego zwierzcbnika' służbowego. I narnych pracowników ' P.J(. P. z wyłączeniem 

(5) Orzeczenie o nałoż,eniu kary porządko~ osób wymienionych w § 64 ust. () pkt/2). 
wej może być z urzędu zmienione lubuchy!one 
przez wyższego zwierzchnika whybie nadzoru § 64. (1) Wyższa Komisja Dyscyplinarna 
służbqw,ego. · przy Ministrże . ~om~nikacji jest: . . 

§ 58. Kary 'pys'cyplinarne są nastppujące: 1) drugą instancją, przekającą w sprawach . 
" dyscyplinarnych, / załatwianych przez komisje 

1. nagana; dyscyplinarne przy dyrekcjach -okręgowych ko-
2. kara pieniężna do wysokości 10% na- lei państwowych; 

leżnego za miesiąc uposażenia na prze- 2)- pierwszą instancją, orzekającą VI spra
ciąg czasu od dwóch miesięcy do jednego wach dyscyplinarnych dyrektor'Ów i wicedyrek
roku; torów kolei państwowychoraż kiero.wników 

3. przeniesienie do innej miejscowości bez ~ in nych urzędów P. K. P., podległych bezpośred-
zwrotu kosztów prze{iiedlenia; nio Ministrowi Komunikacji. . 
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- (2) . Jako instancja druga dla osób wymie-
fiionych w ust. (1) pkt '2) właściwa jest Odwo
ławcza Komisja Dyscyplinarna pr:zy Ministrze 
Komunikacji dLa funkcjonariuszów państwowych. 

§ 65. (1) W skład komisji dyscyplinarnych 
wchodzą: 

1) przewodniczący lub jego zastępca; 

2) inni członkowie komisji dyscyplinarnych; 

. 3) przeds~wiciele Związku Zawodowęgo -
Pracowników K,?lejowy~h ' R, P. . 

, (2) Przewodniczących, zastępców przewod
niczących oraz członków komisji dyscyplinar
nych mianuje i zwalnia Minister Komunikacji. 

(3) Przedstawicieli Z~iązku Zawodowego . 
Pracowników Kolejowych R. P., wchodzących . 
w skład - komfsji dyscy;plinarnych, zatwie~dza 
i odwołuje na wniosek Zarządu Głównego tegoż 
Związku Minister Komunikacji. 

, (4) Przedstawiciele Związku 'Zawodowego 
Pracowników Kol~iowych R. P. wchodzą w skład 
kOJnisji dyscyplinarnych z uprawnieniami iobo
wiązkami człónków komisji. 

. § 66. (1) Organizację komisji dyscyplinar
nych, ich właściwość, tryb postępowania dyscy
plinarnego oraz przepisy o kosztachpostępo
wania dyscyplinarnego usta-la Minister Komuni
kacji, przestrzegając zasady, że przewodniczący, 
ich zastępcy, inni , członkowie komisji dyscypli
narnych i przedstawiciele Związku Zawodąwego 
Pracowników Kolejowych R. P. są w wykony
waniu swoich funkcji samodzielni i niezawiśli, 
że komplet orzekający powinien składać się 
z przewodniczącego, dwóch ' członków c komisji 

. dyscyplinarnej i dwóch przedstawicieli Związku 
Zawodowego Pracowników Kolejowych R. P. 
i że od orzeczenia komisji dyscyplinarnej co do 
winy i kary, wydanego w pi~rwszer instancji,· 
może zarówno skazany jak i rzecznik dyscypli
narny odwołać się do komisji dyscyplinarnej 
.JI instancji. 

(2) Odwołanie od orzeczenia komisji dy
scyplinarnejodracza wykonanie kary. 
'- . .. " , 

§ 67. (1) Dla obrony dobra służby, naru
szonego przez uchybienie obowiązkom służbo
wyni, władza, przy której istniei~ komisja dy
scyplinarna, mianuje z grona podległych sobie _ 
pracowników .rzecznika ' dys~yplinarnego z od
powiednią ilością zastępców • 

. (2) Prawa i obowiązki rzeczników dyscy-
plinatnych ustala: Minister Komunikacji. . 

, § 68 . . (1) Pracownikowi pociągniętemu do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej wolno przy
brać sobie w - postępowaniu dyscyplinar,nym 
przed komisją dyscyplinarną obrońce; spośród 
pracowników P. K. P. 

- (2) Dyrektorzy i wicedyrektorzy kolei pań-
stwowych oraz kierownicy innych urzędów 
P. K. P., podległych bezpośrednio Ministrowi 
Komunikacji, mogą w przypadku, określonym 
w poprzedzającym ustępie, przybrać sobie obroń
cę spośród pracowników t". K. P. lub funkcjo
nariuszów Ministerstwa Komunikacji . . 

I "'" (3) Prawa i obowiązki obrońcy, tudzież !' 
przepisy o wyznaczaniu obwinionemu obrońcy 
z urzędu ustala -Minister Komunikacji. 

/' 

'§ 69. Minister Komunikacji może w miej
sce właściwego rzecznika dyscyplinarnego dele
gować jednego z rzeczników dyącyplinarnych 
ustanowionych przy Wyższej Komisji Dyscypli
narnej. 

§ 70. Współdziałanie władz P. K. P; z wła
dzami bezpieczeństwa publkznego w dochodze
niu w sprawach d~scyplinarnych prac~ników 
P. K.~·. normuje Miniater Komunikacji w po
rozumieniu z Ministrami Administracji Publicz
nej i Bezpjeczeństwa Publicznego. 

§ 71. (1) Wykroc~enie służbowe ulega ' 
przedawnieniu po upływie jednego roku od 
chwili pOp'ełnienia. > 

, (2) Występek służbowy uleg~ przedawnie
niu po upływie pięciu lat od chwili popełnienia. 

(3) Przepisy ust. (1) i (2i o przedawnieniu 
nie mają zastosowania przy pociązaniu pracow
ników ' do odpowiedzialności słuzbowejw razie 
stwierdzenia, ze praco.wnik uzyskał przyj~cie na 
służbę, mianowanie l1a etatowe stanowisko lub 
przyznanie - wyższego uposażenia przez przed
sŁawienie fałszywych lub nieważnych dokumen"' 
tów lu b przez zatajenie skazania wyrokiem sądu , 
karrlego na, dodatkową karę utraty praw pu
blicznych. ' Za powyższe wyst~pki odpowiada 
pracownik bez względu na upływ czasu. -. , 

§ 72 .. Właściwa władza może na prośbę 
pracownika zarządzić zatarcię nałożonej na 
niego kary porządkowej po upływie dwóch laŁ 
lub kary dyscyplinarnej po upływie pięciu _ lat, 
jeżeli pracownik w ciągu dwóch laŁ przy ka
rach porządkowych lub pięciu lat przy karach 
dysHplinarnych, licząc od dnia prawomocności 
orzeczenia o karze, nie był karany arii w trybie • 
porządko:wym ani w trybie dyscypłinar~ym. O 

§ 73. (1) :Zwierzchnik, nie uprawniony prze
pisami do zawieszania pracowników w służbie, 
może tymczasowo ~awiesić pracpwnika w służ~ 
bie w przypadkach, ' gdy dalsze pozostawienie 
go w służbie zagraża bezpieczeństwu i ciągłości 
ruchu oraz w razie stwierdzenia, że pracownik 
popełnił, cic;żkie nadużycie służbowe; 

. . 
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'(2) Również organ, przeprow(ldzają~y re- , 
wizję lub ~hodzen.i~, ~.a w tych samych przy
padkach p~o ZciWleSIC, tymczasowo pracow
nika w służbie. 

. (3) Tymczasowe zawieszenie ' pracownika 
. w służbie powinno być niezwłocznie zgłoszone 
władzy, uprawnionej do zawieszenia. Władza; 
której zgłoszono ty-mczasov.te zawieszenie pra
cownika w służbie, uchyla je lub sto!luje prze~ 
pis § 74. 

§ 74. (1) Właściwa . władza ma Iłra.'Wo za
. wiesić pracownika w służbie; jeżeli przeciw 
niemu toczy się postępowanie karno-sądowe , 
albo jeżeli " ze względu na rodzaj i doniosłość 
zarzucanego pracownikowi narusżenia oąowiąz
ków, określonych niniejszym rozporządzeniem, 
7.ąchodzi koni~czność usunięcia- go od pełnienia 
służby. 

, (2) Przeciw p.racownikowi zawieszonemu 
w służbie ' nale~v wdrożyć dochodzenie najpó:i- , 
niej siódmero dnia po dniu zawieszenia. 

§ 75. Zawieszenie pracownika w służbie 
następuje z' dniem, w którym: , , 

1) sąd karny zarządził względem niego ' 
tymczasowy areszt; , " 

2) zapadł przeciw niemu nieprawomocny 
• jeszcze wyrok sądu karnego, orzekaiąćy ~at
kawą karę utraty praw publicznych; 

3) zapadło przeciw niemu nieprawomocne 
jeszcze orzeczenie dyscyp~inarne opiewające na: 

a) zwolnienie ze służby (§ 58 pkt 6), 
b) wydalenie ze służby (§ 58 ' pkt 7). 

§ '.76. (1) W czasie zawieszenia' .w służbie 
nie wolno pracowJl'ikowi bez zezwolenia władzy 
wydalać ' się z miejsca stałego zamieszkania. 
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l) dobrowolnego wystąpienia (§ 79, ' § 50 
ust. (4), § 53 ust. (3»,! 

2) zwolnienie ze służby (§ 80, § '81, § &2 
ust. (2), § 83, § 84, § 85 ust. (l», ' 

3) wydalenia ze służby (§ 84, §85 ust. (2)i(3) 

4) śmierci. 

§ 78. p'raco~nikowi, z kfórym rozwiązano 
stosunek . służbowy, . wydaje właściwa władza na 
jego żądanie zaświadczenie, stwierdzające ' czas 
i rodzaj odbytej służby. 

§ 79. (l) Pracownik m07e zgłosić ~ładzy 
na piśmie ,swoje wystąpienie ze służby. 

(2) Wystąpienie ze słałby wymaga zgody . 
właściwej władzy. ' ' , 

(3) Przed wystąpieniem ze służby pracownik 
powinien należycie ' przekazać służbę izwr6cie 
przedmioty, będące własnością P. K. P., doku
menty uprawniające do korzystania ze świadczeń 
P. K. P.oraz legitymację śłużboWil. 

(4) Deeyzję co do zgody na wystąpienie 
ze służby mozna odroczyć tylko wtedy, gdy 
pracownik pozostaje w śledztwie karnym, gdy 
wdrożono przeciw niemu dochodzenie służbowe, . 
gdy zalega z zobowiązaniami pieniężnymi, wy
nikłymi ze stosunku śłtiżbowevo, lub gdy nie 
uc-zynił zadość przepisom ust. (3). 

_ ' (5) Jeżeli w ciągą 4-ch tygodni nie , zako
munikowano pracownikowi ż~dnej decyzji w spra
wie jego wystąpienia zesłiiżby, to zgłoszenie 

' jego uważa się. za przyjęte. ' 

(6) Ptzez dobrowolne wystąpienie ze służby 
pracownik i jego rodzina tracą ' wszelkie prawa, _ 
wynikające ze stosunku służbowego. 

§ 80. (1) Właściwa władza powinna zwol
nić pracownika ze , służby ~ razie: ' 

l)stwie~dienia braku obywatelstwa pol-
sldego; , '" ' . 

(2) Zawieszenie pracownika w służbie 
kończy się z ch~i1ą prawomocneR'o.' zakończenia 
przeciw niemu postepowania dysocyplinarnesro 
z wyjątkiem przypadków wskazanych w § 75 
pkt 1) ,i 2). ' 2) stwierdzenia ' przez kdlejową komisję 

(3) Jeżeli jednak przyczyny, które spowo- lekarską trwałej fizycznej lub umysłowej nie
zdolności do służby 'kolejowej; dowały zawieszenie. przestają istnieć wcześniej, 

władza powinna natychmiasfuchylić zawieszenie. 3) nieobecności na służbie wskutek choroby 
(4) Pomimo ustania 'przyczyny zawieszenia przez okres czasu, oznaczony w § ' 46. , 

pracownika' w służbie, wymienionej w § 75 pkt ~ (2) Pracownika, 'nieobecnego na służbie 
1) i 2), władza może utrzymać zawieszenie nadal wskutek choroby (§ 46), właś~iwawładza może 
w mocy, .+eżeli zachodżą warunki wskazane 'w § 74 z\Volnić ze służby w każdym cza,sie, jeżeli za
ust. (1). ' • " chodzą warunki wymienione w ust. (1) pkt 2) 

R o z d z i a ł 6. I 

Rozwilłzanie stosunku służbowego 

z pracownikiem . . 

\ §77. Stosunek . służbowy pracownika roz
wiązuje się w razie: 

niniejszego paragra'fu oraz w § 81 pkt -1) i 2). 

§ ~l. Właściwa władza może zwolnić pra- '" 
cownika . i~ służby: 

1) w razie ukończenia pr;ezeń ' 65 rok.u 
' życia i osiągnięcia wysługi emerytalnej, dającej 
prawe -de zaopatn;enia eme!Ytalnego; 
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2)w razie stwierd~enia przez kolejową 
komisję lekarską trwałej fizycźnej lub umysło
wej niezdolności do pełnienia 'służby na zajmo
wanym stanowisku. 

§ 82. (1) Pracownik, któ~y ukończył 60 lat 
życia lub który ukończył 55 lat życia i osiągnął 
wysługę emerytalną, stanowiącą podstawę peł
nego zaopatrzenia , emerytalnego, może sam do
magaćsię zwolnienia· ze służby. -

, (2) WłaściWi! władza powinna zarządzić 
zwolnienie ze , służby w terminie najpóźniej do 
sześcitf miesięcy, licząc od dnia ' wniesienia 
p,rze,z niego prośby • . 

. (3) Minister Komunikacji może w wyjąt
kowych przypadkach , odroczyć , określony w ust. 
(2) termin zwolnienia pracownik< ze służby, .. 
najwyżej jednak do czasu ukończenia przez 
pracownika 6S roku życia lub 60 roku życia , 
przy nabyciu przez niego prawa do pełnego 
zaop'atrzenia emerytalnego. 

§ 83. (1) Właściwa władza ' może zwolnić · 
,ze służby bez podania przyczy'n za uprzednim 
trzymiesięcznym ,zawiadomieniem: 

, 1) pracownika etatowego w ciągu 3-ch'Jat, 
licząc od daty mianowania go na stanowisko 
etatowe; 

2) kandydata w ~ażdym czasie. 
-

(2) Zawiadomienie o zwolnieniu ze słuzby 
nie może 'nastąpić vi cz-asie: , ' 

1) nieobecności pracownika na służbie 
z powodw, choroby, stwierdzonej przez lekarza 
kolejowego; 

2) urlopu ' wypoczynkowego; , 
~ 3) odbywania ć,wiczeń i służ,by wojskowej: 
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"--(2) Wydalenie ' pracowni)ca ze służby nastę-
puje wskutek: 8 

1) prawomocnego o;zecz~~ia . dyscyplinar
nego, opiewającego ,na wydalenie: 

" 2) skazania prawomocnym wyrokiem, Sądu 
karnegó na dodatkową karę utraty praw pu": 
blicznych. . 

, (3) Właściwa władza obowiązana jest wy
d~lić pracownika -ze służby bez postępowania 
dyscyplinarnego w razie stwierdzenia, że pra
cownik uzyskał , przyjęcie na służbę lub miano
wanie na etatowe stanowisko przez zatajenie 

I s~azanhl wyrokiem sądu karnego na dodatkową 
karę utraty praw publicznych, bez względu na 
upływ czasu i niezależnie od odpowiedzialności 
karno - sądowej.c ,-

,(4) Zatajenie lub' niezgodne z prawdą 
przedstawienie okoliczności, o który.ch mowa 
w § 12 ust. (1) pk~ 2) ' i 3), stanowiących prze
szkodę do przyjęcia na służbę oraz uzyskanie 
przyjęcia na słuzbę, niianowania na' etatowe 

, stanowisko ' lub wyższego uposażenia przez 
p rzedstawienie fałszywych albo nieważnych , 
dokumentów powoduje odpowiedzialność dyscy· 
plinarną· ' , 

, § 86. Przepisy §'. 79 ust. (3) odnoszą się 
także do wszystkich przypadków zwolnienia 
piacow:ników te · służby. ' 

§ 87. ' Każde wydalenie pracowniką ze 
służby pociąga za sobą skutki, wymienione 
w § 59' ust. (2). 

Rązdział 7. 

Przepisy przejściow.e. 

§ 88. Pracownikami etatowymi w rozumie· 
§ 84. (1) Celem wykonywania kontroli nad niu §1 ust. (1). pkt .1) ' scfpracownicyetatowi 

przestrzeganiem przez pracowników obowiąz· i stali" pełniący w dniu wejścia w życie rozpo~ 
ków, określonych w§ 19 ust. (1), tworzY" się okrę- I rządzenia' niniejszego. służbę w P. K. P. i 'objęci 
gowe ,komisje weryfikacyjne i Główną ' Komi- roz!,!orządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 stycz-' 
sję Weryfikacyjną. ' nia 1934 f. o stosunku służbowym pracowników 

- I przedsiębiorstwa "Polskie Koleje p'aństwowe" 
(2) Tryb powoływania, organizację oraz (D U R P N 4 ' 23) 

k d · ł· k h k ... f'k z.... r " poz. . za res zla anIa o ręgowyc omlsJI wery l a-
'cyjnych i Głównej Komisji Weryfikacyjnej okre-
' śla Minister . Komunikacji. ' ' 

(3) Na' wniosek komisji weryfikacyjnej Mi
nister Komunikacji ma prawo zwolnić lub wy
dalićze służby każdego pracownika w razie ' 
stwierdzenia przez Komisję n'aruszenia .. przez 
pracownika obowiązków, określonych w § 19 
ust. (1). 

§ 85. (1) Zwolnienie pracownika ze służby 
naślępuje wskutek prawomocnego orzeczenia 

, dyscyplinarnego, opiewającego na zwolnienie 
ze służ~y. 

§ 89. Do, kategorii kandydatów w · rozu· 
mieniu § l ust. (1) , pkt Z) zalicza się prą.l:cty
kantów, pełniących służbę ' w P. K. P: w dniu 
wejścia w życie ' rozporządzen'ia nini~jszego 
i objętych rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia l stycznia 19~4 .r. () stosunku 'służbo
wym. pra<;:ownikó,,:: przedsiębiorstwa "Pols1cie _ 
Kole)ePan~twowe (Dz. U. R. P. Nr~, poz. 1.3). 

§ 90. Minister Komunikacji określi stano· 
wiska etatowe dLa pracowników stałych" zali- " 
czonych w myśl § 88 w poczęt pracowników 
etatowychł nada tym pracownikom przywiązan",e 
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~ do stanowisk tytuły służbowe oraz zaliczy ich 
. do grup uposażenia" które ustali dla tych sta-
nowisk. ' , 

§ 91. Minister Komunikacji określi ' tytuły 
- służbowę (stan~wiska) praktykantów, zaliczonych 

w myśl § 89' w poczet kandydatów, oraz przy
zna im grupę uposażenia, przestrzegając zasady, 
że kandydat otrzymuje , uposażenie grupy bez
pośrednio niższej od niższej grupy uposażenia, 
jaka jest przywiązan~ do stanowiska, na któ
r\tm kandydat odbywa służbę przygotowawczą. 
W ,' przypa'dku posiadania , przez praktykanta 
w dniu wejścia w życie rozporządzenia niniej
szego grupy wyższej od należnej mu z mocy 
niniejszych przepisów zatrzymuje kandydat (prak-
tykant) tę wyższą grupę. ' 

§ 92. Do kandydatów, którzy do dnia 
wejścia w życie rozporzą<Jzenia niniej szeg,o byli 
praktykantami, nie stosuje się 'przepisÓw § ' 10 
ust. (10) o' rozwiązaniu stosunku służbowego 
po upływie dwóch' lat służby przygotowawczej 
lub w razie niedopełnienia w tym czasie warun
ków, wymaganych do ,mianowania na stanowiska 
~tatowe. 

§93. P~acownikom, którzy w dniu we]SCla 
w życie rozporządzenia niniejszego ' pełnią na 
skutek polecenia wła~ciwej władzy obowiązki 
na ' stanowiskach, do których przywią'zana jest 
wyż-sza grupa uposażenia, liczy sie sześciomie-' 
sieczny okres czasu, określony w ~ 10 ust. (6), 
od dnia wejścia 'w życie ' rozporządzenia niniej
s,zego. 

§ 94. (1) Pracownikom, którzy w dniw 
t września 1939 r. byli ha służbie w P. K. P., 
może być zaliczony do czasu ' służby okres od " 
dnia 1 września 1939 r. do dnia ' ponownego 
ich wstąpienia ' (powołania) lub przyjęcia na , 
służbę· 

(2) Rada ,Ministrów określi warunki zali
czenia do służby czasu, określonego ' w poprze
dzającym ustępie, oraz , wskaże pracowników, 
którym ten ćzas może być zaliczony. 

, § 95. Pracowników, mian~wanych pracow" 
,nikami etatowymi' lub zaliczonych w poczet 
pracowników stałych albo przyjętych w charak
terze praktykantów w okresie . od dnia 22 lipca 
1944 r. do dnia wejścia w życie rozporząd,zenia 
ninieis~e~o. uważa się za zwolnionych' od do
oełniebia obowiązku czynnej służby wojskowej" 
jako warunku mian'owania, zaliczel)ia lub ', przy
jęcia przewidzia'nego w § 1 r ust. (1) p~t 7). ' 

§ 96. Przepisów § 82 ust. (3) .nie stosuje 
się do pracowników', którzy przed dnięmwej
ścia w życie rozporządzenia- niniejszego ukoń
czyli ~ ,lat życia lub ukończyli 55 lat życia 

i nabyli prawo do pełnego zilopatrzenia emery
talnego . 

§ 97. Pracownikom etatowym, którzy do 
dnia wejścia w żyąie rozporządzenia niniejszego 
byli pracownikami stałymi, zalicza się do okresu 
3-ch lat okr~ślonego w §- 83, czas służbX_ spę-
dzony w charakterze pracownika stałego. ' 

§ 98. Przepis § 84 stosuje się r,ównież do 
przypadkó~ naruszenia przez pracownika obo
wiązków, określonych w § 19 ust. (1). przed . 
wejściem w życie rozporządzeni!l niniejszego 
bez względu na upływ czasu. ' 

.§ 99. Sk~zanje ' wyroki-em sądu karnego, - 
które w myśl przepisów karnych, obowjązują~ 
cyeh na obszarze ', Państwa Polskj~go do czasu 
wejścia w życie kodeksu karnego z 1932 , r. 
pociągało .za , sobą utratę żdolności do piasto
wania urzędu publicznego, stanowi przeszkodę , 
do miano"\vania lub przyjęcia w charakterze kan
dydata i powoduje :lastosowanie do pracownika 
tych samych rygorów, jak dodatkowa kara utraty 
praw publitznych. 

§ 100. (l) Przepisy niniejsze o 'odpowie
dzialności dyscyplinarnej stosuje się do spraw 
dyscyplinarnych niezakończonych jeszc.ze pra
womocnie w dniu wejścia w życie rozporządze
nia l'tiniejsze~o, przy wznowieniu zaś postępo
wania dyscyplinarnego również do spraw przt-, 
prowadzqnych według dawniejszych przepisów 
dyscyplinarnych. ' 

(2) Właściw~ władza może zastosować ,,
przepisy § 72 do kar porządkowyc,.h i dvscy
plinarnych nałożonych po dniu 1 lute~ 1934 r. 

§ 101. Przy pociąganiu pracowników do 
odpowiedzialności ~a wykroczenia ' i wystepki 

' służbowe, popełnione przez nich przed' wejściem 
, w ży~ie ro.z,?o.rządzenia ninie'szeg.o, stosuje się 

przepIsy nmle)Szego rozporządzenIa. 

§ 102. (1) Przepisy § 71 stosuje się rów
mez do wykroczeń i wystęoków służbowych, 
popeJnionych przez pracowników przed dniem 
wejścią w życie rozporządzenia niniejszego, 
jtżeli rozporządzenie niniejSze nie stanowi ina-, 
czej (§.98). ' ' , 

(2) Działall!ość komisji . dyscyplinarnych 
przy dyrekcjach okręgowych kolei państwo
wych, nakładanie kar ' porządkowych oraz bieg 
termi~u przedawnienia wykroczeń i występków 
służbowych ulega zawieszeniu na okres milita
ryzacji polskich kolei państwowych (dekret Pol
skiegoi Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 
4, listopada 1944 r. o militaryzacji ' PoJskich 
Kolei ' Państwowych (Dz. U. R. P. Nr i ł, 
poz. 55). ' 

. ' , 
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R o z d z i al 8. 

Pr'zepisy końcowe. 
, 

§ 103. Wykonanie rozporządzenia mmej
szego porucza się Ministrowi ~omurfikacji. 

§ \~4. (l) Rozporządzenie niniejsze wcho-
dzi w życie z dniem ' ogłoszenia. ' 

(2) Z · dniem wejścia w życie rozpo
rządzenia niniejszego' traci moc obowiązu-

jącą rozporząd;enie ' Rady Ministró'w z dnia 
1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pra- , 
cowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pań
stwowe" (Dz. U. R. P ; Nr 4, poz. '23). 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward 'Osóbka - Morawski 

Minister Komunikacji: 

Jan Rabanowski 

" 
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300 
D E ,K R E T 

Z dnia 16 listopada 1945' r. 

o przestępstwach szczeiólnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa. 

Na ' podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. J) Jrybie wydawania dekret.6w z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: .. 

/ ROZDZIAŁ!. 
Przestęl?stwa przeciw bezpieczeństwu 

- publicznemu. 

Art. 1. 
(1) Kto dopuszcza się gwałtownego zamacłi tl 

na jednostkę sił zbrojnych polskich lub sprzy
mierzonych albo na osobę do nich należącą, 

podlega karze więzienia. 
(2) Tej samej karze podlega, kto dopuszcza 

się gwałtownego zamachu na posła do Krajowej 
Rady Narodowej lOb członka innej radynaro
dowej, urzędnika państwowego lub samorządo
wego albo przedstawiciela związku zawodowe~ 
go lub organizacji politycznej albo społecznej 
o znaczeniu ogólno-państwowym - podczas lub 
'z powodu pełnienia · 9bowiązków. 

(3) Jeżeli sprawca prze~tępstwa, określonego 
w ust. (1) lub (2}, działa przy użyciu broni albo 
w innych okolicznościach szczególnie obcią
żających, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 3 lub dożywotnio albo karze śmierci. 

, Art. 2. 
Kto dopuszcza się aktów ~abotażu przez: 

.publicznej albo komunikacji publicznej bądź urzą
dzeń służących obronie Państwa -Polskiego lub 
sprzymierzonego; 

2) uniemożliwienie lub utrudnienie prawi
dłowego działania :z;akładów lub urządzeń -wy
mienionych w pkt l); 

3) wytwarzanie zupełnie lub w znacznym 
stopniu niezdatnych przedmiotów wojskowego 
użytku, 

podlega karze więzienia na czas nie krótszy 
od lat 3 lub dożywotnio albo karze śmierci. 

Art. 3. 
Kto bez zezwolenia wyrabia, gromadzi lub 

przechowuje broń palną, amUnicję, materiały lub 
przyrządy wybuchowe albo inne przedmioty mo~ 
gące sprowadzić niebezpieczeństwo powszechne, 

podlega karze więzienia lub więzienia 
dożywotniego . albo karze śmierci. 

Art. 4. 
Kto: 
1) podrabia lub przerabia pieniądz polski 

albo obcy lUD usuwa oznakę jego umorzenia; 
2) pieniądz taki puszcza w obieg albo go 

w tym celu przyjmuje. przechowuje, przenosi 
lub ' przewozi; 

3) w Celu popełnienia czynu, określonego , 
w pkt 1), sporządza, nabywa albo przechowuje 
środki techniczne, . -

. .1) niszczenie lub czynienie niezdatnymi do 
użytku zakładów lub urządzeń użyteczności ~ 

podlega karze więzienia lub więzienia 
dożywotniego albo karze · śmierci. 
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Art. 5. 
Kto 'bez zezwolenia wyrabia lub posiad~ 

radiowy apara1 nadawq:y, 
, podlega ka'fZ~ więzienia. 

Art. 6. 
Obywatel polski, który wchodzi w porozu

mienie z osobą działającą w interesie obcego 
'rządu lub obcej organizacji w celu działania na 
szkodę Państwa PolskIego, .' 

.. p~dlega karze więz!enia. 
,Art. 7. 

Obywatel' polski, który w związku z dzia
łalnością na szkodę Państwa Polskiego przyJ
muje od osoby działającej w interesie obcego! 
rządu lub obcej organizacji dla siebie albo in
nej osoby korzyść majątkową lub osobistą albo 
jej. obie!nic~ bądź takiej korzyści żąda, 

, podlega karze więzienia lub więzieriia 
dożywotniego albo karze śmierci. 

Art. 8. 

. Kto, działając na szkodę Państwa Polskiego, 
gromadzi lub przekazuje wiadomości, dokurhen
ty lub inne przedmioty stanowiące tajemnicę 
państwową -lub wojskową, " 

podlega karze więzienia lub więzienia 
dożywotniego albo karze śmierci. 

Art. 9. 

, (t) Kto wprowadza w błąd władzę polską 
przez udzielenie jej fałszywych wiadomości lub 
dostarczenie podrobionych albo przerobiOnych 
dokumentów lub innych przedmiotów, mających 
znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa Polskiego, 
podlega karze więzienia lub więzienia dożywot-

niego albo karze śmierci. 

(2) Tej samej karze podlega, kto, oddając 
usługi władzy polskiej, wprowadza ją w błąd 
przez zatajenie przed nią okoliczności istotnej 
z dzi~łalności swej w stosunku do rządu pań
stwa obcego. 

Art. tO. 
Kto publicznie rozpowszechnia wiadomości> 

dokumenty lub inne dane dotyczące obrony 
Państwa lub jego sił zbrojnych, których rozpo
wszechnianie może 7agrażać intereSom obrony 
P"ństwa albo co do których wydany został za
kaz rozpowsżechniania, 

podlega karze \Ivięzienia do lat 5. 

Ar!. 11. 
(1) Kto w celu popełnienia przestępstwa 

określonego wart. 1,2 lub 8 wchodzi w po
rożumieniez innymi osobami, 

podlega karze więzienia . 
. (2) ' Nie podlega k.aq:e, kto, wziąwszy udział 

w porozumieniu, doniesie o nim władzy, powo
łanej do ścigania przestępstw, zanim władza do-

wi,edziała się o porozumieniu i zanim nastąpiły 
"jakiekolwiek ujemne skutki dla Państwa, ży~ia 
łudżkiego lub mienia. Z bezkarności nie korzy
sta,' kto doprowadził do powstania takiego po
rozumienia. 

Art. 12. 

Kto czyni . przygotowania do popełnienia 
przestępstwa, określonego wart. 1, 2 lub 8. 

_podlega karze więzienia. 

Art. 13. 
(1) Kto, otrzymawszy w chwili, gdy można 

było zepobiec ujemnym' skutkom, wiarogodną 
wiadomość o zamierzonym przestępstwie, okre- . 
ślonym wart. 1, '2 lub 8, zaniecha zawiadomie
nia o tym władzy, powołanej do ścigania prze
stępstw, 
"podlega · karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

(2) Nie podlega karze, kto zaniecha zawia
domienia z obawy przed odpowiedzialnością 
karną g'rożącą jemu samemu albo jegó małżon
kowi, krewnym w linii prostej lub rodzeństwu. 

ROZDZIAŁ II. · 

Przestępstwa przeciwpQrządkowi publicznemu. 
"" Art. 14. ---

Kto przemocą lub groźbą karalną wywiera 
wpływ na czynności wojewódzkrej, powiatowej, 
miejskiej lub gminnej rady narodowej, bądź tym 

'czynnościom przeszkadza, 
podlega karze więzieni~. 

.Art. 15 . . 

Kto udaremnia lub utrudnia wprowadzenie 
w życie reformy rolnej lub nawołuje do czynow, 
skierowanych przeciw jej wykonaniu, albo pu
blicznie , po~hwala takie czyny, 

podlega karze więzienia. 

Art. 16. 

Kto rozpowszechn,ia fałszywe wiadomości, 
mQgące wyrządzić istotną szkodę interesom 
Państwa Polskiego bądź obniżyć powagę ' jego 

' naczelnych o't'ganów, 
podlega karze więzienia do _5 lat 

. lub aresztu. 

Art. 17. , , . 

(1) Kt<! złośliwie uchyla się .od ciążącego 
na mm z. mocy ustawy powszechnego obowiąz
ku świadczenia rzeczowego albo spełnienie ta
kiego obowiązku, ciążącego na innej osobie, 
utrudnia lub udaremnia albo publicznie nawo
łuje do uchylania się od obowiązku takiego 
świadczenia, . 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 
(2) Kto, mając obowiązek ściąganiaświad

czeń rzeczowych, ąbowiązku tego nie dopełnia 
podlega karze więzienia. 

. } 

-, 
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Art. 18. 

Kto publicznie lży, wyszydza lub poniża 
Naród Polski albo Państwo Polskie w okoli- ' 
cznościach, mogących wywołać szczególne zgor
szenie lub oburzenie, 

podlega karze więzienia do lat .10. 

Art. 19. 

Kto publicznie lży, wyszydza lub poniża 
ustrój Państwa Polskiego albo pochwala faszyzm 

. lub jakąkolwiek jego odmianę albo zbrodnie 
faszystowskie lub też publicznie nawolujedo 
ich popełniania, bądź do wprowadzenia w Pol
sce instytucji o celach faszystowskich, 

podlega karze więzienia do lat 10. 

Art. 20. ' 

Kto bierze udział w związku o celach fa· 
szystowskich albo nawołuje do zakładania ta
kiego związku lub brania w nim udziału, 

podlega karze wi:(zienia. 

Art. 21." 
(1) 'Kto p~blicznle nawołuje do' 'waśni naro

dowościowych, wyznaniowyCh lub rasowych 
albo je pocłlwala, , 

pOdiega karze więzienia do lat 5. 
(2) . Kto publicznie lży,· wyszydza lub poniża 

grupę ludności albo poszczególną osobę z po
wodu przynależności narodowościowej, \Vyzna
niowej lub rasowej, 

podlega karz~więzienia do lat 51ub aresztu. 

Art. 22 •. 
l 

Kto dop.uszcza się cZY!l1f przestępnego skie
rowanego przeciwko grupie ludności lub ~()SL
czególnej osobie z powodu przynależnoścI na
rodowościowej, wyznariiowej lub rasowej, jeżeli 
z -czynll. tego wynikła śmierć lub ciężkie uszko-. 
dzenie ciała albo nastąpiło zakłócenie normalnego 
toku życia publicznego lub zagrożenie bezpie
czeństwa powszechnego. 

, . podlega karze więzienia na czas nie 
. krótszy od lat 31ub dożywotnio albo karze śmierci. 

Art. 23. , 

Kto bierie udziel{ w porozumieniu, mającym 
na celu popełnienre. przestępstwa, określonego 
wart. 22, 'albo w zbiegowisku publicznym, które 
wspólnymi siłami dopuszcza się takiego prze
stępstwa, 

podlega karze więzienia. 

Art. 24. 

Kto wbrew swemu obowiązkowi nie prze~ 
• ciwdziała popełnieniu przesfępstwa, określonego 
wart. '22 lub 23, 

podlega kar7:e więzienia da lat 5 lub aresztu. 

ROZDZIAŁ III. 

Przestępstwa przeciw interesom; 
gospodarczym Państwa. 

Art. 25. 
Kto umyślnie w ;akładach państwowych lub 

samorządowych albo działających z udziałem fi
nansowym lub pod zarządem Państwa Jub samo
rządu, bądź też prowadzonych przez przt'dsię-

. blorstwa państwowe lub samorządowe albo 
przez instytuCJe prawa publicznego lub społ
dzielnie: 

- 1) obniża poziom wytwórczości przez po
gorszenie jakości wytworów lub przez zmniej
szenie wydajności pracy własnej albo podwła-
dnego personelu lub . 

2) uchylając się od wykonania ciążącego na 
nim obowiązku przedsiębrania należytych sta
rań o urządzenie techniczne zakładu albo o jego 
surowce lub towary, pogarsza znacznie stan tych 
urządzeń ' albo marnotrawi surowce lub towary, 

podlega karze więzienia. " 

Art. 26 . . 

Kto wbrew zarządzeniu władzy lub upraw
nionego organu wprowadza do wolnego obrotu 
handlowego towary przeznaczone do planowego 
rozdziału między, ludność, , ' 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

, ,Art. 27; ' 

(1) Kto' działana' szkodę interesu publicznego . 
w zakresie planowego ro?działu towarów między 
ludność przez niedopełnienie zleconych mu czyn
ności albo przez rozporządzenie towarami nie
zgodnie ze zleceniem lub obowiązujacymi prze-
pisami, .' . . , 
. podlega karze więzienia ,do lat 5 lub aresztu. 

. (2) Jeżeli ' sprawca działa w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej dla siebie lub inQej osoby, 

podlega k.arze więzienia, 

Art. 28. 
Kto, będąc przełożonym albo pracodawcą, 

złośliwie lub uporczywie ' uchyla się od wyko
nania ciążącego na nim ustawowego lub spo
łecznego obowiązku dbałości O dobr9 pracowni- . 
ków i przez to naraża ich na szkodę, .' • 

podlega karze' więzienia do . Iat 5 luba.resztll. 

Art. 29. 
(1) Kto przywłaszcza lub ząbiera w celu przy" 

właszczenia cudze mienie ruchome pozbawione / 
należytej ochrony . w związku z wojną lub mi 
skutek innego nadzwyczaJnego zcfarzenia, . 

podlega karze więzienia. 
(2) W przypadkach mniejszej wagi sądmoże 

zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a gdy 
. sprawca z nędzy zabrał celem użycia małej war
tości przedmiot pierwszęj potrzeby - nawet od 
k_ary uwolnić. . \ 
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ROZQZI~Ł IV. 

Przestępstwa urzędnicze. 

Art. '30. 

. , (1) Odpowiedzialności karnej, przewidzianej 
dla urżędników, ulegają oprócz osób wymienio-. 
nych' wart. 292 kodeksu karnego 1932 r.nadto 
funkcjonariusze , przedsiębiorstw państwowych 
'Iub samorządowych , albo działających z udziałem 
. finansowym Państwa lub samorządu albo. znaj- , 
dujących . się pod zarządem państwowym lub sa
morządowym, a naqto organizacji mających zle
cone czynności w zakresie 1:arządu państwowego 
lub samorządo\\< ego: 

, (2) Narówni z osobami· wymienionymi w ust. (1) 
odpowiedzialności karnej ulegają ' członkowie 
władz i tunkcjonariusze spółdzielni oraz związku 
rewizyjnego spółdzielni. 

Art. -31. 

Kto, powołującs:ię na swój wpływ na urzęd: 
nika (art. ~O)" podejmuje się pośrednictwa w za-, 
łatwieniu priy jego pomocy sprawy urzędowej 
i za to przyjmuje dla siebie lub innej osoby ko· 
rzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, 
bądź takiej korzyści żąda, . ' 

podlega karze więzienia. 

Art. 32 . 
Nie podlega karze, kto na ządanieudzielił 

lub obiec;ał udzioIić urzędnikowi (art. 30) albo in
nej osonie korzyści majątJwwej lub osobistej 
w związku z jego ' urzędowaniem, jeźelipowiado
mił o tym władzę powołaną do ścigania prze- , 
stępstw, zanim władla ta dowied~iała sie o tym, 
lub najpóźniej przy pierwszym przesłuchaniu w to
ku postępowania karnego ujawnił prawdę. 

ROZDZIAŁ V. ) 
_Przepisy końcowe. 

Art. 33. 
" . 

Je!eli ze zbrodni lub umyślnego występku 
wynika lub wyniknąć mogła szkoda w zakresie 
prawidłowego fuńkcjonowania środków. komuni
kacji publicznej lub bezpieczeństwa osób lub ! mie
nia w zWiąz_ku ' t przewozem takimi środkami sąd, 
gdy za dane przestępstwo ustawa przewiduje ka
rę niższą, wymierza karę więzienia. 

Art. 3'4: 
(1) W razie ' skazani~ na karę śmlercl sąd 

orzeka' przepadek całego mcljątku skazaneg<i>. 
(2) W razie skazania mr karę więzienia sąd 

może orzec' utratę praw publicznych i obY\\fatel
sk~ch praw 'honorowych ,oraz przepadek majątku , 

/ skazanego, w całości lub określonego przedmio-
tu majątkowego. . ' 

(3) W razie skazania na karę ' śmierci lub 
na karę więzienia ~ąd może ponadto orzec 
przepadek majątku osób pozostających ze skaza-

" :"" 

. . 

nym w faktycznej wspólności małźeńskiej lub 
rodzinnej, z wyłączeniem jednak majątku tych Qsób 
pochodz'lceg~ z ich dorobku własnego lub spad
ku albo darpwizny, nie pochodzącej od skazanego. 
, (4) Przepadły majątek przechodźi na własność c, 

Skarbu Państwa. ' '. 

Art. 35 .• 

(1) Przestępstwa. przewidziane w rozdziale L 
njniejszego dekretu, oraz zbrodnie stanu, określon~ 
wart. 85-88 i 102 §2 kodeksu karnego Wojska 
Polskiego, podlegają właściwości sądów wojskowych 
także w stosunku. do os6b ulegającycJ{ odpowie-

' dzialności karnej w myśl przepisów kodeksu kar-
nego powszęchnego. j , . 

(2) Sprawy o przestępstwa przewidziane w de-
. krecie niniejszym, o ile sprawca nie podlega od
powiedzialności przed sądami wojSkowymi", roz
poznają sądy okregowe w składt,ie jednegosę
dziego, jako przewodnjczącego, i dwóch ławników, . 
wyznaczonych przez prezydium wojewódzkiej rady 
narodowej, właściwej ze względu na siedzibę są..-
du okręgowego. ' 

(3) ŁawOicy w· sprawowaniu swego urzędu 
są niezawiśli i podle~ają tylk'o ustawom, 

, (4) W każdym sądzie okręgowym tworzy się 
wydział powołany do rozpoznawania spraw, okre
ślonych w ust. (2). 

(S) Rozporz21dżenie Ministra Sprawiedliwości 
określi bliźeL tryb powoływania ławników oraz ich 
prawa i obowiązki . • 

Art. 36. 
(1) Sądy wojskowe stOgują do przestępstw, -

objętych niniejszym dekretem, przepisy częśCI 
ogólnej kodeksu karnego Wojska ' Polskiego, 
o, ile przepisy dekrętu niniejszego nie stanowią 
inaczej. . , 

(2) Karę więzienia za przestępstwa, określone 
w dekrecie niniejszym, wymierza się w grani. 
cach <?d 6 , mię,sięcy do lat 15, a karę aresztu od 
tygodnia , do lat 5, równie! gdy orzekają sądy 
wojskowe. . 

Art. 37, ' 

(1) W sprawa.ch o przestępstwa, określone 
w dekrecie , niniejszym, o ile należą do właśCi
wości . sądów wojskowych, postępowanie przy
gotowawcze prowadzą ' organa bezpieczeństwa 
publicznego, jeżeli nie zostało lub nie zostanie ' 
wszczęte postępowanie przez prokuratora' woj-
skowego. " -, 

(2)' Nad postępowaniem przygątowawczym, 
prowadzonym przez organa bezpieczeństwa pO- / 
blicznego, sprawuje Olldzór prokurator. 

(3) Po . ukońc;zeniu postępowania pr,zygoto
wawcze~o .organa , bezpieczeństwa publicznego 
przesyłają akta sprawy właściwemu prokurato-' 
roWi wojs~owtfmu. ' 

! 

, 

• 

J> ' .~. 
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rozpoznania; Sąd Najwyższy nie jest 
, . W sprawach 9 przestępstwa, objęte' dekre~ żwiązany w tym przypadku karą orze-

tern niniejszym, a nie należące do ,właściwoś~i czoną w wyroku zaskarżonym, jest 
sądów wojskowych, ' postępowanie toczy się natomiast związany stanem faktycznym 
według , przepisów kodeksu postępowania kar- ustalonym w tymże wyroku; przepis 

", nego, z następującymi zmianami = ' , art, 500 lit a). ko~eksu po~tęp?wania 
' 1') przepisy art. 37 dekretu niniejszego mao ' : kąrnego stosuJe Się odpowledmo, ' 

ją odpowiednie zastosowanIe; , , .'. ~ e) poza " przypadkami, przewidzianymi w 
, 2) ~ postępowaniu przygotowawczym, prd~ i ko~eksie postępo~ania karnego, Sąd , 

wadzonym przez ' organa' bezpieczeństwa , .pu- NaJWyŻSzy uchyla wyrok sądu okrę- . 
blicznego: ' J ' gowego, jeżeli poweźmie poważne 

wątpliwości co do prawidłowości ' u-
a) organa bezpieczeństwa publicznego za-~taleń faktycznych przyjętych za pod- " 

wiadamiają niezwłocznie prokura,tora stawę zaskarżonego wyroku; 
o rozpoezęciu każdego dochodzenia, i 4) je'żeli ~yrok wydał Sąd Najwyzszy sto-

: b)' odmowa , ścigania lub umorzenie do- ! sownie. do pkt 4) lit. d), o wznowieniu postę
choozenia przez organa bezpieczeństwa ; powama orzeka tenże Sąd. 
pub(icznego wymaga 'zgody prokura- ;' 
tora, Art. 39. 

c) postanowienia w przedmiocie zasto-' , (1) ,Sprawy,w których akt oskarżenia wpły-
sowania ,środkó~ zapobiegawcZych, " nął do sądu przed wejściem w życie niniejszego 
wszczęcia śledztwa, przedłużenia w to~ : ,dekretu, toczą. S!ę do końca według dotychcza~ 
ku dochodzenia aresztu oraz orzeka- , sowych przeplsow procesowych. ' 
nie o p rzepadku kaucji , !ub ściągnię- ' (2) Postępowanie wznowione w sprawach 

,ciu sumy por~czenia , wydaje proku- rozpoznawanych według przepisów dotychcza
ratoJ'f ' sowych toczy się , po myśli przepisów dekretu 

d) oficerowie śledczy bezpieczeństwa pu- , niniejszego. 
, Art. 40. bl,icznego korzystają z praw służących 

według kodeksu' postępowania karne
go sędżiomśledczym z Wyjątkiem pra
wa wydawania postanowień, przewi
dzianych pod literą c); 

Z dniem ' wejścia w życie ,niniejszego de
kretu tracą moc obowiązującą: 

3) w toku postępowaniaprzygot~wawcze. 
go prQkurator korzysta z praw, które służą we
dług kodeksu postępowania karnego zarówno 
prokuratorowi jak i sędziemu śledczemu; . 

, 1) dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego z dnia 30 października 1944 r. 
'() ochronie Państwa (Dz. U. R. P. Nr JO, poz, 50); 

2) dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych inte
resówBaństwa (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 623); 

\;{: 3) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 24 października 1934 r, o niektórych 
przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Pań
stwa (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 851). 

• 

4) w zakresj.e środków odwoławczych: ' 
, , .-?" " , 

. a) ~ażalenia na postanowienia sądu okrę
Igowego rostrzyga ostatecznie sąd okrę
gewy w składzie dwóch sędziów 
i trzech ławników -w przypadkach,. 
w ' których według przepisów kodeksu 
postępowania karnego zażalenia roz
strzyga sąd apelacyjny, 

b) zażalenia na postanowienia 'i zarządze
nia prokuratora rozstrzyga ostatecznie 
sąd ,okręgowy, ' 

, c) od wyroków sądów okręgowych służy 
stronom tylko kasacja do Sądu Naj-
wyższego, ' I -

d) jeżeli Sąd Najwyższy uznał, że nie ma 
, obrazy przepisów postępowania sądo

wrogo, określonej wart. 514 i 515 ko- ' 
deksu . postępowania karnego; a zacho~ 
dzi nJeprawid~ow~ ,zastosowanie '~sta
wy przy okreslentu ' przestępstwa l wy
mierzeniu kary,. może wyrok ~chylić 
i sam orzec co do istoty sprawy za
miast przekazania jej do ponownego . 

Art. 41. 
, Wykonanie niniejszego dekretu porucza się 

Ministrom: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej 
i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Art. 42. 
,Dekret niniejszy wchodzi w. życie po upły-

wie 10 dni od dnia ogłoszenia. ' , 

Prezydent K"rajowej _ Rady Narodowej 
I Boleslaw Biel''!t " , 

Prezes Rady Ministr6w 
w/z , WlacJyslaw ' ,Qomulka 

Minister Sprawiedliwości " 
, Henryk $wiątkqwski 

Minis,ter Obrony Narodowej , 
Michal Żymiel'ski 

Marszałek Polski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego 
StanisliJw Radkiewicz 

.\ 

·;:.l . 
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;JG1 
DEKREr 

,~ ' 

z <Jnia 16 list~~4, 194!) r. 

'~ postępowa,\i'l~~r'!~'II\. 

Na pod~tawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r." Q b'ybi~ , wyQa~ania de~ł'etów . z mocą 
~t~Wf (O~. \l. ~., .f. Nr l" ~o~, l) .- ~ada 

, Mmlstr6.~ pą.5t~n~wlą, ~ :Prę~ydllHP ~r~loweJ Ra-
dY. Narp~o.wej za.t.więrdzą, co n.a.~t~pu.ie: ' 

\ 

Art. 1 . . 

1) POs.tęp~waniu\ dorainem'u , podłegają na
stęp,ujące PJ'zes~ępstwa p.rzewidziąne w kodeksie 
kąmYIłl 193,~ ~,,: ' 

\) zbro,nie, Qkreślone w rozc;Jziale , XXXIII 
(sprowadzeflie niebezpieczeństwą powszęchQ~ 

( , go); 
2) żabójstwo z art. 225; I 

3l/~(łdz;i.eż z ąrt. 257§ 1 i przy~ł~szczep'ie 
Ż 'aft. 26~§§ l i, ?' , jet~łi sprawc~ 'q()puś,cił ~!~ 
czynu: \ ' .. , 

Art. ~. 

(l> la , pr~ełiłęp$tw~, DOQlęgąją~~ rQzp(izna
niu w po~tępow~ni~ Aon~tqyrnl V4Nl1lier;l,i\ się 
q.ę?: \V~gl~c;lJ" pa, to, iąkię . kąry prze'Y.ic;l~ia<lle. są 
Vf u~~~w.e .z~ dan~ pr~e~tęp~two, ną~t~p\ł.Ją~ę 
kary zasadmcze: ' . . 

'ą) ~fłf~ śmierci h~b 
11) karę więziepią ąozYWQtnięgp luł? 
' c) karę' więzienia ną , cns nie krÓtszy od' 

J' rąku Qra~ , 

d) karę grzywny w przypadkach przewi
dzianych ' wart. 42 § 2 kodeksu kar-

. nego 19;32 r. 

(2) Nie można jędnak wymierzyć kary niż
szej o~nąjni~~~!!ł kary prz;ęwidzianej w ustawie 
za dane przest~p~two. ' 

Art. 3'. ' , a) na sz~odę Pafislwa, samoJzj\du, insty
tucji -p,r~wa puqłicznego, pąe<Jsi~Q,or-
$twą. ' pa~st~Qw~go,. samOl:+cł. doWęg:o, W postępowaniu ' doraźnym orzeka sąd 

, albo ~nalduJącego SIę pod ~ąrzą~em w składz,ie jednegą sędziego apftacyjnego lub 
państwowym. IUQ samorządowymbądZ okręgowego, jako ' przewodniczącego, ' i dwóch 
organizacji spot"ecznej ' o znaczeniu ławhi~ów. ' , 
ogólnopaństwowym ' lub Art. 4. 

,b) ' \y~ stosunku do mienia •. ~ędąceą-~przed- nr P~ęzes właś~i~~go ~'ld~ apelacyjnego wy-
, qilotem przewozu publlczn,yml srodka- znacza mezbędną dQSĆ sędzIów ~llęlacyjnycłl 
~i l<PIl'~nika~ji .bądi z",ajcJutą~e~o. śi~ lub okrę~owy~1 ao wydziału sądu ~kręgowego. 
w I?omleszczenulcll lub, ' urz;ądzemach powołanego do rozpoznawania spl'a,W w postę
z\Viązanych ~. ,Juchem tych środkó~ " powaniu doraźnym. Jednego z wyznaczonych 
kO!}l,un.i~acji, \ub ' , sędziów prezes ustanawi·a' Pfzewodniczącym wy;. 

c) · bę~ąć zaopat~~ony -w .broń, łub / . ' . działu. . ' . 
~) przywł.a$zcza)ąc sąble uprawnlem~ (2) Ławnikó~, spośród obywateli polskich 

u,rzędmka; w WieLeu ~qnaim~tej I~t 25. nię&~~~'tęlnego cha..; 
4) kradzie~ roibójnicza, z art. 258; .r!k~eru, wyzna,cla p'rezydiu.m wo,jęw~(izkiej rady 
5) rozbój z art. 259; . n~rodowej" włąściwęj ze wzglęQq na siedzibę -

. 6) przestępstwa urzędmcze z art. 286 sąąu ok~ęgowego. 

§§: l ' . ~; . (3) Ławniqy w ~prĄ:wowaqiq' swego urzędu 
.1) sprzedajność urzędnika z ąrt,. 290~ są niezawiśli i podlegąią~lfl\cQ · "s~wqm. 
(2) Ponadto podlegają postępowaniu QO- (4) RozporząQ,zen,ie Ministra Sprflwiedliwości' 

raź~emu p. rzestępstwa. p{z~widz!ane w art. 2~ł ?kniśli b. Jit~j trYb .. pą~Qlyw~qią łąwników oraz 
23 I 29, ust. (1) dekretu z dOla lq lIstopada 1945r. Ich fJłrawa J OQowlą~k;I. ': . 
o " przest~pstwach szciZegó~nię ' o{ebezpi,ecz.nych Art 5. 
w okreSIe odbudowy Panstwa (I;>z. tJ. R. P. ,. 
Nr: 53, ,p~. 30.0).. " • ' W p,ostępowanip dor~nym stosuje się przę; 

pisy kodeksu postępowania karn~go, o ile prze-
(3). Prce6·tępstwopoddane ~ostępowaniu , . pisy niniejstego dekretu nie stan'owią inaczej. 

doraźnemu (ust. (1) i (2) ulega ukatanlu ,w tym 
'(lOstępowaniu, leieH je popełniono w czasie mo- Ąrt· O. 
cy obowiązującej ~it\~ej.szego, Qe~ret1:1. Postępowanie "dora:hne stosuje się wyłącz-

(4). fus.łępQwania doraźnego nie , stosuje I nie do pr.zestępstw ' p,odlegającyph t.emu postę
. się do przestęps,tw popełnionych p~zez osol;>y ,powaniu ,z pominięciem wsz,elkiOJl innych ! p~ze:. 
. p()dlegające Qdpowied~łal'Oości ,przed sądami stępstw zpzuoonych' oSkarzoaemu,' a śCIga-
, wojskowymi -, nych w !nnym , tr~ble. ' ' '( 

/ 
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Art. 7. Art. 14. 

Pgłtęp.QwIJnię QQrńf\ę jłlJt niC~Op~s~&f:alne ' , ' (1) Akt oskar!en;ą 'pqwinien być wniesiony 
W~~~W~() ' 93p,hęrn, ' ~t9rł \V 9hwiJj łl<mM~pia ' w ęi,ą~u ;39 ggi 0.4 (.\Ili~ uięQ(\ Q~~i1r~9;nę,p· 
PrzeitępstWą ' nt, y~qń,ę,yłf l".~ J 7; I«>bi:ęf~m '(?) Ą~t Q§,k~~~n~ PQwj~i~n ~awi~,ć ~niQ; 
"fz,mi~nnYIJł orAz oliPb(;ml, 'vi ~tgslł~" ~C): l{tę. sek o rozpoznanie sprawy W JO~t~P9W~l}lh,l filiI" 
rych zachodzi wątpliwo~~ Q9 {l~ i9.łt Jilo~~ytal. fą~!1Y{11· 
ności. ' (3) Sprzeciw przeciwko aktowi Qsk,r~eQi. 

A : jest niedopqszczalny. 
, rt, e. 

\ O każdym czynie zawierają~ym cec~y prze~ fĄrt 15 . 
. 5tępstwa, podlegającego postępowaniu', doraźne- (1) 'W oiągu 24, (lgd~ił1 po oil'zymaniu a~u 
m\l, prgana pQw!;Mąą.e QQ ~cigani~ przestępstw oskarżenia przewodniczący wyznacza !ęrmin {'oz .. 
zawiadamiają niezwłocznie prokuratora sądu okrę- prawy '~ł~wnej i zarz~~za pottzebne doręczehia 
gowego, przesyłająe łub komuni'klJ1jąc mu przy I wezwama. , ' ' ~ 
,lym zebrane lu~ posrad,ae wiadomo~ci i dowody. (~) W. razie 09łożnej~horoby' o~kąrżo~eg'o 

, wyznac~eme rozpra~y mozę . nastąpić po le«~ 
Art. 9. , powrocie do adrowla; 

(1) W sprawach o przestępstw,a podlegające, ' (3) Przepisu at:ł. 293 k p, k nie stosuje się; 
;postępowaniu doraźnemu zastosowanie aresztu termin określony wart. 296 k " . k skraca się 
tymczasoW'ego jest 'obowiązkowe. do 3 dni. " , . . 

I ' 

(2) Aresztowanie tymczasowe ,zarządza pfO- (4) ' Przewodniczący postanawia W przedmio-
, \kQrator. , ' , ' . ' ' cie ,sprowadzenia dowodów podanych przez 

oskarżonego. 

, , Ar~. 1 O. ~ (~) lęteli , za~hodlii obawa uchyl,enia się świad-
(1) Postępowanie doraźne odbyw? się1bez 1,<a 1u,1;ł QięWego od stawiennictwa,przewodni

"Śledztwa. Prokurator może przeprowadzić dacho- czący może zabezpieczyć jego przybycie na roz- . 
.d~€:mie. bądi 'bezpośrędnią ~ądt , Ul p~średnictwem prawę, zarządzając przymusowe sprowadzenie go 
Milicji Obywate.lskiej bącJi: t~i. zwrac.ać się o do- bez względu na ograni'cżenieprzewroziane wart. 

'konanie po,sze~eg,t3llly~h ' czj.Anośei są~owych · lł7 'k p. ·k. ' 
,do sędziów śledczych lub sądów' grodzkich. 

(2) W toku dochodzenia prokurator może 
przesłuchiwać świadków pod przysięgą (art. 254 

',§1 lit. c;ł) i e) k. p. k). ' 

Art. 11,. 

(1) Jężeli dochodzę!1i~ nię zQstało l'tłb nlę zo-
','Stanie wszczęte przez prokuratora" j cJocho~~enie 

'mo~ą prowadzi~ organa bezpiecze~stwa publicz
nego, które przekazują po jego zakończeniu akta 
'spraWY właściwemu prokuratorowi. 

(2) Prokurator spra~uje nadzór nad docho
,d-z;eniem prqwadzonym pFzez organa bezpieczeń
'słwą publicznego. 

. Art. 12; 

Jeżeli sprawy należą do właściwości kilku 
1iądów, wła~~iwY jest ~ąd, qo JctQrego nąjpierw 
'w~iesiono a\ct o$kąrienia. 

Art. 13. , , ,~ 

. 'W tprzypą.dkach, w których ze względu na 

Art. 16. 

(1) Na rozprawie głównej oskarżony musi 
mieć obrońcę. i 

. , (2) Je!eli oskarżony nie ma obrQńcy , z wy- . 
boru, p,rzewodnicząey ' wyznacza mu ' obrońc~ 
z urzędu. ' . ' 

" (3) Powództwo cywilne jest niedopuszczalne:. 
(4) ?:a,gjski do~hod~eJ1ia Qrąz 'inne częś,ci ~~ , 

sprawy, wolno oc;ł~zytywać na rOzp~wię w' przy., 
pad.hch okrę$lonyc.\1 ~ ar~. 340 k .. p: k ' , 

Art. ,17. 
(1) Po odbyciu narady sąd niezwłocznie wy

dąje ~yrok! odr,o'blenje ogłoszęnia s.entencji wy
roku Je!'t medopu~~czalne. 

(2) Wyrok pQwinięn być ..uzasadniony na 
piśmie w ciągu '24 godzin po jego ogłoszeniu. 
, (3) Wyroki ipost~nowienia sądu nie podle
gają :z:askarżeniu. 

(4) Sąd wymierza ~arę śmierci , tylko w prży
padku jedńomyślno~cizarówno co do winy jak 
i co do zastosowal,1ia kary śmierci. -okolicznośći czynu IOie należy przewidywać wy.

. . 'l11ierzenia s, zczególnie surowe,i kary albą w któ-. , ', Art. 18,. 
'fy<!h .9d chwili ~opełnienlapr~est~pstwa, upłynął J 
długi okres ~zaS1:ł albo w ra~le s.zc~egplme za- O kaidym wykqnanym wyroku śmierci na- \ 
witych okoliczności sprawy, sąd właś~iwy do leży podać do powsżechnęj wiadomoścf " przez 
orzekania w trybie postępqwania doraźnego mo- obwieszczenie w-prasie lub w inny sposób z'wy
.ze na wniosek prokura:tora przekazać sprawę mienieniem osoby skazanego tud:z:iez istoty, 
na dreg~ postępowania . zwycz.ajnege. miejsca i czasu przestl(pstwa . . , 

/ 

.' 

,; 
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' Art. 19. , . ' (2) Na czas obowiązywania niniejszego de
" , '(1) W razie, wznowienia postępowania spra
wa nie mOże być poraz wtóry sądzona w po-

, stępowaniu doraźnym. . 

kretu zawiesza się moc obowiązującą rozporzą"; 
, dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z , dnia 19 
• marca 1928 r. o postępowaniu doraźnym (Dz.Ul 
, R. P. Nr 33, poz. 315). .., , (2) O wznowieniu postępowania rozstrzyga 

sąd apelacyjny. ' ') 

, Art. 20. 
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się 

Ministrom: Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa 
Publicznego. ' 

Art. 21. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej 
Boles/aw Bierut , 

Prezes Rady Ministrów 
w~z, W/adyslaw Qomulka 

Minister Sprawiedliwości 
(1) Dekret niniejszy wchodzi w zycie po 

upływie 10 dni . od dnia / ogłoszenia i traci moc 
obowiązującą z dniem, który określi rozporzą

'_ dzenie. Rady Mfnistrów. 

Henryk- $wiątkowski ' 

Min'ister Bezpieczeństwa Publicznego , 
Stanislaw Radkiewicz 

. 

, 
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D E K RET. 

z dnia 16 listopada 1945 r. 

o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami 
i szkodnictwem gospodarczym • 

• 
Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia -1945 r'l f) Dyrektora B,iura Kontroli 'przy Prezy-

o trybie wydawania · dekretów z mocą ustawy dium Krajowej Rady Narodowej, ' 
(Dz. U. R. P, Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów po- g) Central"" Komisję Związków Zawodo-

, stanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowęj wyth, 
zatwierdza, co następuje: ' . lh) Związek Samopomocy Chłopskiej·. 

Art. 1. Ar~. 4. 

Do wykrywania i ścigania przestępstw, go- , (1) Organem wykonawczym Komisji Spęcjal-
dzących w interesy życia gospodarczego lub spo- nej jest biuro wykonawcze. . 
łecznego Pan!twa; a zwłaszcza; przywłaszczenia, (2) Członków biura wykonawczego powołuje 

, grabieży mienia publicznego albo będącego pod Prezydium Krajowej Rady Narodowej według- \ 
zarządem publicznym, korupcji, łapownictwa, spe- swegd uznania.: " 

. kulacji i t. zw. szabrownictwa - powołuje się , , 
Komisję Specjalną do walki z nadużyciami i szkod- ' I ' Art. 5, 
nictwem , gospodarczym, zwaną w dalszym . ciągu (1) Komisja Specjalna może tworzyć , delega- , 
niniejszego dekretu Komisją Specjalną. ' , tury. ' 

, ,- , , (2) Delegatury mogą być stałe dla pewnych' 
Art. 7. okręgów administracyjnych, bądź też czasowe-

" Komisja Specjalna lub jej delegatura upo- dla załatwienia ok~eślonych spraw, 
I ważniona jest do przyjmowania od każdego oby-
watela doniesień o przestępstwach ściganych w try- Art. 6. ' 
bie niniejszego dekretu. (1) Stała delegatura Komisji Specjalnej skła-

da sil( z 3-5 członków wyznaczonych przez Kc-
Art. 3. misję Specjalną według jej uznania. 

(1), Komisja Specjaln~składa się z prz~wodni- (2) W skład delegatury stałej mogą wchodzić 
czącego oraz 8 członków: , ' . ponadto specjalnie w ' tym celu upoważnieni 

, (2) Przewodniczącego ' Komisji miąnuje Pre- członkowie biura wykonawczego Komisji Spec-
zydium Krajowej Ra~y Narodowej. jalnej. . 

(3) Członków Komisji mianuje Prezydium Kra- (3) W przypadku przewidzianym w ust. (2}" 
jowej Rady Narodowej po jednym z pgśród kan- przewodniczącym delegatury stałej l~st członek 
dy'datów, przedstawionych przez: biura wykonawczego Komisji Specjalnej. 

-a) Prezesa Rady Ministrów. 
b) Ministra Sprawiedliwości, 
c) Ministra Obrony Narodowej, 
d) Ministra Bezpieczeństwa P'ubl-icznego, 
e) Ministra AdministWlcji Publicznej, . ' ' 

Art. 7. 
Delegatura czasowa składa się z członków 

wyznaczonych przez Korni sję Specjalną ' według 
jej uznania, 

I . 
ł 

" 
._ ........ ... .. -...::: 
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Art. 8. 

Członkowie Komisji Specjalnej, ·biura wyko
nawczego oraz .delegatur stałych i czasowych 
mogą być każdej ,chwili odwołani przez władzę 
mianującą· . 

Art. 9. 

. (1) Budżet Komisji Specjalnej objęty / jest 
budżetem Krajowej Rady Naro9owej. 

(2) Wewnętrzną organizację, sposób urzędo
w ani a , oraz tryb postępowanIa Komisji Specjal
nej, w szczególności w zakresie,przepisów w przed-

. miocie pOdejmowania postanowień Komisji Spec
jalnej, stosunek służbowy oraz normy uposaże
nia członków biura wykonawczego, delegatur 
i innych pracowników Komisji, nie pozostających 
w służbie państwowej lub samorządowej,usłali 
Prezydium Krajowej Rady l'!'arodowej. .• 

(3)Czło"nkowie Komisji Spęcjalnej, biura wy
konaY{czego i delegatur mają prawo do bezpłat
nego korzystania z państwowych środków ko
munikacjina terenie całego państwa. 

Art. ,W. 

(1) W sprawach o przestępstwa, ścigane przez 
Komisję Specjalną, . orzekają sądy właściwe we
dług Qbowiązujących przepisów prawa. 
. (2) Komisja Specjalna, nie ' ki~rując ' sprąwy 

, na drogę postępowania sądowego, może po 
. przeprCiwadzeniu dO'fhodzenia skierować sprawcę 
do pracy przymusowej, jeżefi jego działanie po-

. zostaje w związku ze wstrę tem do pracy albo . 
stwarza nieb~zpieczeństwo popełnienia naduż~ć 

. lub dopuszczania się szkodnictwa gospodarczego. , 
(3) Skierowanie do pracy przymusowej winno 

następować na czas określony, jednak nie prze
kraczający lat 2. Komisja może zarządzić przed
terminowe zwolnienie. 

Art. 11. " 

Wszystkię władie . i urzędy państwowe i sa-
_ morządowe oraz władze sądowe ' i prokuratorskie 
tudzież wszelkie organa kontroli społecznej obO
wiązane są wykonywać postanowienia Komisji 
Specjalnej oraz jej delegatur, wydane w zakresie 
ich właściwości. 

Art; \12. 

Komisja Specjalna oraz delegatury mogą 
żądać przekazania im sprawo przestępstwa, na
leżące do ich właściwości, , a prowadzone przez' 
organa prokuratorskie lub władze sądow~-śledcze ' 
albo bezp,ieczeństwa ' p!lbJicznego. . 

Art. 13 . 

W zakresie postępO\~ania przygotowawczego 
oraz stosowania środków zapobiegawczych służą 
członkom Komisji Specjalnej, biura _ wykonaw
czego i delegatur odpowiednie uprawnienia or-
2a"nów sądowych i prokuratorskich . 

Art. 14. 

Wszelkie ' postanowie,oia /Komisji Specjalriej 
są 'ośtateczne; od postanowień tych nie służy 
żaden środek prawny. 

Art. 15. ' . 
~ 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się 
Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Spra
wiedliwośCi, Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa 
Publicznego i Administr.acji Publicznej-każdel]1l1 
we właściwym zakresie dz.iałania. 

• Art. 16. 
'-. -

Sekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. ' ,. 

Prezydent Krajowej ' Rady Narodowej 
Boleslaw Bierut 

Prezes Rady Miriistr6w 
w/z Wladyslaw aomulka 

Minister Sprawiedliwości 

• • Henryk $wiqtlrow$ki 

Minister 'Obrony Narodowej 
Michal Żymierski ' 

Marszałek Polski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego 
Stanislaw Radkiewicz 

Minister Administracji Publicznej 
w/z Wl«dyslaw Wolski 

I 
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ROZPORZĄDZENIE · MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

-z dnia 27 listopada 1945 r. 
'. 

o trybi~ powoływania oraz o prawach i obowiukach\ ławnik6w w poatępówaniu' dorainym 
. i VI sprawach ' 0 przestępstwa szcze.gólni~ niebezpiec~ne w okre.ieodb~dowy Państwa. 

Na podstawie art. ~ ust. -(4) dekretu z dn,a I nym (Dz. U. R. P" Nr 53, poz. 301) oraz art. 35 
. . 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraź- ust. (5) dekretu z dnia 16 listopada 194i r. 
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o przestęp~twach szczególnie niebeżpiecznych ' 
w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. ' R. P. 
Nr .'$3, poz. 300) zarządzam, co następuje: 

§ l. 

" Do' sprawowania obowiązków ławnika po-
wołujeSię cosoby płci 'obojga, które: 

a) 'posiadają obywatelstwo ' polskie, są 
nieskazitelnego charakteru i korzystają 
z pełni praw cywilnych i obywatel-
skich, ' 

b) ukończyły 2,5 a nie przekroczyły 6S lat 
życia, . 

c) władają językiem polskim W słowie 
i piśmie. ' 

§ ' 2. 

Nie powotuje się do sprawowania obowiąz-
ków ł61wnika: , 

a) posłów do Krajowej Rady Narodowej, 

b) pozostających w czynnej ~łużbie sę
dziów; prokuratorów oraz urzędników 
i ' funkcjonariuszów sądowych i pro-
Juratorskich, " , 

c) adwokatów i obrońe>w sądowych, 

d) pozo~tających w służbie czynneJ1unk
cjonariuszów bezpieczeństwa publicz· 
nego i Milicji Obywatelskiej, " 

e) wojskowych w służbie czynnej, 

f) duchownych i zakonników uznanego 
prawnie wyznania. 

§ 3. 

Nie 'mogą być ławnikami osoby: 
- ' a) przeCiwko którym toczy się postępo-

wanie karne, 

b) które z powodu wady' umysłowej lub 
fizycznej nie mogą pełnić obowiązków 
ławnika. 

§ 4. 

'(1) Zwalnia się od obowiązków 'ławnika-' 
w rażie zgłoszonego żądania-osoby: 

a) których stan zdrowia ' nie pozwala na 
pełnienie tych obowiązków, 

' . . b) ' co qo których ważny interes społeczny 
lub państwowy' wymaga tego zwol-
nienia, ' 

" c) które , przesiedliły się poza okręg da
, nego są~u okręgowego. 

(2) . Żądanie zwolnienia należy zgłosić dQ pre
zesa właściwego sądu okręgowego. 

, ,_ § 5. 

, (1) Prezydium wojewódzkiej rady narodówej 
ułoży nadzi~ń l grudnia każdego roku kalen
darzowego listy ławników z poszczególnych po
wiatów i miast wydzielonych znajdujących się 
w okręgu , dartego sądu okręgowego w ilości, 
wskazanej przez prezesa sądu, i prześle je pre· 
zesowi najpóźniej do dnia 15 grudnia. 

(2) Listy powinny podawać imię, nazwisko, 
miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, 
zajęcie i wykształcenie ławnika. 

§ 6, 

(1) Prezes sądu okręgowego układa na dzieq 
1 stycznia każdego roku kalendarzowego w po
rządku alfabetycznym ogólną roczną listę ław
, ików. Lista roczna nie może zawierać mniej 
niż 200 nazwisk. ) " 

(2) P~ezes sądu ' może w ogólnej' liŚcie ław
ników pominąć tylko te osoby, co do których 
zachodzi przeszkoda, określona w §§ 1, 2 lub 3, 

§ 7. 

(1) Listę zawierającą imiona, nazwiska.j miej
sce zamieszkania ławników prezes sądu okręgo
wego ogłasza w urzędowym -dzienniku woje
wódzkim województwa, na -któreg~ obszarze 
ma swoją siedzibę sąd okręgowy, oraz conaj- . 
mniej w jednym z mie,jscowych dzienników. 

, (2). Ponadto prezes sądu okręgowego za"ria-
damia ławników o wpisaniu .ich na listę. ' , 

§ 8. 

(1) Z ogólnej rocznej listy przewodniczący , 
wydziału wyznacza na poszczególne posiedzenia 
sądowe z uwzglę~nieniem w miarę moiności 
kolejności alfabetycznej . - , dwóch 'ławników, 
a w miarę potrzeby jednego lub dwóch 'ławni-, 
ków dodatkowych. 

(2) W posiedzeniu sądowym, które przy
puszczalnie trwać , będzie czas dłuższy, bierze 
udział również ławnik dodatkowy. W naradżie 
i głosowaniu uczestniczy ławnik dodatkowy tyl
ko ,wóws:zas, gdy jeden z ławników ustąpi ze 
składu sądząc~go. 

§ 9. 
1\ 

Przewodniczącym wydziału w rozumieniu 
niniejszego ,rozporządzenia jest przewodnicżący 
wydziału, okreśł<i>nego wart. 4 ust. (I) dekretu 
z dnia 16 listopada 1945 r, o postępowaniu do
raźnym lub wydziału, wymienionego wart. 35 

.. 
( 
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ust. (4) dekretu z dnia 16 listopada 1945r. o prze
stępstwach szczególnie niebezpiecznych w okre
sie odbudowy Państwa. 

§--1O. 

(I) Ławnicy składają ślubowanie przed pre
zesem właściwego - sądu okręgowego lub prze
wodniczącym wydziału najpóźniej przed rozpo
częciem pierwszego posiedzenia sądoweg(), w któ
rym mają wziąć udział, według roty następującej: 

"Przyrzekam, -że na pówierzori'tm mi urzę
dzie ławnika będę sumiennie i gorliwie 

. spełniał powierzone mi obowiązki, ił spra
wiedliwość bezstronnie i zgodnie z przepi
sami prawa i zasadami słuszności w~mierzału. 
(2) Z odebrania ślubówania sporządza się · 

protokół, który podpisują: odbierający i składa-
jący ŚJubowanie. . 

l , 

§ 11. 

", Przed rozpoczęciem posiedzenia-...~ędzia prze
"'-, wodni~zący odbywa zebranie z ławnikami , bio

rącymi w nim udział, i poućza ich o prawach 
i obowiązkach ławników. 

/ § 12. 

Ławnicy podczas pełnieni;! swoich czynności 
na posiedzeniu mają prawa i obowiązki sędzie
go należącego do składu orzekającego. 

§ 13. 

(1) Ławnky obowiązani są do zachowania 
w tajemnicy okoliczności, o których w związku 
ze sprawowaniem urzędu ławnika powzięli wia
domość poza jawną rozprawą. 

I . ~ , 

(2) Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, 
gdy --ławnik składa zeznanie jako świadek przed 
sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża 
dobru Państwa. _ . . 

(3) Od obowiązku zachowania tajemlJicymoże 
zwolnić ławnika tylko Minister Sprawiedliwości. 

(4) Obowiązek zachowania tajemnicy trwa 
także po upływie okresu, na który ławnik został 
wyznaczony. 

.§ 14. 

Ławnik powinien strzec powagI sądu i unio 
kać wszystkiego, co mogłoby uchybiać godno
ści jego urzędu lub zachwiać zaufanie do jego 
bezstronności. 

. § 15. 

(1) Wniosek o wyłączenie ławnika w myśl 
art. 44 kodeksu postępowania . karnego należy 
złożyć najpóźniej przy rozpocżęciu rozprawy głów
nej. 

(2) Póini~jsze zgłoszenie wniosku jeśt ni~
ważne. 

(3) O wyłączeniu ławnika orzeka przewodni~ 
czący wydziału, a w przypadku zgłoszenia wnio
sku na rozprawie- przewodniczący . składu orze-
kającego. . 

§ 16. 

Nadzór' nad ławnikami sprawuje prezes są
. du okrę~owego. 

§ 17 . 

(I) Prezes sądu okręgowego może skreślić 
ławnika z listy na wniosek przewodniczącego 
wydziału, jeżeli zajdą okoliczności, przewidziane 
w §§ 2 lub 3, albo jeżeli ławni.k dopuścił się po
ważnego naruszenia swych obowiązków lub 
w razi·e trzykrotnego ukarania karą porządkową. ' 

(2) Od p,ostanowienia prezesa sądu okręgo
wego (ust. 1) służy ławnikowi prawo odwołania 
się dó prezesa sądu apelacyjnego, który roz
strzyga ostatecznie .. Do czasu wydania orzecze
nia przez prezesa sądu apelacyjnego ławnik nie 
może, pełnić swych ' obowiązków. . 

(3) Prezes sądu okręgowego zawiadamia wła: 
ściwą wojewódzką radę parodową o , skreśleniu 
ławnika, dołączając równo~ześnie odpis prawo
mocnego orzeczenia. 

§ 18, 

(1) Termin złożenia pierwszych po wejściu 
w życie rozporządzenia niniejszego Ost ' ławni~ 
ków, przewidziany w §§. 5 i 6 określa się: 

a) dla prezydium wojewódzkich rad na
rodowych - do dnia 20 grudnia 1945 r., 

b) dla prezesa sądu okręgowego - i,eden . 
tydzień od dnia otrzymania list ławni.
ków od 'prezydium wojewódzkiej rady 
narodowej, . 

(2) Ogólna lista roczna, wymieniona w ust. 1, 
ustalona zostaje na ,okres do ,dnia 31 grudnia 
1946 r. 

§ 19. 

Rozporządzenie ni nieJsze wchodzi w życie 
równocześnie z wejściem wżycie dekretów 
z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaniu do
raźnym i o przestępstwach szczególnie niebez
piecznych w okresie odbudowy Państwa . . 

Minister Sprawiedliwości 

Henryk Swiątk~wski 
. ; 

/ 

- '-
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Do P. T. Prenumeratorów! 

Administr,acja Dziennika Ustaw R. P. uprasza o ~ysłanie' zamówienia na Dziennik 
Ustaw R. P. oraz wpłacenie prenumeraty na konto czekowe w P. K. O. Łódź VII ~ 134 za I kwar
tał 1945 r. najpóźnie1 do dnia .15 grudnia- 1945 r. 

. " 
PrenUmerata kwartalna za I kwartał 1946 r. wyno,si za jeden egzemplarz wraz z doręcze-

niem .dla władz, urzędów, instytucyj państwowych i samorządowych oraz dla sędziów, prokura~ 
torqw, asesorów i. aplikantów sądowych zł· 100.-, dla notariuszów zł 160.-~ dla int1ych pre-
n.umeratorów zł 200.- . 

Wźamówieniu . należy podać dokładny. adres , prę.nqmeratora, nazwę ostatni~go urzędu 
pocztowego, ilość zamówionych egzemplarzy i datę przekazania prenumeraty kwartalnej. 

Na 'odcinku przekazu pocztowego, o ile zamówienie zostało dokonane w osobnym piśmie, 
należy zaznaczyć, że przekazana kwota jest opłatą prenumeraty. za I kwartał 1946 r. oraz wyszcze

. gólnić ilość zamówionych egzemplarzy. ' 

Zgłoszenie zamówienia prenumeraty lub opłacenie jej po 15 grudnia 1945' r. spowpdu1e 
.- znaczne opóźnienie wysyłki pierwszych egzemplarzy Dziennika Ustaw R: P. wydanych w 1946 r. 

, 

Uprasz;a się nie łączyć z zamówieniem oraz opłatą za prenumeratę zamówień i opłat za 
poszczególne numery oraz należności z'a 1945 r. -' . . 

Rózliczenie z wpłaconych kwot za,1945 r. nastąpi w_ styczniu 1946 r.Ewentualne salda ' 
dodatnie zostaną zaliczone na prenumeratę za drugi kwartał 1946 r. _ f " 

_ W korespondencji oraz na przekazach pocztowych prosimy zamieszczać swój adres ' do- ' 
'kładnie w tym 'samym brzmieniu, jak na zamówieniu. 

• 

ADMINISTRACJA 
\ 

Tł4łczono z polecenia M~istra Sprawiedliwości w Drukarni Min. Bezp, Pub!. ' w Lodzi.-

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Lodzi, ul. Piotrkowska 49 . . 
Pojedyncze numery' są do nabyci3: . . 

-w Biurie Sprzedaży - Warszawa, ul. Targo wa 59, w Administracji Dziennika Uslaw R. P. w Lodzi, Piotrkowska -49 
oraz w Kasach Sąd6w ' Okręgowych w Lublinie, ul. Kl'ak.-Przedmieś.c ie 76, Krako'Yie, Katowicach i Poznaniu. 

Cena 12 zł. 
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ROZPORZ~DZENIE 

MINISTRóW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 24 listopada 1945 r, 

w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo. 

r~a podstawie art , 15, 18 ust. (2), 20, 31, 32, 33 ust. 
(2),37,42 ust. (3),89 ust. (1) i 91 prawa o aktach 
;tanu cywilnego (Dz. u.R.P. z 1945 r. Nr 48, poz. 272) 
oraz art. XII ust. (1), XIII ust. (1) i XXIV przepisów 
wprowadzających prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. 
U. R. P. z 1945 r. Nr 48, poz. 273) zarządza się, co na
stępuj e: 

§ ,. Powołane w rozporządzenbu niniejszym artykuły 
bez bliższego oznaczenia odnoszą się do dekretu z dnia 
2 5 września 1945 r. - prawa o aktach staIliu cywilnego 
(Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 272), wyrażenie zaś "prze]? 
wpraw." odnosi się do dekretu z dnia 25 września 1945 r. 
- przepisów wprowadzających prawo o aktach stanu cy
I\<vilnego (Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 273). 

Do art. 5 ust. (2). 

§ 2. Obszar gminy winien być podzielony na dwa lub 
więcej obwodów urzędu stanu cywilnego, jeżeli ze wzglę
du na liczbę Ludności rejestracja stanu cywilnego nie mo
że być należycie prowadzona przez jednego urzędnika 
sta nu cywi,lnego dla obszaru całej gminy. Jeżeli podział 
obszaru gminy miejskiej nie zostanie w ten sposób doko
nany, można zastosować przepis § 13 lub § 14. 

Do art. 8 ust. (2). 

§ 3. ( 1) Okręgowa władza nadzorcza ustanowi dla 
danego obwodu specjalnego urzędnika stanu ~ywilnego 
oraz jego zastępcę bądź zezwoli na takie ustanowienie 
przez przełożonego gminy, jeżeli z uwagi na liczbę lud
ności gminy i zakres właściwych swych obowiązków służ
bowych przełożony gminy lub jego zastępca nie mogą być 
obarczeni czynnościami urzędnika stanu cywilnego bf'z 
ttlszczerbku dla swych obowiązków. 

(2) W gminach miejskich, w których prezydent mi a
sta pełni zarazem funkcję władzy administracji ogólnej 
d rugiej ins tancji, zbędne jest uzyskanie zezwolcaia. p rze
widzianego wart. 8 ust. (2). 

Do art. 11. 

§ 4. (I) Urzędnicy stanu cywilnego podlegają karze 
porządkowej upomnienia i grzywny albo jednej z tych 
kar. 

(2) Od decyzji orzekającej karę porządkową przy
sługuje odwołanie do Ministra Administracji Publicznej 
w myśl przepisów o postępowaniu administracyjnym. 
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Do art. 15. 

§ 5. (I) Na czele urzędu stanu cywilnego stoł urzęd.
nik stanu cywilnego; jest on kierownikiem urzędu ,i po
nosi odpowiedzialność za tok pracy w urzędzie. Zastępca 
Illfzędnika stanu cywilnego przejmuje wszystkie prawa 
i obowiązki tegoż w razie jego nieobecności lub choroby. 

(2) Obowiązkiem gminy jest zorganizowanie urzę
du stanu cywilnego w ten sposób, aby zapewnione było 
sprawne funkcjonowanie urzędu bez us:!czerbku dla in
teresu publicznego i interesów stron i aby mógł on spro
atać nałożonym nań przez prawo obowiązkom, zwłaszcza 
przez zapewnienie dostatecznego .personelu, lokalu biuro
wego i wyposażenia w niezbędne do pracy środki mate
rialne. 

,§ 6. Urzędnik stanu cywilnego obowiązany jest do do
konania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego 
nawet poza godzinami !Urzędowani.a bądź w niedzielę lub 
w dzień świąteczny, o ile odmowa naraziłaby stronę na 
poważny uszczerbek materialny, utratę praw cywilnych 
lub inne podobne skutki albo o ile za tym przemawia 
interes publiczny. 

§ 7. Urzędni.k stanu cywilnego składa przy objęciu 
urzędowania ślubowanie treści następującej: 

'iPomny dobra Rzeczypospo!łtej Polskiej ślubuję, że 
na powierzonym mi stanowisku urzędowym przyczyniać 
.ię będę w mym zakresie działania ze wszystkich sił do 
ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi demokra
tycznego Państwa Polskiego, któremu wiernie służy~ 
będę. 

ślubuję stać na straży Konstytucji z dnia 17 marca 
1921 r , oraz praw stanowionych przezJ(rajową Radę Na
rodową jab Naczelną Władzę Ustawodawczą Odrodzo
nego Państwa Polskiego. 

Ślubuję obowiązki urzędu mego spełniać gorliwie i su
miennie, przestrzegać obowiązujących praw, polecenia 
mych przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy u
rzędowej przestrzegać, dbać o dobro demokratycznego 
Pallstwa Polskiego oraz o interes publiczny i interesy 
stmn, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami ho
nOlll, uczciwości i równości społecznej". 

~ 8. (I) Przełożeni gmin oraz pracownicy zarządu 
gminy, wykonywujący czynności urzędników stanu cywil
nego lub f,unkcje pomocnicze w urzędzie stanu cywilne-
110, otrzymlują z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie 
z funduszów gminy. 

(2) Przepis ust. (I) stosuje się również do osób, któ
re sprawują czynności urzędni.ków stanu cywilnego lub 
personelu pomocniczego obok sprawowania innego urzę
du państwowego lub samorządowego w samorządzie go
spodarczym albo w ubezpieczeniach społecznycq, 

(3) Jeżeli stanowisko urzędnika stanu cywilnego lub 
wykonywanie czynności pomocniczych nie jęst połączone 
ze sprawowaniem innego urzędu państwowego lub urzędu, 
o którym mowa wart. 10 ust. (2), w takim razie olIoby te 
otrzymują stałe uposażenie z funduszów gminy. 

(4) Wysokość uposażenia lub dodatkowego wynagro
dzenia urzędni,ków stanu cywilnego czy też personelu 
pomocniczego normuje gminna (miejska) rada narodo
wa, kt6rej uchwały w tym przedmiocie podlegają zatwier
dzeniu w trybie, przewidzianym przy zatwierdzaniu bu
dżetów gminy. 

§ 9. (I) Księgi staniu cywilnego, akta zbiorowe i sko
rowidze na·leży przechowywać w ten sposób, aby były one 
zabezpieczone przed wszelkim uszkodzeniem, w szcze
gólności przed pożarami oraz aby dostęp do nich miały 
jedynie osoby powołane. 

(2) Księgi stanu cywilnego wolno wynosić poza lokal 
urzędowy jedynie na podstawie zarządzenia władzy nad
zorczej lub sądu, w przypadku przewidzianym wart. 73 
ust. (I), jak również w razie niebezpieczeństwa, mogące
go ·im zagrażać. 

§ 10. (I) Jeżeli ks ięgi stanu cywilnego są prowadzo
ne na oddzielnych kartach, kaTty te należy oprawiać w 
tomy w miarę potrzeby, z reg~ każde SOO kart, w każ
dym razie najpóźniej po upływie każdego półrocza. 
Oprawa ksiąg powinna odbywać się w zasadzie na 
miejscu, a w żadnym razie nie w01no oddawi\ć do opra
wy poza lokal urzędu księgi miejscowej równocześnie 
z księgą wtóropisów. 

(2) Oddzielne karty, pozostające .pod specjalną i wy
łączną opieką urzędnika stanu cywi·lnego, powinny by~ 
przezeń przechowywane pod zamknięciem stałym i wyłą
czającym zagubienie kart, przy czym odpis na karcie. 
przeznaczonej do księgi wtóropisów, powinien być spo
rządzony w tymże dniu, co i pierwopis, a akt powinien 
być również zanotowany w skorowidzu tegoż dnia. 

§ II. Wrząd sta'nu cywilnego używa okrągłej pieczę-
ci z napisem w otdku "Ulząd stanu cywilnego w . .. 
i godłem RzeczYJ)o!>politej pośrodku . 

Do art. 19 i 20. 
§ 12. (I) Księga mIeJscowa jest księgą, w której 

sporządza się akta na podstawie zgłoszeń (pierwopisy); 
jest ona przeznaczona do przechowywania na stałe w 
urzędzie, w którym jest prowadzona. . 

(2) Księga wtóropisów jest księgą, w której sporzą
dza się odpisy (wtóropisy) a·któw, zawartych w księdze 
miejscowej; jest ona przeznaczona do przechowywania 
na stałe w archiwum sądu grodzkiego (§ 16). 

§ 13. Okręgowa władza nadzorcza może zezwoli~ 
urzędom stanu cywilnego miast, liczących ponad 75.000 
mieszkańców - zwłaszcza w przypadku, gdy nie skorzy
i stała z uprawn.ienia, przewidzianego wart. 5 ust. (2) co 
do po :lziału obszaru gminy na dwa lub więcej obwodów 
- na prowadzenie ksiąg w postaci równoległych tomów 
o numeracji 'nieciągłej (np. pierwszy tom zawierać będzie 
akta Nr I, 4, 7 itd., drugi 2, 5, 8 itd., trzeci 3, 6, 9 itd.). 

§ 14. (I) / Minister Administracji Publicznej może 
zezwoli~ urzędom stanu cyw;ilnego w miastach, li
czących ponad 75.000 mieszkańców, na prowadzenie 
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biąg miejscowych i ksi ą g wtóro pisów na oddzielnych 
kartach. 

(2) Akta sporządzone na takich ka rtach należy uwa
żać za sporządzone w księgach stanu cywilnego. 

§ 15. (I) Każda z 3 ksiąg (urodzeń, małżeństw 
i zgonów) ulega zamknięciu po wypełnieniu wpisami lub 
po upływie roku kalendarzowego przez umieszczenie ad
'notacji bezpośrednio po ostatnim wpisie, a jeżeli cały 
tom jest zapisany - na wewnętrznej stronie okładki . 

Tekst adnotacji brzmi przykładowo ; 

"Zamyka się księgę urodzeń na r. 1946, zawiera

jącą akta, oznaczone Nr I do 125. 

Płock. dnia 2 stycznia 1947 r. 

(pieczęć) Urzędnik Stanu Cywilnego 

(podpis własnoręczny)". 

(2) Jeżeli księga zostanie w całości zapisana przed 
upływem roku kalendarzowego, należy ją zamknąć sto
sownie do ust. (I), powołując się na założenie nowego 
tomu, i założyć ten nowy tom. kontynuując numerację : 

Tekst adnotacji brzmi w tym wypadku przykładowo: 

"Zamyka się drugi tom księgi urodzeń na r. 1946, 
zawierający akta, oznaczone Nr 126··· -250 i rów
nocześnie zakłada się trzeci tom. rozpocz.ynający 
się od Nr 2S I. 

Płock.{ dnia 5 kwietnia 1947 r. 

(pieczęć) Urzędnik Stanu Cywilnego 

(podpis własnoręczny)". 

(3) Przepisy ust. (I) i (2) stosuje się również do 
ks iąg wtóropisów. 

S 16. (I) Do przechowywania ksiąg 'wtóropisów wła
ściwy jest sąd grodzki. w którego okręgu ma siedzibę 
urząd stanu cywilnego. 

(2) Przepis § 9 stosuje się odpowiednio do przecho
wywania przez sąd ksiąg wtóropisów, skorowidzów 
i akt zbiorowych (§ S I ust. (S». 

(3) J e żeli lokal urzędowy sądu grodz kiego znajduje s ię 
w tym samym budynku. co ,urząd stanu cywi.lnego. należy 
odesłać księgi wtóropisów .n~ przechowanie do archiwum 
sądu okręgowego. 

Do art. 21. 

~ 17. Wpisy y; ·~.~!ędze wtórop isów (wzmianki na ma r
ginesie aktów) , do konane na podstawie zawiadomień 
urzędów stanu cywiln ego, nad esł a nych po 'przekazan iu 
tej księg i do archiwum sądu , podpisu je sędzia . 

Do art. 2:". 

~ 18. W urzędzie stanu cywilnego dla złączonego 
obwodu (art. S m' . (2» nie prowadzi SI': oddzielnych 
ksiąg dla każdej gminy. 

Do art. 25. 

§ 19. (I) W przypadku, przewidzianym wart. 25, akt 
sporządza zastępca urzędnika stanu cywilnego. jeżeli zaś 
p~zyczyn a wyłączenia dotyczy zastępcy - urzędnik 
stalW cywilnego. 

(2) Za kaz, przewidziany wart. 2S co do małżonka, 

nie dotyczy tegoż po ustaniu małżeńs twa. 

Do art. 26 ust. (2) i (3). 

§ 20. W treści aktu, sporządzonego na pod5'tawie 

rozstrzygnięcia władzy nadzorczej w przypadkach prze

widzianych wart. 26 ust. (2) i (3), należy powołać od

nośną decyzję. 

Do art. 27. 

§ 21. (I) Akta stanu cywilnego, sporządzone za gra
nicą, wpIsuje się do ksiąg w dosłownym brzmieniu tłu
maczenia urzędowego, sporządzonego przez właściwe pol
skie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub tłumacza przysię
głego. bez względu na to. czy oryginał jest sporządzony 
w formie protokólarnej czy też rubrykowanej; w tych 
przypadkach należy przystosować stronice ksifgi w spo
sób. podany w § 48. 

(2) Na wniosek osób interesowanych wpisuje się do 
ksiąg stanu cywilnego w Polsce akta urodzenia. małżeń
stwa lub zejścia. sporządzone zagranicą a dotyczące oby
wateli polskich. 

(3) Jeżeli akta takie zostaną nadesłane d() kraju w 
trybie międzynarodowej wymiany aktów stanu cywilnego 
będą one zużyte z urzędu jako podstawa do dokonania 
wzmianek dodatkowych lub przypisków. jeżeli z ich tre
ś c i da się ustalić miejsce sporządzenia odnośnych aktów 
sta nu cywi,lnego w Polsce. po czym zostaną złożone na 
przechowanie w Ministerstwie Administracji Publicznej, 
które prowadzić będzie specjalny skorowidz nadesłanych 
aktów; osoby zainteresowane mogą na podstawie tego 
skorowidza uzyskać informacje o tych aktach. 

Do art. 28. 

§ 22. Właściwą okręgową wład z.ą nadzorczą jest ta, 
w której okręgu urzędowym ma si edzibę urząd ,;tanu cy
wilnego. w którym wpis ma być ·dokonany. 

Do art. 29. 

* n. Akta stanu cywilnego. w których zostaną zare
jestrowa ne urodzenia i zgony obywateli polskich. które 
nastąpiły zagranicą. oraz małżeńs twa. zawarte zagrani.
cą przez obywateli polskich. będą sporządzane na podsta
wie zarządzenia Ministra Administracji Publicznej, wyda
nego w trybie art. 29. w urzędach stanu cywilnego. w ktn
rych obwodzie obywatele ci mieszkają w czasie wydan ;a 
zezwolenia przez Ministra, bądź zamieszkiwała ostatnio 
osoba zmarła. Co do osób. które do kraju nie powr6ciły, 
stosuje się odpowiednio podstawy właściwości, przewi
dzi,ane wart. 27. 
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S 24. W trybie. przewidzianym wart. 29. mogą być 
w szczególności rejestrowane urodzenia i zgony obyWateli 
polskich, które nastąpiły w okresie wojny 1939 - 1945 
w Niemczech i na uchodźctwie oraz w czasie repatriacji. 
a nie zostały zarejestrowane we właściwym urzędzie sta
nu cywilnego zagranicą. 

Do art. 31. 

§ 25. (1) T reść, która ma być wpisana do aktu po 
jego sporządzeniu, będzie umieszczona na ~larginesie w 
postaci wzmianki dodatkowej. Urzędnik sianu cywilnego 
winien ją podpisać i umieścić datę sporządzenia . 

(2) Treść wzmianki dodatkowej na marginesie winna 
wskazywać wyraźnie, na jakiej podstawie została ona do
konana (§ 28). 

(3) Wzmianka taka brzmi przykładowo. jak nastę-
pUJe: 

.. Związek małżeński między Janem Kowalskim i Mał
ga"rzatą z Wiśniewskich Kowalską został rozwiązany 
przez rozwód na mocy prawomocnego wyroku Sądu 
Okręgowego w Łodzi z dnia l lipca 1946 r. w sprawie 
C 1000/46. 

Łódź, dnia 2 SIerpnIa 1946 r. 

Urzędnik Stanu Cywilnego 

(podpis własnoręczny)". 

§ 26. Wzmianki dodatkowe na marginesie aktu będą 
dokonywane w przypadku: 

I) sprostowanie aktu (art. 49i 50), 

2) unieważnienia aktu (art. 44 ust. (2) (3). 45. 
49 i 79 ust. (2». 

3) uzupełnienia aktu. 
4) sprostowania oczywistego błędu pisarskiego (art. 

48), 

5) skreślenia niedopuszczalnej części tekstu (art. 51 
usl. (3», 

6) zastąpienia aktu nowym po stwierdzeniu tożsamo
ści osdby (art. 56). 

7) pozbawi,enia dziecka praw dz.iecka z małżeństwa 
na mocy orzeczenia sądowego, 

8) uznania dziecka pozamałżeńskiego. 

9) uprawnienia dziecka pozamałżeńskiego przez na

stępne małżeństwo rodziców (art. 68). 

10) zrównania dziecka pozamałżeńskiego z dzieckiem 
z małżeństwa, 

1 I) nadania dziecku pozamałżeńskiemu nazwiska 
przez męża matki. 

12) przysposobienia, 

13) rozwiązania przysposobienia. 

14) zmiany imienia lub nazwiska na mocy zezwolenia 
właściwej władzy. 

15) ustalenia nazwiska. 

16) rozwiązania małżeństwa przez rozwód (art. 35 
pra'wa małżeńskiego). 

17) unieważnienia małżeństwa (art. 23 prawa małżeń
skiego). 
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18) uchylenia uznania za zmarłego, 
19) uchylenia orzeczenia sądowego o stwierdzeniu 

zgonu, 

20) zgłoszenia bądź nadani·a imienia po sporządzeniu 
aktu urodzenia (art. 65 ust. (I) i (2» 

oraz w przypadkach, w których inne przepisy przewidują 
wpisywa~ie wzmianek dodatkowych na marginesie ąktów. 

§ 27. (I) Na marginesie aktu urodzenia umieszcza 
się wzmianki dodatkowe. wymienione w § 26 pkt. 1-15 
i 18-20. 

(Z) Na marginesie aktu małżeństwa umieszcza się 
wzmianki dodatkowe, wymienione w § 26 pkt. 1-6 oraz 
7-15 (jeżeli dotyczą jednego z małżonków) i 16-19. 

(3) Na marginesie aktu zeJscla umieszcza się 
wzmianki dodatkowe, wymienione w § 26 pkt. 1-6 
i 18-19. 

~ 28. (I) Wzmianki dodatkowe będą wpisywane na 
podstawie: 

I) WplSOW aktów stanu cywilnego, 
2) zawiadomień urzędów stanu cywilnego. 

3) zawiadomień nadsyłanych przez sądy o prawomoc
nych orzeczeniach oraz na podstawie ,)dpisów 
tychże orzeczeń. 

4) decyzyj władz administracyjnych. ' 

5) zawiadomień notariuszów o aktach, sporządzonych 
bądź ,uwierzytelnionych przez nich. 

6) zarządzeń wl adc nadzorczych. 

(2) Wzmianka doda tkowa może być również wpisa
na na wniosek strony na podstawie uwierzytelnionego od
pisu orzeczenia lub decyzji. opatrzonego poświadczeniem 
prawomocności. 

§ 29. (I) Pod aktem urodzenia umieszcza się przy
piski, dotyczące: 

l) daty i miejsca zawarci,a małżeństwa przez rodzi
ców, 

2) daty i miejsca urodzenia matki (wypełnia się tylko 
odnośnie dzieci pozamałżeńskich), 

3) daty i miejsca zawarcia małżeństwa przez osobę, 
której urodzenie jest zarejestrowane oN akcie, 

4) daty i miejsca wydania orzeczenia sądowego o roz
wiązaniu lub lunieważnieniu tego małżeństwa, 

5) daty i miejsca zgonu tej osoby (bądź daty i miej
sca wydania orzeczenia sądowego o uznaniu za 
zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu ze wskazaniem 
ustalonej przez sąd daty zgonu). 

(2) Pod aktem małżeństwa umieszcza się przypiski, 
dotyczące: 

1-2) rejestracji urodzenia małżonków. 
3--4) daty i miejsca zgonu małżonków (bądź da
ty i.miejsca wydania orzeczenIa sądowego o uzna
niu za zmarłego lub stwierdzeniu zgonu ze wska
zaniem !UStalonej przez sąd daty zgonu). 

(3) Pod aktem zejścia umieszcza się przypiski. do
tyczące: 

I) rejestracji urodzenia zmarłego. 

2) rejestracji małżeństwa zmarłego (jeżeli był kilka-
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krotnie żonaty, dotyczy to tylko ostatniego mał
żeństwa) . 

(4) W przypiskach, dotyczących rejestracji u'odze
nia i małżeństwa, dokonanej przez dotychczasowych wy
znaniowych urzędników stanu cyWilnego lub prowadzą
cych metryki, należy dodać obok wyrazów "Urząd 
S tan,u' Cywilnego" : "Rz.-Ka t.", "Ewang-augsb." lub t.p. 
albo zastąpić je po skreśleniu wyrazami "Urz~d pa ra
fialnyi t.p. 

§ 30 (I) Przypiski pod aktami stanu cywi lnego będą 
dokonywane na podstawie dokumentów, wymienionych 
w § 28 ust. (I) pkt 1- 3. 

(2) Nie należy w żadnym wypadku odmawiać spo
rządzenia aktów stanu cywilnego w razie ni,eprzedłoże
nia wypisów aktów, na podstawie których dokonywa s ię 
przypisków; umieszcza s ię je w miarę posiadanych da
nych. 

§ 31. Urząd stanu cywilnego zawiadamia: 

a) o każdym zarejestrowanym małżeństwi e - te 
urzędy stan,u cywilnego, w których sporządzono 
akta urodzenia małżonków, 

b) o każdym zarejestrowanym zejściu lub uznaniu za 
zmarłego albo sądowym stwierdzeniu zgonu - te 
urzędy stanu cywilnego, w których sporządzono 
akt urodzenia i ostatni akt małżeństwa zmarłego, 

c) o każdym zarejestrowanym akcie uznania dziecka 
'pozamałżeńskiego lub uprawnienia go przez na
stępne małżeństwo rodziców albo zrównania go 
z dzieckiem z małżeństwa - te urzędy stanu cy
wanego, w których sporządzono akta urodzenia 
i małżeństwa osoby, której dotyczy ta zmiana stanu 
cywilnego. 

§ 32. (I) Sądy zawiadam~ają urzędy stanu cywil
nego o swych orzeczeniach: 

a) dotyczących sprostO'Wania lub unieważnienia ak
tów stanu cywilnego (art. 45, 49 ust. l, 50 i 79 
ust. (2», 

b) dotyczących zmiany stanu cywi,lnego osób, np. 
przysposobienia i jego rozwiązania , rozwiązania 
małżeń stwa przez rozwód i unieważnienia mał
żeń~twa (art. 23 i 35 prawa małżeńskiego). 

(2) Sądy zawiadamiają również o oświadczeniach, 
złożonych przed sądem do protokółu lub uwierzytelnio
nych w sądzie, a pociągających za sobą zmianę stanu 
cywilnego osób. 

(3) Ponadto sądy przesyłają urzędom stanu cywil
·nego odpisy prawomocnych 'postanowień o uznaniu za 
zmarłego i o stwierdzeniu zgonu i o uchylen~u tych po
s tanowireń (a rt. 9, 10 i 21 dekretu z dnia 29 sierpnia 
1945 r. w sprawie postępowania o uznanie za zmarłego 
i o stwierdzenie zgonu - Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 226) . 

(4) Sądy przesyłają wymienione w nll1le)szym pa
ragrafie zawiadomienia niezwłocznie . 

§ 33. Władze administracji ogólnej zawiadamiają 
o zezwoleniu na zmianę imieni'a lub nazwiska i o usta
leniu nazwiska. 
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§ 34. Do przesłania zawiadomienia lub ,>rzeczenia 
obowiązany jest zawsze sąd lub władza, które onekały 
w pierwszej instancji. 

§ 35. Notariusze zawiadamiaj ą o sporządzeniu aktu 
uznanla dziecka pozamałżeńskiego . 

§ 36. Zarządzenia Ministra Admini,stracji Publicznej 
Lub okręgowej władzy nadzorczej będą stanowiły pod
stawę do umieszczenia wzmianek dodatkowych w przy
padku: 

a) unieważnienia aktów (art. 44 ust. (3» , 

b) sprostowania oczywistych 
(art. 48), 

błędów pisarskich 

c) skreślenia niedopuszczalnej części tekstu (art. 5 l 
ust. (3», 

§ 37. Zawiadomienia innych władz publicznych będą 
podstawą umieszczenia wzmianki dodatkowej w r'azie 
sporządzenia nowego aktu, który ma zastąpić pierwotny, 
dotyczący osoby o nieustalonej tożsamości (art. 56), oraz 
w przypadkach, przewidzianych w przepisach szcz~gól
nych . 

§ 38. (1) jeżeli zmiana stanu cywirlnego - poza za
warciem małżeństwa - pociąga za sobą zmianę nazwi
ska osoby (np. wskutek przysposobienia, uznatł ia dziec
ka pozamałżeńskiego it.d.) na mocy przepisów prawnych, 
obO'Wiązujących na danym obszarze. należy tę zmiant; 
uwidocznić w treści wzmianki dodatkowej. Sądy i wła
dze winny tę zmianę nazwiska stwierdzić w przesłanym 
zawiadomieniu , stanowiącym podstawę wpiSiu wzmianki. 

(2) jeżeli zmiana nazwiska na mocy zezwolenia wła
dzy administracji ogólnej nie rozciąga się na o sobę żony, 
należy to uwidocznić w treści wzmianki . 

(3) jeżeli przysposobienie nastąpiło w trybie usta
wy z dnia 13 lipca 1939 r. o ułatwieniu przysposobienia 
małoletnich (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 416) , w tresc! 
wzmianki dodatkowej nadmienia się, że w odpisach skró
conych i wyciągach - przysposabiaj ących należy wy
mieniać jako rodziców (art. 12 ust. 1 tej ustawy). 

§39. (1) W treści wzmianki dodatkowej o rozwiąza
niu małżeństwa przez rozwód należy nadmienić: 

a) czy rozwiedziona żona .powraca do używania na
zwiska, które mi'ała przed wstąpieniem w związek 
małżeński (w przypadku, gdy wyrok rozwodowy 
nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmio
cie - art. 34 § l prawa małżeńskiego), 

b) czy sąd przyznał jej w wyroku rozwodowym pra
wo zachowania nazwiska męża (art. 34 § 2 zd. 1 
tegoż prawa) . 

c) czy do nazwiska męża. k,tóre zachowuje na mocy 
wyroku rozwodowego. dodaje nazwisko. które mia~ 
ła przed zawarciem małżeństwa (art. 34 § 2 zd. 2 
tegoż prawa). .. 
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\ L j W wypadku, przewidzianym w ust. (I) pkt C), 
odnośny wpis może być dokonany jedynie na podstawie 
oświadczenia, złożonego przed urzędnikiem stanu cywil-
negr 

(3) Oświadczenie, o którym mowa w ust. (2), winno 
być przyjęte do protokółu przez iurzędnika stanu cywil
nego lub przedłożone mu albo nadesłane' w formie pisma 
z podpisem urzędowo uwierzytelnionym; urzędnik stanu 
cywilnego może sam uwierzytelnić podpis. 

(4) Jeżeli związek małżeński zostal zawarty za grani
cą , oświadczenie to zostanie wpisane przez urzędnika sta
nu cywilnego do księgi małżeństw pod kolejnym wolnym 
numerem. 

§ 40. Wzmianka dodatkowa m'oże być wpisana na 
podstawie aktów stanu cywilnego, orzeczeń sądowych lub 
innych dokumentó·w, pochodzących od władz obcych, je
dynie na mocy zezwolenia właściwej władzy nadzorczej 
(art. 28). 

0.0 art. 32 ust. (2). 

~ 41. (I) Księg i stanu cywilnego prowadzi się w ję
zyku polskim. 

(2) Akta stanu cywilnego należy pisać czytelnie 
i bez skróceń. Minister Administracji P1ublicznej może 
zezwolić w drodze zarządzenia, ogłoszonego w Monitorze 
Polskim lub Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Admini
stracji Publicznej, na używanie określonych skrótów. 

(3) Miejsca wolne w poszczególnych rubrykach na
leży natychmiast wypełnić linią ciągłą. Jeżeli poszczegól
ne drukowane wyrazy tekstu są zakreślone, należy to 
omówi-: przed podpisami przy podaniu liczby 7.akrcślo
nych wyrazów. 

(4) Datę urodzenia, zawarCIa małżeństwa lub zgonu 
podaj e się słowami, a równolegle liczbami, wszystkie zaś 
inne liczby w tekście aktów (również oznaczenia dat 
z wyjątkiem nazw miesięcy) podaje się wyłącznie licz
bami. 

(S) Wszelkie skrobania i wywabiania są niedopusz
czalne ; poprawki i dopiski należy omówić dokładnie przy 
końcu dokumentu. Wyrazy. zbyteczne albo poszczególne 
ich części powinny być pr~kreślone w ten sposób, aby 
można je było odczytać; przekreślenia należy omówić 
przy końcu dokumentu, przy czym w wypadku przekre
ślenia ' całego wiersza wystarczy nadmienić, że cały 
wiersz, oznaczony kolejną liczbą , zos tał przekreślony. 
Wyrazy wpisane w miejsce wyrazów wyskrobanych lub 
wywabionych, wyrazy dopisane lecz nie omówione uważa 
S1ę z{ l!ienapIsane; przekreślenia nieomówione ,uważa się 
za I1lcdokonane. 

§ 42. (ł) Księgi mIejSCOWe urodzeń , mai żeństw 
i zgonów prowadzi się według wzorów, podanych w za
łącznikach Nr ł, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia . 

- - - - -- - - --_ . . 

Na rubrykę "uwagI należy pozostawić w druku ty
le miejsca, by zapewnić pomieszczenie w mej odnoś
nych treści. 

(2) Księgi wtóropisów prowadzi się według tychże 
wzorów, z tym, że pod odpisem każdego aktu umieszcza 
si,ę wzmiankę uwierzytelniającą w następującym brzmie
I1lU : 

"Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z tre
ścią aktu w księdze miejscowej, 

, dnia. . . . . . . . ł 9 ... roku. 

Urzędnik Stanu Cywilnego 

(podpis własnoręczny)" 

§ 43. (ł) Do prowadzenia aktów stanu cywilnego nale
ży lużywać ksiąg z papieru trwałego. Księgi te powinny 
być w zasadzie prowadzone na drukowanych 3chematach. 

(2) Na każdej karcie należy pozostawić z lewej stro
ny margines szerokości conajmniej S cm, przeznaczony 
na wpisywanie wzmianek dodatkowych . 

(3) Jeżeli na marginesie tym nie wystarczy mIejSCa 
na wpisanie dalszych wzmianek, należy w tym celu użyć 
wolnej części karty pod miejscem przeznaczonym na 
przypiski. 

§ 44. Księgi stanu cywilnego oraz formularze wypi
sów i innych druków, przewidzianych w niniejszym roz
porządzeniu, nabywa urząd stanu cywilnego na koszt 
gminy. Księgi te i druki mogą być zamawiane w dO'wolnej . 
drukarni. Okręgowa lub wyższa władza nadzorcza może 
celem zaoszczędzeni.a kosztów zarządzić, że zamawi~ nie 
ksiąg i druków będzie scentralizowane na obszarze wła
ściwości tej władz" 

§ 45. Do wykonywania wszystkich czynnoscl z za
kresu rejestracji stanu cywilnego, dla których w załącz
nikach do niniejszego rozporządzenia nie przewiduje się 
wzorów, należy w miarę możności posługiwać się druka
mi pomocniczymi '; do cza5;U podania odnośnych wzorów 
w instrukcji Ministra Administracji Publicznej' władze 
admbnistracji ogólnej drugiej instancji mogą opracować 
takie wzory i zarządzić, by urzędnicy stanu cywilnego 
używali druków tylko w brzmieniu tychże . 

§ 46. Wpisy w każdej księdze są numerowane kolej
no; numeracja rozpoczyna się corocznie od numeru I 
i biegnie w sposób ciągły bez względu na liczbę tomów 
księgi w jednym roku. 

§ 47. Okręgowa władza nadzorcza może zezwolić 
urzędom stanu cywilnego na zużycie niewykorzystanej 
części księgi w następnym roku kalendarzowym. 

§ 48. (1) Jeżeli akt z istoty swej nietypowy nie może 
być sporządzony na schemacie driukowanym Nr I, 2 lub 
3, należy zależnie od potrzeby: 
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a) bądź przekreślić na krzyż częsc zadrukowaną 
i wpisać tekst (ewentu alnie w formie protokólar
tlej) na pozostałej czę ś ci strony a w razie potrze
by na następnej stronie z pozostawieniem na 
wzmianki dodatkowe albo wolnego marginesu, albo 
części niezapisan ej u dołu aktu, bądź też 

b) dostosować drukowane nazwy rubryk do potrzeb 
przypadku przez zmianę nazw tych rubryk, bądź 
wreszcIe 

c) zużyć częściowo na ten cel rubrykę "uwagi". 

(2) Przepis niniejszego paragrafu dotyczy przede 
wszystkim sporządzania aktów urodzenia dzieci i doro
słych nieznanego pochodzenia (art. 63 i 64), rejestrowa
ni a orzeczeń sądowych o uznaniu za zmarłego i o stwier
d zeniu zgonlu w księdze zgonów (art. 79 i 88) oraz spo
rządzania aktów zej ś cia osób o nieustalonej tożs amości 
( a rt. 87). 

§ 49. Jeżeli wpisano pewną treść między liniami 
tekstu, należy to przy końcu aktu omówić. 

§ 50. Przy prowadzeniu rejestracji na oddzielnych 
ka rtach można używać maszyny do pisania przy rów
noczesnym sporządzeniu wtóropisu jako przebitki. 

§ 51. (1) Urzędnik stanu cywilnego prowadzi akta 
~biorowe oddzielnie dla aktów urodzenia, małżeństwa 
i zej ś cia. Akta te winny być prowadzone w kolejności 
chronologicznej sto!'ownie do kolejności sporządze :l ia 
aktów, których dotyczą. Każdy komplet aktów zbioro
wych obejmuje okres danego roku kalendarzowego. Jeżeli 
księga stanu cywilnego ma służyć również i na następne 
lata, komplet aktów zbiorowych również winien obejmo
wać odpowiedni c kres. 

(2) Akta zbiorowe obejmują wszelkie składane 
i nadsyłane urzędnikowi stanu cywilnego dokumenty o ~o
biste (wypisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia itd), 
zgłoszenia , wnioski, zarządzenia władz nadzorczych, 
orzeczenia sądowe oraz protokóły, sporządzone przez 
urzędni ka stanu cywilnego, jak . również orygin ały decy
zyj urzędnika stanu cywilnego. 

(3) Na dokumentach, składanych przez strony i prze
znaczonych do akt zbiorowych, urzędnik stanu cywilnego 
winien umieścić adnotację s twierdzającą, kto dany do
kument złożył, a strona powinna dokumen t ten podcy
frować. 

(4) Dokumenty, podlegaj ące złożeniu do akt zbio
rowych, mogą być zwrócone na żądanie osoby, która je 
złożyła, pod warunkiem pozostawienia w aktach odpisu. 
sporządzonego lub illwierzytelnionego przez urzędnika 
stanu cywiln ego; wa runek pozostawienia odpisu nie do
tyczy dokumentów. opartych na ks ięgach publicznych lub 
rejestrach urzędowych, jeżeli mogą one być uzyskane 
przez urzędnika stanu cywilnego bez irudnosci w razie 
potrzeby. Jeżeli dokument jest sporządzony w .ięzyku 
obcym. wystarczy pozostawienie odpisu urzędowego tłu
maczenia. 
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§ 52. Jeżeli przedstawione dokumenty stanowią jedy
nie podstawę do umieszczenia przypisku pod tekstem 
aktu, należy je zwrócić osobie, która je przedstawiła, bez 
pozostawienia odpisu. Dotyczy to również dokumentów, 
wymienionych w § 105. 

§ 53. (I) Urzędnik stanu cywilnego prowadzi rów
nież: 

1. skorowidz alfabetyczny, ułożony według nazwisk 
osób, których akt dotyczy (przy aktach małżeń
stwa odrębnie według nazwiska męża i nazwiska 
rodowego żony), a to osobno dla każdej ks ięgi 
stanu cywilnego, 

2 . wykaz aktów urodzenia, w których imię dziecka 
nie zostało jeszcze zgłoszone, 

3. książkę opłat pobranych i podlegających kiąg
nIęCIU . 

(2) Skorowidze prowadzi się w dwóch egzempla
rzach. Pierwszy egzemplarz skorowidza przechowuje s ię 
na tych samych zasadach, co księgi miejscowe, rłrugi zaś 
odsyła się wraz z księgą wtóropisów. 

(3) Pierwsze egzemplarze skorowidzów można pro
wadzić w formie kartoteki. 

(4) W mniejszych urzędach skorowidz może być 
prowadzony łącznie dla wszystkich trzech ksiąg. 

(5) W pierwszych egzempla rzach skorowidzów do 
ksiąg lurodzeń i zgonów wpisuje się wzmiankę o aktach, 
które dotyczą zdarzeń z danego roku, lecz zostały zare
jestrowane w la tach n astępnych. 

§ 54. Księgi stanu cywvlnego, skorowidze i akta zbio
rowe nIe będą niszczone nawet po upływie naj dłużs ze
go czasu. 

Do art. 33 ust. (l) . 

§ 55 . (1) Jeżeli uległa zniszczeniu -lub zaginęła ks ię
ga miejscowa, okręgowa władza nadzorcza zarządzi 
przes łanie księ gi wtóropisów urzędnikowi stanu cywil
nego. 

(2) Urzędnik stanu cywilnego sporządzi i uwierzy
telni bezzwłocznie odpis nadesłanej mu księgi wtóropisów, 
umieści wzmiankę o tym, że odpis za stępuje ks ięgę miej
scową, po czym zwróci księgę wtóropisów sądowi , wła
ściwemu do jej przechowywania. 

§ 56. Jeżeli uległa zniszczen.iu lub zaginęła ks ięga 
wtóropisów, okręgowa władza nadzorcza zarządzi spo
;J'Ządzen ie przez urzędnika stanu cywilnego, w którego 
posiadaniu znajduje się księgi!- miejscowa, luwierzytelnio
nego odpisu tej księgi z umieszczeniem wzmianki o tym 
że odp~ ten zastępuje księgę wtóropisów. Odpis ten bę
dzie przesłany sądowi, właściwemu do przechowywania 
księgi wt6r~pisów. 



Duenndk Ustaw Nr S4 468 1"'0ll • .504 
====~~~~~-------------------------------------~-----

§ 57. przy uwierzytelnianiu odpisu utracO'nej ktlięgi 
Dle należy uWłerzytelniać każdegO' aktu z osobna. 

Do ario 33 ust. (2). 

§ 58. Do załO'żenia księgi stanu cywilnego na n" . 
w razie całkowitej lub częściowej utraty zarówno księg i 
miejscO'wej, jak i księgi wtóropisów stosuje się odpowie
dnio przepisy prawa o aktach stanu cywilnego i niniej
azego rozporządzenia z następującymi zmianami: 

a) · IUrodzenia, małżeństwa ,j zgO'ny, zarejestrowane IW 

utraconej księdze, będą zarejestrowane na nowo 
po urzędowym ustaleniu stanu faktycznego w dro
dze postępowania wyjaśniającego; 

b) postępowanie wyjaśniające, Q którym mowa w pkt 
a), prowadzi komisja w składzie następującym: 
sędzia sprawujący kierownictwo sądu grodzkiego. 
właśoiwegO' dla siedziby urzędu stanu cywilnego. 
któregO' księgi uległy zniszczeniu lub zaginęły, albo 
wyznaczony przezeń jeden z sędziów tego sądu, 
urzędnik stanu cywilnegO' właściwego urzędu stanu 
cywilnego i delegat miejscowegO' zarządu gminnegO' 
(miejskiegO') ; przewodniczy z urzędu sędzia; 
komisja ukonstytuuje się z inicjatywy sędziego 
sprawującegO' kierownictwo są~u grO'dzkiegO' lub 
urzędnika stanu cywilnego po zatwierdzeniru jej 
składu przez prezesa sądu O'kręgowegO' w porO'ZU
mieniu z władzą administracji O'gólnej drugiej in
stancji; w posiedzeniach komisji może brać udział 
na prawach członka przedstawiciel władzy admini
stracji ogólnej pierwszej instancji. o i:le władza ta 
uzna tO' za wskazane; 

o) wpisy będą dokonywane z urzędu. lecz wn~osek 
o dokonanie wpisu może zgłosić każdy, kto lupraw
dopodobni, że ma w tym interes prawny; 

d) wszelkie wnioski i oświadczenia w sprawie odtwa
rzania aktów mogą być składane przez osoby za
mieszkałe poza siedzibą komisji w którymkolwiek 
sądzie grodzkim, urzędzie stanu cywilnegO' albo 
zalządzie gminnym (miejskim) Ilub przed którąkol
wiek władzą administracji ogólnej piel'Wszej instan
cji na obszarze Państwa; 

e) O'dtwO'rzenie aktów nastąpi na podstawie uwierzy
telnionych wypisów aktów stanu cywilnego, reje
~trów i dokumentów publ~cznych lub urzędO'wych 
z dziedziny ewidencj.i ludności, periodycznych wy
kazów sprawozdawczych u'rzędów stanu cywilnego. 
rejestrów szpitalnych, cmentarnych i innych, akt 
osobowych, sądO'wych i innych, skO'rowidzów. ze
znań świadków i stron. złożonych bez zaprzysięże
naa lub pod przysięgą; 

f) kO'misja moż.e żądać przedstawienia dowodów i wy
jaśnień, zarządzać osobiste stawiennictwo osób, od 
których żąda dowodów lub wyjaśnień, i nakładać 
na nie obowiązek składania zeznań, pod rygorem 
zastosO'wan~a w ram e uchylania się kary pieniężnej 
celem przymuszenia. stO'sownie do przepisów rozpo
rz,clzenia Prezydenta RzeczyipOSpolitej % dnia 22 

marca 1928 r. o postępowaniu pnymuiowym w 
administracji (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 342); gdy 
zdaniem komisji wyświetlenie stanu faktycznego nie 
da się osiągnąć w inny sposób, może ona przesłu
chać pod przysięgą osobę. która ma złożyć zezna
nia, lub zwrócić się dQ właściwego sądu grodzkiego 
o przesłuchanie .pod przysięgą osoby, zamieszkałej 
poza siedzibą komisji; 

8) jeżeli tożsamość osoby, której urodzenie, małżeń
stwo lub zgon miały być zarejestrowane w odtwa
rzanej księdze, została ustalona w sposób dosta
tecznie pewny, odtworzenie aktu jest dopuszczalne 
również .i w tym przypadku, gdy treSć aktu nie 
może już być ustalona w całości w sposób niewąt
pliwy i niektórych danych brak; 

h) jeżeli data i godzina urodzenia lub zgonu albO' data 
zawarcia małżeństwa nie dadzą się ustalić, należy 
je okresl,ić w przybliżen~u z tą ścisłością, na którą 
pozwala wynik postępowania wyjaśniającego. np. 
przez określenie granic w czasie, przy czym w razie 
sporu o prawo cywilne, związane z tym ustaleniem. 
sąd rozstrzygnie o dacie w toku postępowania o 
prawo cywilne, nie będąc z.wiązany ustalen,iem ko
mISJI; 

J) odtworzony akt mO'że zawierać tekst pierwotnego 
aktu w postaci ostatecznej przez włączenie treści 
uzupełnień (wzmianek na marginesie), zmian 
5 sprostowań, jakie zostały dokonane po sporządze
niu utraconego aktu; 

j) za,kładana na nowo księga zO'stanie zamknięta za 
zezwoleniem okręgowej władzy nadzorczej, gdy 
stanie się prawdopodobne, że wszystkie akta zostały 
odtworzone, co nie stO'i na przeszkodzie odtworze
niu innych aktów w trybie art. 33 ust. (3); 

k) odtworzonym aktom przyznaje się moc dowodową 
równą aktom, które zostały przez nie zastąpione; 

I) jeżeli księga stanu cywilnego, uznana za utraconą. 
zostanie odnaleziona, akta znajdujące się w niej 
zostaną porównane z aktami już odtworzonymi, po 
czym w przypadku stwierdzenia rozbieżności akta 
odtworzone zostaną sprostowane z ,urzędu przez 
komisję, która w tym celu ukonstytuuje się nie
zwłocznie na nowo, o ile uprzednio rozwiązała się 
w związku z zamknięciem założonej na nowo księ
gi; akta nieodtworzone, zawarte w odnalezionej 
księdze, zachowają moc dowodową, na marginesie 
zaś aktów zastąpionych przez akta odtworzone zo
stanie umieszczona wzmianka dodat kowa , od~vla
jąca do aktów odtworzonych. 

§ 59. Jeżeli w myśl przepisów specjalnych w danym 
okręgu sądu grodzkiego działać będą jeszcze komisje. 
powołane do odtworzenia aktów stanu cywilnego, znisz
czonych lub zagi,nionych wskutek działań wojennych lub 
wydarzeń. związanych z wojną, komisje te wykon}'Wać 
będą czynności, przewidziane w § 58. 
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§ 60. Przy zakładaniu księgi na nowo w trybie § 58 
należy użyć druków Nr l, 2 i 3 przy dokonaniu odpo
wiednich skreśleń t uzupełnień. 

§ 61. Wypisy, wydawane z ksiąg założonych na no-
wo, będą uwierzytelniane w sposób następujący: 

"Poświadcza się zgodność powyższego odpisu zupeł
nego (skróconego, wyciągu) z treścią aktu w ks ię
dze urodzeń (małżeństw, zgonów) , założonej na 
nowo w trybie § 58 rozporządzenia wykonawczego 
z dnia 24 listopada 1945 roku (Dz. U. R. P. 
Nr 54, poz. 304) . 

...... , dn.i ..... 19 ... r. 

Urzędnik Stanu Cywilnego 

(Pieczęć) (podpis własnoręczny)". 

§ 62. W razie zwrócenia dokumentu, przedłożonego 
celem odtworzenia aktu w zakładanej na nowo księdze, 
należy pozostawić w aktach :z;biorowych odpis, uWIerzy
telniony przez urzędnika stanu cywilnego. ' 

Do art. 34. 

§ 63. Jeżeli aktu stanu cywilne.go me ma nIe 
,nożna go sporządzić w trybie zwykłym, do ustalenia 
treści, która ma być wpisana do ksiąg staniu cywilnego, 
właściwy jest sąd grodzki m~ejsca, w którym akt wbnien 
był być sporządzony. 

Do art. 35. 

§ 64. świadectwo zdolności prawnej obywatela pol
skiego do sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą 
wydaje z reguły okręgowa władza nadzorcza, a w przy
padkach szczególnie wątpliwych, w których władza ta 
uważa, że sprawa winna być rozstrzygnięta z uwagi na 
skomplikowany stan faktyczny lub zawiłe zagadnienie 
prawne przez Ministra Admin,istracji Publicznej, - Mi
nister na wniosek władzy administracj'i ogólnej II in
stancji. 

§ 65. Świadectwo zdolności prawnej obywatela pol
skiego do zawarcia małżeństwa za granicą wydoje się 
według wzoru ustalonego przez Ministra Administracji 
Publicznej. 

Do art. 37 ust. (1). 

§ 66. Sąd grodzki a w przypadkach przewidzianych 
w § 16 ust. (3) sąd okręgowy wydaje na podstawie ksiąg 
wtóropisów wypisy na tych samych zasadach, co urząd 
stanu cywilnego. Opłaty przypadają na rzecz Skarbu 
Państwa. 

Do art. 37 ust. (2). 

§ 67. (I) Upoważnia się urzędn,ików staniu cywilnego 
do wydawania osobom, wstępującym w związek małżeń
ski, lub małżonkom książeczek stanu cywilnego. 

(2) Ks,iążeczka stacnu cywilnego winna zawierać: 

a) odpis; zupełny aktu małżeństwa ,wraz z przypiska
mi pod tekstem aktu, 

b) schematy, przeznaczone na wpisanie odpisów skró
conych aktów urodzenia dzieci, pochodzących z te
go małżeństwa, 

c) schemat, przeznaczony na wpisanie odpisu skróco
nego aktu urodzenia dziecka przysposobionego 
przez małżonków po zawarciu małżeństwa (I sche
mat), 

d) schematy, przeznaczone na wpisanie odpisów skró
conych aktów zejścia małżo~ków , 

e) schematy, przeznaczone na wpisanie odpisów skró
cony,:h aktów zejścia dzieci (2 schematy), 

f) kilka stronic wolnych (niezadrukowanych). 

(3) Zamiast schematów odpisów skróconych (pkt b) 
- e», wolno umieszczać schematy odpisów zupełnych: 
schemat, p'rzewidziany w pkt c), wolno pominąć. Na 
stronicach, przeznaczonych na wpisy, wyszczególnione 
wyżej w pkt a) - e), należy zarezerwować miejsce na 
jedną wzmiankę dodatkową i na przypiski pod tekstem 
aktu, 

(4) Na dalszych stronicach mogą być wydrukowani 
- według uznania urzędnika stanu cywilnego, a po apro
bowaniu tekstu przez władzę administracji ogólnej dru
giej instancji - zasadnicze informacje: a) z dziedziny 
eugeniki, b) z zakresu prawa obowiązującego (prawa 
familijnego, małżeńskie.goi spadkowego, prawa o aktach 
stanu cywilnego ,j o zmianie imion j nazwisk) - przy 
czym nie należy umieszczać przedruków tekstów prawa., 
c) spis imiQn najczęściej używanych; ponadto wolno za
rezerwowa.: osobne karty na: 

a) poświadczenie obywatelstwa małżonków przez wła
dzę administracji ogólnej pierwszej instancji i 

b) wzory podpisów małżonków. 

(5) Odpisy skrócone sporządza się w książeczkach z. 
pobraniem opłaty zniżonej (§ 109 pkt 6». 

§ 68. Książeczkę stanu cywilnego wydaje się na i'l" 
danie jednego małżonków, późniejsze wpisy będ'l d0-
konywane na żądanie każdego z małżonków. ich wstęp
nych lub dzieci. 

Do art. 38 i 39. 

§ 69. Odpisy zupełne sporządza się na drukach, sta
nowiących dosłowną reprodukcję wzorów Nr 1-3 z opu
szczeniem rubryk przypisków (z pozostawieniem wolne
go miejscal około 5 cm na ewentualne ich umieszczenie) 
i l dodaniem wzmianki uwierzytelniającej w brzmieniu 
n astępującym: 

"Poświadcza się zgodność powyższego odpisu zupeł
nego z treścią aktu w księdze urodzeń (małżeństw, 
zgonów) 

(Pieczęć) 

. dnia .•.•.. 19 ...... r. 

Urzędnik Stanu Cywilnego 

(podpis własnoręczny r' 
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§ 70. Odpisy skrócone i wyciągi sporządza się na 
drukach, których wzory podane są w załącznikach Nr 4 
- 13 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 71. (I) W odpisach zupełnych nie należy zamiesz
czać poprawek i przekreśleń, znajdujących się w orygi
nale. 

(2) W . odpisach zupełnych podaje się tekst przypi. 
sków pod aktem jedynie na wyraźne żądanie strony. 

§ 72. Odpisy zupełne oraz odpisy dokumentów z akt 
zbiorowych wolno wydawać w postaci fotokopii (riega- \ 
tywu lub pozytywu). 

§ 73. (I) Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka 
z małżeństwa wydaje się według wzoru Nr 9 bez wzglę
du na to, czy dziecko zostało zarej ... ,trowane jako uro
dzone z małżeilstwa, czy też pierwotnie zarejestrowane 
jako pozamałżeńskie, następnie zaś uzyskało prawo 
dziecka z małżeństwa stosownie do treści wzmianki na 
marginesie aktu (art. 39 ust. (5), 

(2) Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka pozamał
żeńskiego wydaje się według wzom Nr 10. 

§ 74. W odpisach skróconych aktu urodzenia osoby 
przys.posobionej w trybie ustawy z dnia 13 lipca 1939 r. 
o ułatwieniu przysposobienia małoletnich (Dz. U. R. P. 
Nr 63, poz. 416) wymienia się - zgodnie z art. 12 ust. J 
tej ustawy - przysposabiających jako rodziców. 

§ 75. (l) Odpis skrócony aktu małżeń s t-wa wydaje 
się według wzoru Nr I I. 

O ile małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód I:ub 
unieważnione, należy umieścić w tym odpisie datę orze
czenia sądowego. 

(2) Odpis skrócony aktu zejścia wydaje się według 
wzoru Nr J 2, a gdy zmarły jest dzieckiem pozamałżeil
skim - według wzoru Nr 13. 

(3) jeżeli w akcie zejścia nie podano mi ejsca i daty 
uroczenia osoby zmarłej, a podano wiek, należy podać 
w odpisie .. la!.. .... i zakreślić zbędne wyrazy w druku. 
jeżeli w akcie zejścia nie umieszczono niektórych da
nych, przewidzianych wart. 86 ust. (J), z braku wiado
moEci, należy w odpisach skróconych w odpowiednich 
miejscach nadmienić .. brak danych". 

§ 76. (1) Wyciąg aktu urodzenia wydaje się wedł,ug 
wzoru Nr 4, a gdy akt dotyczy dziecka pozamałżeńskiego 
- według wzoru Nr 5. 

(2) Wyciąg aktu małżeilstwa wydaje się według wzo. 
ru Nr 6, a gdy małżeilstwo zostało następnie rozwiązane 
przez roz-wód lub unieważnienie - według wzoru Nr 7. 

(3) Wyciągi aktu zejścia wydaje się według wzoru 
Nr S. Przepis § 75 ust. (3) zd. 2 stosuie się odpowiednio. 

§ 77. W odpisach skróconych i wyciągach, wydanych 
na podstawie ksiąg aktów zejścia, a dotyczących uzna': 
nia za zmarłego lub stwierdzenia zgonu, należy wyraźnie 
podać, że akt obejmuje uznanie za z~arłego lub stwier
dzenie zgonu i powołać sąd, datę orzeczenia i datę, okre
śloną w orzeczeniu jako data zgonu. 

§ 78. Wzmianki dodatkowe stanowią z chwilą dokona. 
nia wpisu nierozdzielną' część aktu. Nie wolno wydawać 
odpisów zupełnych bez dosłowne&o ich powtórzenia ani 
odpisów częściowych i wyciągów z pominięciem zmian 
treści, wynikających ze wzmianek dodatkowych. 

§ 79. Treść przypisków pod aktem może być w ca
łoKci lub części wpisana pod tekstem odpisu skróconego 
jedynie na żądanie osoby, uprawnionej do otrzymywania 
odpisów zupełnych aktu (art. 38). 

Do art. 42. 

§ 80. Uwierzytelnione wpisy w książeczkach stanu 
cywilnego , wydawanych stosownie do § 67, mają tę samą 
moc dowodową, co wpisy w księgach stanu cywilnego. 

Do art. 44 ust. (2). 

§ 81. jeżeli urzędnik stanu cywilnego ma uzasadnio
ne podejrzenie lub dane ku temu, aby mniemać, że przed
stawiony przez stronę lub nadesłany akt stanu cywilnego 
jest - nieważny jako stwierdzający zdarzenie nieprawdzi
we, powinien wstrzymać się od sporządzenia innego aktu 
stanu cywilnego, którego treść pozostaje w z-wiązku z/ 
tamtym aktem (np. aktu uznania dziecka pozamałżeń
skiego), i przedstawić sprawę do decyzji okręgowej wła
dzy nadzorczej, która jeżeli uzna, że istnieją dostatecz
ne podstawy ku temu, - postąpi w myśl art. 49. 

Do art. 44 ust. (3). 

§ 82. Unieważnienie jednego z aktów zarządza okrę
gowa władza nadzorcza, a w przypadkach szczególnie 
wątpliwych, w których władza ta uważa, że sprawa po
winna być rozstrzygnięta z uwagi na skomplikowany 
stan faktyczny lub zawiłe zagadnienie prawne przez Mi
nis tra Administracji Publicznej, - Minister na wniosek 
władzy administracji ogólnej II instancji. 

§ 83. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzi wła
ściwy urzędnik stanu cywilnego, jeżeli władza admini
stri!cji ogólnej pierwszej instancji nie przeprowadzi go 
sama. 

Do art. 47. 

§ 84. Osoba interesowana może wnieść zażalenie 
be/pośrednio do sądu lub do urzędnika stanu cywilnego. 
który przedstawi Je sądowi w ciągu tygodnia ze &wpim 
wyjasnieniem. 
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Do art. 52 ust. (2) i (3). 

§ 85. (I) Urzędnik stanu cywilnego powinien stwier
dzić tożsamość stawających. 

(2) Jeżeli stawający nie są osobiście znani urzędni
kowi stanu cywilnego, winni przedłożyć dowody osobiste 
lub inne dokumenty, stwierdzające tożsamość, a w bra
ku tychże tożsamość ich winna być stwierdzona przez 
dwie osoby, ZJnane urzędnikowi stanu cywilnego. 

Do art. 52 ust. (2). 

~~ 86. O wykonaniu wyroków śmierci, wydanych przez 
sądy powszechne, zawiadamia urzędnika stanu cywilnego 
prokurator sądu, do którego należy wykonanie wyroku. 

Do art. 52 ust. (2) i (3). 

§ 87. Oprócz władz, insty~ucyj i osób, wymienionych 
w tych przepisach, zgłoszenie pisemne, nadesłane przez 
prokuratora lub władze bezpieczeństwa publicznego, jest 
podstC'.wą sporządzenia aktu zejścia w przypadku, prze
widzianym wart. 81. 

Do art. 53. 

§ 88. (I) Przybrany tłumacz lub biegły, jeżeli nie 
został zaprzysiężony, składa przed urzędnikiem stanu 
cywilnego przyrzeczenie, że będzie pełnił funkcję tłuma
cza lub biegłego z całą sumiennością i bezstronnością. 
Poza tym należy uprzedzić tłumacza lub biegłego o od
powied~ialności karnej na przypadek naruszenia przy
rzeczema. 

(2) Treść ' akw powinna być odczytana stawające
mu. który nie zna języka polskiego, również i w języku 
obcym przez urzędnika stanu cywilnego lub tłumacza 
(biegłego). O dopełnieniu tej formalności należy zazna
czvł prz" końcu aktu. 

(3) \V razie przybra;nia tłumacza (biegłego) akt wi
nien być podpisany również i przez niego. 

§ 89. (I) Głuchy, który umie czytać, sam odczytuje 
sporządzony akt i oświadcza urzędnikowi stanu cywilne~ 
go, czy treść aktu jest zgodna z jego oświadczeniem. Je
żeli umie pisać, zaznacza tę zgodność własnoręcznie 
przed podpisem. ' 

(2) Niemy lub głuchoniemy, który umie czytać i pi~ 
sać, sam odczy~uje sporządzony akt i zaznacza własn~ 
ręcznie przed podpi,sem, że treść aktu jest zgodna z jego 
oświadczeniem. 

(3) Niewidomy ma prawo przybrać osobę zaufaną. 
która może asystować przy sporządzaniu aktu. Akt pod
pisuje również ta osoba. 

§ 90. (I) Jeżeli osoba biorąca udział w sporządz.e
niu aktu nie umie lub nie może pisać, winna umieścić na 
akcie tuszowy odcisk palca, obok którego urzędni,k sta
nu cywilnego wypisze jej imię i nazwisko, nadmieniając. 
czy osoba ta jest niepiśmienna. czy też nie władaręk, 
trwale lub przejściowo. 
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(2) Jeżeli osoba. biorąca udział w sporządzeniJU 
ak~u. odmawia podpisu. należy to zaznaczyć w tresc; 
aktu z wymienieniem przyczyny odmowy podpisu. 

(3) Jeżeli (Isoba, biorąca udział w sporządzeniu 
aktu, może podpisać się jedynie w alfabecie nieznanym 
urzędnikowi star.u cywilnego a w sporządzeniu aktu bie
rze udział tłumacz, winien on odczytać podpis i przetłu
maczyć go; jeżeli tłumacza nie przybrano. urzędnik sta
nu cywilnego omawia podpis w nawiasie. 

Do art. 58. 

§ 91. Przy zgłoszeniu urodzenia dziecka z małżeń
stwa zgłaszający powinien przedstawić wyciąg lub odpis 
aktu małżeństw", rodziców, przy zgłosze niu urodzenia 
dziecka pozamaiżeó skiego -- w miarę możności wypis 
aktu urodzenia matki dziecka. Jeżeli uzysk<:.nie aktu mał
żeństwa rodziców okaże się połączone z poważnymi trud
nościami lub niewspółmiernie wysokimi kosztami , urzęd
nik stanu cywilnego zastosuje odpowiednio przepisy § 98 
ust. (I) i (2). 

§ 92. (I) JE:Żeli matka dziecka pozostawała już po
przednio w innym związ.ku małżeńskim, należy w plzy
piskach pod aktem urodzenia podać datę i sposób rozwią 
zania lub unieważnienia poprzedniego związku małżeń
skiego matki. , 

(2) Jeżeli matka dziecka ponownie wstąpiła w zwią
zek ma.łżeński, przepis powyższy stosuje się jedynie wów
czas, gdy dziecko ,urodziło się po rozwiązaniu lub unie
ważnieniu poprzedniego małżeń,t,wa przed upływem 
okresu czasu, przewidzianego w przepisach prawa cywilne
go jako okres czasu domniemania. że dziecko pochodzi 
z poprzedn iego małżeństwa. 

Do art. 62. 

§ 93. Oświadczenie ojca dziecka pozamałżeńskiego 
może być złożone poza urzędem stanu cywilnego w do
kumencie z podpisem urzędowo uwierzytelnionym, 

Do art. 67. 

§ 94. Okręgowa władza nadzorcza bada przyczyn~ 
opóźn ienia w trybie postępowania wyjaśniającego. prze
prowadzając je w zasadzie za pośrednictwem urzędnika 
stanu cywilnego, 

Do art. 71. 

& 95. Osoby, wstępujące w związek małżeński!. po
wi;ny złożyć zgodnie z art. 10 pkt 2) prawa małżeń
skiego pisemne oświadczenie, że do zawarcia przez nie 
małżeństwa brak jest przeszkód, wymienionych wart. 7 
pkt l) - 4 )i 6) prawa małżeńskiego. 

§ 96. Do czasu wydania przewidzianego wart. XI 
przepisów wprowadzających prawo małieńskie roz.porZll"" 
dzenia Minmtra Sprawiedliwości w porozumieniu z Mini .. 
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strem Zdrowia osoby wstępujące w związek małżcll-s ki 
nie składają urzędnikowi , tanu cywilnego świadectw le
karskich o braku przeszkód. wymienionych wart. 7 pkt 
6) prawa małżeńskiego. 

Do art. 71 ust. (l). 

§ 97. jeżeli urodzenie jednej z osób. wstępujących 
w związek małżeński. jest zarejestrowane w księgach. 
przechowywanych w danym Ulzędzie stanu cywilnego. 
nie należy żądać przedłożenia odpi,ów; w tym przypad
ku załącza się do akt zbiorowych notatkę urzędową. opar
tą na odnośnych aktach i zawierającą dane. które 'A'inny 

. być umieszczone w tekście aktu iuałżeń s twa. 

§ 98. (I) jeżeli uzyskc:nie wymaganych odpisów 
aktów urodzenia okaże się niem0żliwe lub połączooe 
z poważnymi trudnościami lub niewspółmiernie wysokimi 
kosztami. urzędnik stanu cywilnego zadowoli się dowo
dami pośrednimi. 

(2) jeżeli uzyskanie takich do~"odów pośrednich jest 
hiemożliwe. urzędnik stanu .::ywilnego przesłucha proto
kulamie osobę wstępującą w związek małżeński. która 
powinna złożyć luroczyste zapewnienie. że wszystkie po
dane przez nią dane odpowiadają całkowicie prawdzie 
i że gotowa jest na poparcie sw<!go zeznania złożyć przy
sięgę oraz że jest świadoma odpowiedzialności za nie
prawdziwe zeznanie. 

(3) W obu przypadkach sąd grodzki na wniosek 
urzędnika stanu cy<wdnego lub strony może zwolnić od 
przedstawienia odpisu aktu urodzenia (art. 10 § 2 
prawa małżeńskiego); sąd może przed udzieleniem zwol
nienia zaprzysiąc osobę . ubiegającą s ię o zwolnienie. 

(4) Przed wydaniem pc.stanowienia przez sąd (ust. 
3) urzędnikowi stanu cywilnego nie wolno sporządzić 
aktu małżeństwa. 

Do art. 71 ust. (3). 

§ 99. Cudzoziemcy powinni udowodnić swą przyna
leżność paJ1stwową przez przedłożenie paszportu zagra
nicznego lub stosownego zaświadczenia właściwej władzy 
państwa ojczystego. 

§ 100. (1) Cudzoziemcy pOWlI1l11 przedłożyć za
swiadczenie właściwej władzy krajowej swego państwa 
ojczystego, bądź właściwego przedstawicielstwa dyploma
tycznego lub kons,ulamego tego państwa w Polsce. ~twier
dzające. że nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa. 
przewidzianych w ustawach tego państwa (świadectwo 
zdolności do zawarcia małżeństwa) . 

(2) Świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa. 
wydane przez władzę krajową paJ1stwa ojczystego cudzo
ziemca. powinno być opatrzone klauzulą legalizacyjną 
właści'wego polskiego przedstawicielstwa konsularnego. 

stw i erdzającą. że da na wladza jest właściwa do wydania 
świadectwa według przepisów prawa danego pań s twa. 
chyba że umowa, zawarta przez Polskę z danym paJ1-
sIwellI, zwalnia takie świadectwa od legalizacji. 

(3) Świ adectwo zdolnok i do zawarcia małże;;stwa 
traci moc po upływie 6 mies ięcy od daty jego wystawie
nia. jeżeli w treści jcgo ni .e jest podany inny czasokres 
wazności . 

(4) jeżeli władze paóslwa ob~ego w ogóle nie wy" 
dają świadectw zdolności do zawarcia małżeństwa. wy
magane jest upoważnienie okręgOl'łf·j władzy nadzorczej. 

(5) Wniosek osoby interesowanej (ust. (4» POWI

nien być zgłoszony za pośrednictwem urzędnika stanu 
cywilnego. 

(6) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpo
wiednio' do osoby, nie mającej żadnej [)rzynależnoś ci pall
stwowej (bezpaństwowca). 

Do art. 73. 

§ 101. Przepis § 98 s lo~uje s ię odpowiednio do zwoi
nienia od obowiązku przedstawienia dowodu <ustania po
przedniego związku małżeńskiego. 

Do art. 73 ust. (2). 

§ 102. (1) Oświadczenie o wstąpieniu w ZWJąZe .. 
małżeński składa się przed urzędnikiem stanu cywilnego 
w obecności dwóch świadków (art. 11 prawa małżeń
~kiego). 

(2) ~wiadkiem przy zawarcIU małżeństwa me może 
być: 

a) niepełnoletni. 

b) me umiejący czytać i pisać po polsku. 

c) nie korzystający w pełni z praw cywilnych oby
watelskich praw honorowych oraz 

d) osoba. która z powodu choroby psychicwej lub in
nego zakłócenia czynności psychicznych nie zda
wałaby sobie sprawy z ważności przysięgi. 

Do art. 76. 

§ 103. W akcie małżeń s twa (wzór Nr 2) podaje si~ 
w uwagach przynależność paJ1st'wową osób. wstępujących 
w związek małżeński. jeż eli jest niepolska. 

§ 104. Oświ adczenie Lony o zachowaniu swego na
zwiska rodowego (art. 17 prawa małżeńskiego) wpisuJe 
się w akcie małżeństwa w rubryce "uwagi". 

I 
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Do art. 77. 

§ 105. Przy zgłoszen~u zgonu należy w miarę moz
ności przedłożyć wypis (wyciąg lub odpis) aktu urodze
nia zmarłego (w braku tegoż wypisu inny dokument oso
bisty), a jeżeli zmarły pozostawał w związku małżellskim 
- również wypis jego aktu małżeństwa. 

Do art. 79 i 88. 

§ 106. Orzeczenie o uzna11lU za zmarłego lub o 
~twierdzeniu zgonu, wydane przez sąd, .wpisuje się do 
księgi aktów zejcia w kolejnoci, jaka wynika z daty na
desłania urzędnikowi stanu cywilnego wypisu orzeczenIa 
sądowego o uznanilu za zmarłego. 

Do art. 85 ust. (2). 

§ 107. Przepis § 94 będzie odpowiednio stosowany. 

Do art. 89. 

§ 108. Za czynności urzędowe urzędów staliu cywil
nego pobiera się opłaty w wysokości, przewidzianej w na
~tępnych paragrafach. 

§ 109. (I) Opłaty wynoszą za; 

I) wyciąg z aktu stanu cywilnego (art.39ust. (I» 5 zł 

2) odpis skrócony aktu stanu cywilnego (art. 39 
ust. (2) . 10 .. 

3) odpis zupełny 
ust. (4) . 

aktu ,tanu cywilnego (art. 39 

4) zaświadczenie o tym, :~e akt staniU cywilnego 
lub wzmianka dodatkowa nie są wpisane do 
ksiąg (art. 37 ust. (1) i 40) 

20 .. 

za każdy rocznik 10 
za każdy następny 5 
łącznie najwyżej 25 

5) wydanie książeczki 
ust. (2» 

stanu cywilnego (art. 37 
. 25-50 .. 

6) dokonanie wpisu w książeczce stanu cywilnego 5 " 
7) umieszczenie wzmianki dodatkowej na margi

nesie aktu dotyczącej: 

8.) sprostowania aktu . 

b) unieważnienia aktu. 

c) uznania dziecka pozamałżeńskiego 

d) uprawnienia dziecka pozamałżeńskiego 

e) zrównania dziecka pozamałżeńskiego 
dzieckiem z małżeństwa. 

20 " 

20 " 
20 " 
20 " 

z 
. 20 " 

f) nadania dziecku pozamałżeńskiemu 
ska przez męża matki . 

nazwl-

g) przysposobienia 

h) rozwiązania przysposobienia. 

10 

50 

50 
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i) zmiany lmlenia lub nazwiska na mocy ze
zwolenia władzy administracji ogólnej • 50 zł 

j) ustalenia nazwiska na wnios~k strony 20 ., 

k) rozwiązania małżeństwa przez rozwód · 50 " 
l) unieważnienia małżeństwa . 

m) zgłoszenia ImIenia po sporządzeniu 
urodzenia '. 

· 50 " 
aktu 

20 '" 

8) sporządzenie aktu małżeństwa 50 ,. 
opłata dodatkowa za zawarcie małżeństwa 
poza lokalem urzędu 

w miejscowości, będącej siedzibą urzędu. 50 
w innej miejscowości . 100 

opłata dodatkowa za zawarne 
poza godzinami urzędowymi 

małżeństwa 

100 " 

9) osobiste stwierdzenie 
stanu cywilnego 

zgonu p:Zf~Z urzędnika 

· 20 " 

10) udzielenie ksiąg stanu cywilnego do przejrze
nia na podstawie zezwolenia okągowej władzy 
nadzorczej 

za każdy rocznik 10 .. 
łącznie naj.wyżej 30 " 

II) zaświadczenie na wypisie (wyciągu lub odpi
sie), wydanym poprzednio, że treść wypisu jest 
nadal zgodna z treścią aktu.\ dacie zaświacl-
czema 5 " 

12) lJZnpelnienie wydanego poprzednio wypisu 
(wyciągu lub odpisu) przez dopisanie treści 
późniejszych wzmianek na marginesie aktu lub 
zmian z nich wynikających. lO" 

J 3) poświadczenie własnoręczności podpisu . · 20 " 

" 4) sporządzenie protokulu o oświadczeniach i 
wnioskach składanych na mocy § 39 ust. (3), 
98 ust. (2) i 101 . . 20 

15) inne czynnoscl wyzeJ nie wymienione, o ile nie 
wynikają z ustawowego obowiązku urzędnika 
stanu cywilnego . 10 

(2) Opłata za drugi i każdy dalszy egzemplarz wy· 
PISU (wyciągu lub odpisu), o ile I ,ostaną zażądane rów
noczesnie, wynosi połowę opłaty normalnej. 

§ 110. (1) Opłatę za umieszczenie wzmianki dodat
kowej powinna osoba, której akt dotyczy, wpłacić w ter
mInie, wyznaczonym w wezwaniu urzędnika stanu cy
wilnego. 

(2) Sąd, władza lub notariusz podają urzędnikowi 
~lal1lU cywilnego adres osoby interesowanej przy prze
słaniu wzmianki. 

(3) Jeżeli osoba interesowana żąda sporządzenia 
wzmianki dodatkowej przed ;ladejsciem zawiadomienia 
wysłanego z urzędu, powinna z góry uiścić opłatę. 
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§ III. (I) Sąd grodzki nie pobiJera opłat za umiesz.. 
czenie wzmianki dodatkowej na marginesie aktu w księ
dze wtóropisów na podstawie zawiadomienia urzędnika 
stanu cywilnego. 

(2) Sąd grodzki pobiera opłaty za wypisy (odpisy 
i wyciągi) według sta'wek. przewidzianych dla urzędów 
,tanu cywilnego. 

§ 112. Przepisy o opłatach stemplowych od wypisów 
aktów stanu cywilnego pozostają w mocy. 

§ 113. Za czynności urzędowe władz nadzorczych. 
, przedsiębrane na wniosek strony i "I Jej interesie. po

biera się następujące opłaty: 

l) za zezwolenie na wydanie w myśl art. 38 ust. 
(2) odpisu zupełnego aktu osobie. nie wymie-
nionej wart. 38 ust. (1) . 25 zł 

2) za wydanie miadectwa zdolności do sporzą
dzenia aktu stanu cywilnego za granicą przez 
obywatela polskiego (art. 35 ust. (2) . 50 .. 

3) za zezwolenie na sporządzenie aktu w przy
padkach, przewidzianych w dekrecie: 

a) na sporządzenie aktu ~Hodzenia w razie 
opóźnienia powyźej 3 miesięcy (art. 67 
ust. ( I » 20 .. 

b) na wpisanie aktu. sporządzonego za gra-
nicą (art. 28) . 50 .. 

c) na zarejestrowanie w Polsce urodzeni.a lub 
zgonu obywatela polskiego. które nastąpiło 
za granicą, albo zawarcia małżeństwa przez 
obywatela polskiego za granicą (art. 29). 50 .. 

4) za upowazlllIenie cudzoziemca do zawarcia 
małżeń~twa w razie nieprzedłożenia świadec
twa władz państwa ojczystego o zdolności do 
zawarcia małżeństwa (§ 100 ust. (4». . 100 

~) za zezwolenie na zgłaszanie na nlsmle uro
dzeń i zgonów przez kierowników prywatnych 
zakładów położniczych i szpi.tali (art. 55 
ust. (2) ) . 100 .. 

6) za zezwolenie osobie obcej na przejrzenie ksiąg 
(art. 41) . 25 .. 

§ 114. (1) Za wszelkie inne czynnogci ·władz nad
zorczych pobiera się opłaty stemplowe. 

(2) Nie pobiera się opłaty, jeżeli czynoość jest 
przedsiębrana w interesie publicznym. 

Do art. XII ust. (1) przep. wprow. 

§ 115. Przekazanie dot;chczasowych ksiąg stanu cy
wilnego nowoutworzonym urzędom stanu cywilnego prze~ 
osoby świeckie, które prowadziły je dotychczas. winno na
stłPić w terminie do dnia 15 stycznia 1946 r. 

Do art. XIII przep. wprow. 

§ 116. Przekazanie ksiąg wtóropisów winno nastąpić 
w terminie do dnia 15 stycznia 1946 r. 

Do art. XIV - XXIII przep. wprow. 

§ 117. (I) Do wydawania odpisów zupełnych na 
podstawie dotychczasowych ksiąg stanu cywilnego można 
używać aż do wyczerpania dotychczasowyrh formularzy. 

(2) Do wydawania odpisów częściowych i wyciągów 
na podstawie dotychczasowych ksiąg stanu cywilnego 
można używać dotychczasowych formularzy aż do wy
czerpama pod warunkiem przystosowania ich tekstu do 
wymagań art. 39 ust. (I) - (3) i (5). 

§ 118. W razie odtworzenia w trybie §§ 58 - 59 
utraconych ksiąg stanu cywilnego (metrykalnych). któ
re były prowadzone na podstawie przepisów dotychczaso
wych, odtworzone księgi przekazuje się na przechowanie f 
pierwszy egzemplarz (księgę unikatów, rejestr główny) 
- właściwemu .urzędowi stanu cywilnego, utworzonemu 
stosownie do prawa o aktach stanu cywilnego, drugi zas 
egzemplarz (księgę duplikatów, rejestr uboczny) - są
dowi grodzkiemu również i w tym pr~padku, gdy księgi 
utraC(!)]le były prowadzone przez osoby duchowne. 

§ 119. Przepisy prawa o aktach stanu cywilnego nie 
naruszają przepisów, na mocy których urzędnicy stanu 
cywilnego obowiązani są do współdziałania przy prowa
dzeniu ewidencji ludności. ewidencji poborowych, ewi
dencji podatku spadkowego, przy badaniach statystycz
nych itd., w szczególności przez przesyłanie właściwym 
władzom ~yciągów z aktów, wykazów okresowych zare
jestrowanych faktów i zawiadomień o tychże. 

§ 120. Do czasu wydania jednolitego dla całego 
Państwa majątkowego prawa małżeńskiego za'Narcie 
umowy przedślubnej będzie na obszarze b. Królestwa 
Kongresowego ujawniane stosownie do przepisu art. 208 
kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego w akcie małżeń
stwa w rubryce .. uwagi". 

§ 121. Do czasu wydania jednolitego dla całego Pań
stwa prawa o przysposobieniu na obszarze b. Królestwa 
Kongresowego pozostaje w mocy przepis art. 324 kodeksu 
cywilnego Królestwa Polskiego w przedmiocie obowiązku 
wpisania w ciągu 3 miesięcy do księgi urodzeń w urzę
dzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania przysposabia
jącego wyroku sądu apelacyjnego. zezwalającego na 
przysposobienie. 

§ 122. Do czasu wydania jednolitego dla całego 
Państwa prawa "familijnego przepisy niniejszego rozpo
rządzenia. dotyczące instytucyj prawnych. znanych jedy
nie prawu poszczególnych obszarów (np. nadanie na
zwiska dziecktu przez męża matki). nie będą stOłOwane 
na pozostałym obszarze Państwa. 
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§ 123. W postępowaniu, dotyczącym spraw, unormo
wanych w prawie o aktach stanu c~ilnego, przepisach 
wprowadzających to prawo oraz 'IV nitiejszym rozporzą
dzeniu, obowiązują przepisy rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu 
administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 341), o· ile 
prawo o aktach stanu cywilnego, przepisy wprowadzające 
lub niniejsze rozpoTZądzenie nie normują danej kwestii 

. odmiennie. Przepis niniejszy dotyczy urzędników stanu 
cywilnego oraz komisyj, przewidzianych w §§ 59 i 60. 

§ 124. (I) Jeżeli z powodu nie dających się u sunąć 
przeszkód technicznych poszczególny urząd ~tanu cywil
nego nie zostanie na dzień I stycznia 1946 .r. zaopatrzo~ 
ny w przewidziane w niniejszym rozporządzeniu druki, 
powinien w tym przypad~u sporządzić potrzebne do swe~ 
go funkcjonowania księgi i wzory we własnym zakresie, 
5posobem drukarskim albo innym ~posobem mechanicz~ 
nym lub ręcznym, z tym jednak, fe powinny one odpo
wi.adać wzorom druków przewidzianych w ninieJ szym 
rozporządz~niu. 
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(2) Księgi sporządzone sposobem nie drukarskim po~ 
winny być zamknięte na zasadach ogólnych niezwłocznie 
po otrzymaniu przez urząd stanu cywilnego ksiąg wyko
nanych sposobem drukarskim. 

§ 125. Do czasu sporządzenia nowych pieczęci we
dług wzoru, opisanego w § II, w Mennicy Państwowej 
wolno używać piecze ci właściwego zarządu gminnego 
(miejskiego), a na obszarze województw zachodnich pie
częci, używanych przez dotychczasowych urzędników 
stanu cywilnego. 

§ 126. Rozporządzenie nmh~Jsze wchodzi w życie 
z: dniem l Itycznia 1946 r. 

Minister Administracji Publicznej: 

Władysław Kiernik 

Minister Sprawiedliwości: 

Henryk $wiqtkowski 
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Załą czniki do Rozp. Ministrow Administracji 
Publicznej i Sprawiedliwości (poz. 304). Nr 1. 

Nr ................................. . ...................................... ... dnia· .. _. __ ....... _ .... _ .... _. ____ ...................... ., roku 

I. Dane dotyczące dziecka: 

1. Miejsce urodzenia 
2: Data urodzenia 

AKT URODZENIA 

3. Godzina urodzenia ____________ minut ___________ _ 
4. Nazwisko _ _____ ______________ _ _ _ ___ ______ _ 

5. Imię (imiona)--------------- -----------------6. Płeć ___ _____ _ _________________________________________ ___ 

II. Dane dotyczące rodziców: 

o j c i e c I M a t k a 

1. Nazwisko. . • • • . 
I 

2. Imię (imiona) • . . . 
3. Nazwisko rodowe matki. • 
4. Zawód. . . . . • . • 
5. Miejsce urodzenia. . . • 
6. Data urodzenia lub wiek • 
7. Miejsce zamieszkania. . • 

8. Stwierdzenie, że rodzice są małżeństwem __ _ 

III. Dane dotyczące osoby, władzy lub Instytucji zgłaszają c ej urodzenie: 

1. Nazwisko i imię (nazwa) --- --.-----
2. Zawód 
3. \Wiek - -----------------_ - - -------------
4. Miejsce zamieszkania (siedziba) _______________________ _ 
5. \W jakim charakterze dokonał zgłoszenia __________ - - - - --- --_ _ _ 

IV. Uwagi: 

Odczytano, przyjęto i podpisano: 
Podpis zgłaszającego: 

Urzędnik Stanu Cywilnego: 

1. Rodzice zawarli małżeństwo dnla_-'-________ r. w _ _________ ___ 
UrzZld Stanu Cywilnego w Nr _______ .-..-,I _ ____ _ 

2. Matka urodziła się dnia _ ________ ___ r. w _ _____ ____ _ __ 
Urząd Stanu Cywilnego w Nr _____ -I ___ _ _ 

3. Urodzon_ zawarł_ małżeństwo dnia _________ r. w _______ _ 
----------UrzZld Stanu Cywilnego w _ _______ Nr _ __ I _ _ _ 

4. Związek małżeński, wymieniony w pkt 3, został rozwiązany przez rozwód 
ważniony orzeczeniem Sądu 

unie-

z dnia - __ . ________ r. w spr.------------------
5. Urodzon_ zmarł_ dnia ______________ r. w ___________ _ 

---------___ Urząd Stanu Cywilnego w __________ Nr ___ _ . _ __ _ 
6. Poprzedni związek małżeński matki dziecka został rozwiązany unieważniony orze-

czeniem Sądu-____________________________ _ 
z dnia _ _ ______ ____ r. w spr. 1 ____ _ przez śmierć 
poprzedniego małżonka, zarejestrowaną w Urzędzie Stanu Cywilnego w _____ _ 
--------____________ Nr ! 

/ 

7. Uwagiz 
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Z.łącznik Nr 2. , 
I . N r .................................. _ .. _.1 dnia ............................................................................... .. 

_ .................................................................... - ........................................................ roku. 

AKT MAŁŻEŃSTWA 
I. Osoby wstępują~e w związek małżeński: 

1. lmi~ (imiona) 
2. Nazwisko. . 

-~~_._--_._.~-

3. Zawód .•. - - --------------- - -_._-- --------
4. Miejsce urodzenia 
5. Data urodzenia 
6. Miejsce zamieszkania - ---------- --,-------_ ._---

II. Dane dotyczące rodziców: 

Ojciec Matka 
------ ._. -~--_. - ---F\. M~żczyzny 

1. lmi~ (imiona) 
2. Nazwisko. . 1-------_·_----- ~---.. -------~--~~ 
3. Miejsce zamieszkania 1------------ --.----------.--

B. Ko b i e ty 
1. Imi~ (imiona) • . • 

------------~---- .. I-----~--------

2. Nazwisko. . . . . 
3. Miejsce zamieszkania 

111. Świadkowie: 
_ _ p Le~ w_~zy _ ś w i a d e ~_~. __ D r u g i ś w i a d e .. k. _ _ _ 

1. Imi~ 

2. Nazwisko. 
3. Zawód. 
4. Miejsce zamieszkania 

IV. U wagi: 

Podpisy osób wst~pujących w związek małżeński: 

Podpisy świadków: 

Stwierdzam, że osoby wymienione w rubryce I. złożyły w dniu dzisiejszym publicznie 
w mojej obecności zgodne oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński. 

Urzędnik Stanu Cywilnego 

1. F\.kt urodzenia m~ża sporządzony w Urz~dzie Stanu Cywilnego 
w .......................................... ... .. ........................... . : .................................... . .. ..... .. .. .. Nr ...................... / ...................... . 

2. F\kt urodzenia żony sporządzony w Urz~dzie Stanu Cywilnego 
w ................................................................................................................................... Nr...... / ....................... . 

3. Mąż zmarł dnia ...... ________ ... __ ............. r. w ................ _ ... _ .. _ ........................ _ ........................... __ 

Urząd Stanu Cywilnego w ........................................... .............................. Nr ......... __ ...... __ / _ ........... __ 
4. Żona zmarła dnia ...................... __ .............. _ ................... r. w ............ _ .................................................................. _._ 

Urząd Stanu Cywilnego w ............................. ............................ ___ ._ ......... Nr ........ __ ._ .. _I ___ _ 



\ , 
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Załącznik Nr 3. 

Nr .. ................ ............... ., ... .................... ................. dnia, . " ... .... ... ,. .... , ............... .................... roku 

AKT ZEJŚCIA 
I. Dane co d o miejsca czasu zgonu: 

1. Data zgonu ____ _ 

2. Godzina zgonu -------- __ ____ minut ___________________ __ 
3. Miejsce zgonu _____________________ ____ . ____________ _ 

4. Data znalezienia zwłok 
5. Godzina znalezienia zwłok ---- - - -------------------------------
6, Miejsce znalezienia zwłok 

11. Dane dotyczące osoby zmarłej: 

1. I mi~ (im ion a) ---------------
2. Nazwisko -----------
3. Stan cywilny .------ -------------------- . 
4 Zawód ------------------------------- ------.------------------------
5 Miejsce urodzenia 
6. Data urodzenia lub wiek ___________ __ 
7. Miejsce zamieszkania ____ ________________________________ _ 
8. Przy-należność państwowa ----- - -------

(j e żeli nie jest polska) 

tli. Da ne do tycząc e ro dzicó w oso by z m a rł ej : 

~-----------------------~------------------------
O j c i e c I M a t k a 

1. Imit:; (im io no) 
.... --- - _f_o . ___ _ 

2. Nazw isko . 

3 Zawód . 

4. Miejsce za m iesz ka ni a . 
(j eżel i ż y je ) 

------- - 1 

I -------- -= - ~-~= --
IV. Dane dotycz ące m ałżonka oso by zma rł ej: 

1. Imit:; (imiona) i nazwisko 

2. Zawód (jeżeli żyje ) 
3. Miejsce zamieszkania (j e ż e li żyj e) 

._-- -- - ---:----

V. Dane dotyczące oso by, władzy lub in s tytucji zgłaszającej zgon: 

1. Imi~ (imiona) i nazwisko (n azwa) 
2. Za wód . ______________ _ __ 
3. Miejsce zamieszkania (siedziba) _____________ _ 

VI. Uwagi: 

Podpis zgłaszają cego: 

Uw::dnik Stanu Cywil nego : 

1. f\ kt urodzenia zmarłego sporządzony w Urzędzie Sta nu Cywiln ego w ______________ _ 
Nr _ __ _____ 1 _ _______ _ 

2. f\kt małżeństwa zmarłego sporządzony w Urz~dzie Stanu Cywiln eg o w 
--------__________ . _______________ Nr 1------------
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• Załącznik Nr 4 • 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Województwo _ .......................... .. ............. ....... .. . 

Powiat .............................. .. __ .... __ ... ..... .............. __ .... .. 

URZf\D STF\NU CyWILNEGO 

Nr ................. /_ .............. .. 

WYCIĄG AKTU URODZENIA 

Zaświadczam, że _ _ _ 

syn - córka _____________ ___ 

małżonków ________________ urodził_ się w _ _____ _ 

_______ dnia ___________ __ · tysiąc ____ __ _ 

___ 1 _ _ roku. 

____ -----'--_~. , dn ia __________ 19_ r. 

Urzęd n ik Stan u Cyw ilnego: 

Za1llcznik Nr 5. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Województwo ................... ____ .. _ ........... .. __ .... . 

Powiat .. __ ............... __ ............................................ ____ .. . 

URZf\D STF\NU CYWILNEGO 

Nr __ ............... .; .. ..... .. .... .. .. 

WYCIĄG AKTU URODZENIA 

Zaświadczam, że 

syn - córka _______________ . _______________ _ 

urodził_ się w _ _ ~ _________ dnia __________________ _ 

tysiąc _____________ _ __________ 1 _ _ roku. 

-------, dn ia ________ 19 _ r. 

Urzędn i k Stanu Cywilnego: 
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• Załącznik Nr 6. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Województwo ... ................ ........................ ....... .. 

Powiat .. ................................... ............. .. ......... ....... . 

URZI1D STANU CYWILNEGO 

Nr ................ / .................... . WYCIĄG AKTU MAŁŻEŃSTW A 

Zaś wiadczam, że ---_ _ .. _ _ .... -------------------~---------

i . 

zawa rli związek ma/żeński w d n i u _______________________ _______ _ 

ty si ąc - - ----------- ----______ ___ 1 _____ · rok" 

w-_ .. 

___ _ _ _ , dni a ________ 19 __ r. 

Urzc:;dnik Stanu Cywilnego: 

• Załącznik Nr 7. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Województwo .................................. .. ............ .. 

Powiat ... ...... ....................................................... .. . 

URZI1D STANU CYWILN EGO 

Nr ............... , .... !. .................. . WYCIĄG AKTU MAŁŻEŃSTWA 

Zaświadczam, że 

zawarli związek ma/żeński w dniu _ _______ _ _____ _ _ _ ___ _ 

tysiąc 1 _ _ roku 

w _ ______ _ ________________________ _ 

Małżeństwo to zostało rozwiązane przez rozwód unieważnione na mocy orze-

czenia sądowego z dnia ____________ 1 _ _ _ roku. 

_ _____________ , dnia ____________ 19 _ _ r. 

Urzc:;dnik Stanu Cywilnego: 

• 
-., 
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Załącznik Nr 8. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Województwo . __ ... _ .. _. ___ .. _ ........ _ ..... . 

Powiat ..................... _ ....... _ ................. _ .. - ........ _ 

URZł\D STf\NU CYWILNEGO 

Nr .................. / ....... __ _ 

WYCIĄG AKTU ZEJŚCIA 

Zaświadczam, że ___ Iat __ _ 

zmarł_ w dniu _____________ tysiąc _ _________ ....:......_ 

1 __ roku w __________ _ 

Stan cywilny zmar/ego---_. ________ _ 

________ , dnia _ ___________ 19_ r. 

Urz~dnik Stanu Cywilnego: 

Załącznik Nr 9. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Województwo __ .. __ .. ____ . __ .......... _ 

Powiat ................... ......... _ ....... __ . __ ...... _ 

URZł\D STf\NU CYWILNEGO 

Nr .. _____ / ................ . 

ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA 

Zaświadczam, że 

urodzi/_ si~ dnia-:--___ --------------tysi ąc ___________ _ 

--------____________ 1 ____ r9ku w ______ __ _ 

z ojca 
(imię i nazwisko) 

zamieszka/ego 
w _______ _ 

i matki ---------~c_ 
(imię i ~Azw j~ko ) (nazw--Y;k~dnwe) (.awód) 

zamieszkałej w _________________ _ 

-~ _________ , dnia ________ _ 19 _ r. 

Urz~dnik Stanu Cywilnego: 
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Zał~c~Dik 10. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Woj ewództw o .... ..................................................... . 

p O W i a t ........................ -..................... -...... -................. --

URZF\D STANU CYWILNEGO 

Nr ................. , ......... ___ . __ .. . ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA 

Zaświadczam . ŻP._ 

urodził._ si ~ l.. I IGl . _ _____ __ . __ _ ------tysiąc---____ _ 

____ ___________ _ _ __ roku w _ ______ _ 

z _ _ _ zamieszka/ej 
(imit; i n azw il:ko) (zaw ad ) 

w ___________ __ 

dnia _______ 19 _ _ r 

Urz~dnik Stanu Cywilnego: 

Załącznik 11. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Województwo ... ..................................... ...... .... . 

Pow i a t ............................ _ .......... _ .. __ ....... _._ ........... _ 

URZf\D STANU CYWILNEGO 

Nr .................. .. !. ................ . ODPIS SKRÓCONY AKTU MAŁŻENSTW A 

(imiCl! i oazwisko) (. awód) 
Zaświadczam, że 

zamieszkały w ___ _ _ ______ __ urodzony dnia _ ______ _ 
________ 1 ___ _ roku w _________________ __ 

(imię i Da7: wisko) (n azwisko rodowe) (zawód) 

zamieszkała w _____ _____________ urodzona dnia ________ _ 
_________ 1 roku w ________________ _ 

zawarli związek ma/żeński w dniu ___________________ · 
tys i ąc 1 _ ____ r. 
w ___ ____________ _ 

Ojciec męża lam . w - ------ --------
Matka męża lam . w -----------------
Ojciec żony lam. w - ---------------
Matka żony lam. w ------- ---------

, dnia ________ 19 __ r. 

Urzędnik Stanu Cywilnego: 
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Załączńilc Nr 12. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Województwo .......... .. .. ......................... ............... . 

Powiat ..... . . ......................................... -................. . 

URZf\D STANU CYWILNEGO 

Nr ....... ........ .j. ........... _ .... _ 

ODPIS SKRÓCONY AKTU ZEJŚCIA 
_ ... _- -- - ---- . _ ... Zaświadczam, że 

(imię i n azwi sko) _ . - ----(~z.:-w-;-;ód') ---

zamieszkał_ w _____ ___ _ - LHodzon_ dnia _____ / 

L _ roku w 
zmal L_ dnia _________ _ tys i ąc- ___ . __ _______ _ 

.------------------------ L __ roku o godzinie _ _ minut __ 
w _ __________________________ ___ 

Ojciec: ______________ ________ _ zam. w ___ ~ ______ _ 

Matka: _ __________ _ zam . w _ ____________ _ 

Zmarł ___ był żonaty zamężna z _________ . _ ____________ _ 

dnia ___ ______ 19_ r. 

Urzędnik Stanu Cywilnego I 

• Załącznik Nr Ił. 

RZ ECZPOS PO LITA PO LSKA 
Województwo .................................................. . 

Powiat ................................. _._ ................ __ _ 

URZł\D STANU CYWILNEGO 

Nr ................. / ................. . 

ODPIS SKRÓCONY AKTU ZEJŚCIA 
Zaświadczam, że 

zamieszkał_ w 
(imiq i oazwisko) (.a",ód) 

___ . ________ urodzon_ dnia _ _ ._. _____ _ 
1 __ roku w ______________ _ 

zmarł_ dnia ___________ _ tysiąc----

1 __ roku o godzinie __ minut-
w _ ________________________ __ 

Matka: __ _ _ _ _____ zam. w _____ . _______ _ 

Zmarl ___ był żon a ty, zamężna z _________ ,---_______________ "'" 

_ _________ , dnla ____ .,--__ l~_r. 

Um:dnik Ste!nu Cywilnego: 
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Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w drukarni Nr 4 Sp. Wydawniczei "Czytel nik" w Łodzi 
ul. Żwirki 2. 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi . ul. Piolrkowsk il 49 
oraz w Biurze Sprzedaży w Warszawie, ul. Targowa 59 

Prenumeratą należy wpłacać z góry za pośrednictwem P.K.O. Wysyłkę wykonuj e się po uprzednim wp!a
cadu prenumeraty kwartalnej dla władz, urzędów, z'akladów i instyt'lcyj pallstwowych i samorządowych 
w kv"oci e zł IDO, dla innych prenumilratorów w kwode żł 200, Konto czekowe w P. K. O . VII . 134. 

Poj edyncze numery są do nabycia: 

w Administrac;ji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi , ul. Piotrkowska 49, VI' Biurze Sprzedaży 'tv' vi[ a r5Z iI

wie, ul. Targowa 59 oraz w Kasach Sądów Okręgowych w: Krakowie, Katowicach, Lublin ie i P07,naniu 

--------------------------------------------------------." ----
Cena 24 zł. 



DZIENNIK USTAW 
R Z E C Z Y P O S P O L I T EJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 grudnia 1945 r. Nr 55 
TREŚĆ: 

D E K R E T YI 

POZ.I 305 - z dnia 29 \<Vrześnia 1945 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów o wydawaniu Dziennika Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej 505 

306 - z dnia 30 pa ździernika 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
30 kwietnia 1927 r . . 0 należnościach za sporządzenie protestu • • 506 

307 - z dnia 30 p a ździernika 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze spo-
łeczeństwa polskiego wrogich elementów 506 

308 --: z dnia: 13 listopada 1945 r . o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego .. Film Pdski" • 507 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

309 - z dnia 2 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje 
Państwowe" 510 

305 
DEKRBT 

z dnia 29 września 1945 r. 

o zmianie i uzupełnieniu przepisów o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej • 
• 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia Art. 2. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospo-
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą litej Polskiej ogłaszać należy: 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr l, poz. 1) - Rada Mini
strów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W dekrecie Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wyda- ' 
w.aniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423) wprowadza się 
następujące zmiany: 

Art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 1. (1) W Dzienniku Ustaw Rzeczy
pospolitej Polskiej ogłaszać należy: 

1) ~kty ustawodawcze, 

2) umowy z innymi państwami, 

3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos
politej, Rady Ministrów, Prezesa Rady 
Ministrów i Ministrów, wydane celem wy
konania aktów ustawodawczych i z powo
łaniem się na nie, 

4) oświadczenia rządowe, stwierdzające 
spełnienie się warunków, od których za
leży moc obowiązująca umów z innymi 
pań stwami, oraz oświadczenia rządowe o 
przystąpieniu państw obcych do u Tl ów za
wartych przez RzeczposPolitą Polską i o 
dokonanych ratyfikacjach". 

1) rozporządzenia wykonawcze Prezydt"nta 
Krajowej Rady Narodowej i Prezydium 
Krajowej Rady Narodowej, 

2) obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości 
o utracie mocy obowiązującej dekretów 
bądź wskutek nie przedłożenia ich na naj
bliższym plenarnym posiedzeniu Krajowej 
Rady Narodowej bądź też wskutek od
mowy zatwierdzenia ich przez Krajową 
Radę Narodową (art. 1 pkt c ustawy z dnia 
15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie 
wydawania dekretów z mocą ustawy -
Dz. U. R. P. Nr l, poz. 3). 

Art. 3. Wykonanie mmeJszego dekretu 
porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
dnia 7 maja 1945 r. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Mipistrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

Minister Sprawiedliwości: 

Henryk Świątkowski 
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306 
DEKRET 

z dnia 30 października 1945 r. 

o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1927 1'. 

o należnościach za sporządzenie protestu. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia I 
1945 r. o trybie wydawania dekretów ż mocą I z 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 30 kwietnia 1927 r. o na
leżnościach za sporządzenie protestu (Dz. U. 
R. P. Nr 43, poz. 381) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 2. Wysokość opłat za sporządzenie 
protestu przez notariusza ustali Minister 
Skarbu w porozumieniu z Ministrami Spra
wiedliwości oraz Poczt i Telegrafów". 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu po-
rucza sic; Ministrom: Sprawiedliwości, Skarbu 
oraz Poczt i Telegrafów. 

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

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

Minister Sprawiedliwości: 

Henryk Świątkowski 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 

Minister Poczt i Telegrafów: 

Tadeusz Kapeliński 

307 
DEKRET 

z dnia 30 października 1945 r. 

o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 1'. o wyłączeniu ze społeczellstwa polskiego 
wrogich element6w. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy 
(Dz. U. R. P. Nr l, poz. 1) - Rada Ministrów 
postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Naro
dowej zatwierdza, co nastecpuje: 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 maja 1945 r. 
o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wro
gich elementów (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 96 
i Nr 34, poz. 203) wprowadza siec zmiany na
stecpujące: 

Po art. 25 zamieszcza się poniższe artykuły 
w brzmieniu: 

"Art. 251. (1) Ponadto zarówno na cele 
reformy rolnej jak i osadnictwa może być 
przejecty, poza podpadającymi pod działanie 
dekretów wskazanych w artykule poprze
dzającym, wszelki pozostały, a wymie
niony wart. 16 majątek, zwolniony orze
czeniem sądu spod zajęcia, dozoru i za
rządu, jeżeli majątek ten został w terminie 
do dnia 1 sierpnia 1945 r. faktycznie roz
parcelowany lub przydzielony na cele 
osadnictwa. 

(2) Jeżeli przed dniem 1 sierpnia 1945 r. 
określony w ustępie (1) majątek został 
wydzierżawiony lub oddany w najem, wy-

l 

danie tego majątku osobie zrehabilitowa
nej w myśl art. 16 może nastąpić dopiero 
po upływie terminu dzierżawy lub najmu. 
Prawo do otrzymania czynszu z tytułu 
dzierżawy lub najmu przysługuje osobie 
zrehabilitowanej dopiero od daty uprawo
mocnienia się postanowienia, uwzgl«,dnia
jącego wniosek o rehabilitację. 

Art. 252. Przejęcie w myśl art. 251 nie
ruchomości ziemskich nastąpi na podstawie 
zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych, nieruchomości miejskich - na 
podstawie zarządzenia Ministra Skarbu 
w porozumieniu z Ministrem Administracji 
Publicznej, przedsiębiorstw prZE "mysłowych 
- na podstawie zarządzenia Ministra Prze
mysłu, przedsiębiorstw handlowych - na 
podstawie zarządzenia Ministra Aprowizacji 
i Handlu, a ruchomości - na podstawie 
zarządzenia Ministra Skarbu. 

Art. 253. Przejęty w myśl artykułów po
przedzających majątek przechodzi na wła
sność Skarbu Państwa, przy czym nieru
chomości ziemskie przekazane będą przez 
Skarb Państwa Państwowemu Funduszowi 
Ziemi w myśl przepisów dekretu z dnia 
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu re-
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formy rolnej w brzmieniu obwieszczenia 
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 
HS stycznia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 3, 
poz. 13). 

Art. 25 4. (1) Właścicielom, których nieru
chomości ziemskie czy miejskie zostały 
przejęte w myśl art. 25 1, przysługuje prawo 
otr zymania tytułem ek. wi walentu nIerucho
mości ziemskiej czy miejskiej o równej 
wartości i jakości. 

(2) Oszacowanie majątków, wymienionych 
w art. (l), nastąpi na podstawie instrukcji, 
którą .wyda 1\t1ta ister Rolnictwa i Reform 
Rolnych co do nieruchomości ziemskich 
i MInister Skarbu w porozumieniu z Mini
strem Administracji Publicznej - co do 
nieruchomości miejskich. 

(3) Obciążenia nieruchomości, przejętych 
w myśl art. 25 1, ujawnione w księgach 
hipotecznych (gruntowych), zostają prze
niesione z prawem pierwszeństwa hipo
tecznego na nieruchomości, które będą 
przyznane tytułem ekwiwalentu. 

Art. 25 5. (1) Właścicielom, których przed
siębiorstwa przemysłowe lub handlowe albo 
ruchomości zostały przejęte w myśl art. 
25 1, przysługuje prawo otrzymania tytułem 
odszkodowania równowartości pienictżnej 
przejcttego majątku. 

(2) Zasady i tryb oszacowania wymienio-
j ' nych w ust. (1) rodzajów majątku określi 

instrukcja, którą wydadzą Ministrowie: 
Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz 
Skarbu". 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrom: Rolnictwa i Refor!D Rol
nych, Administracji Publicznej, Skarbu, Prze
mysłu oraz Aprowizacji i Handlu. 

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

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

w/z Prezes Rady Ministrów: 

Władysław Gomułka 

w/z Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

Stanisław Bieniek 

Minister Administracji Publicznej: 

Władysław Kiernik 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 

Minister Przemysłu: 

Hilary Minc 

Minister Aprowizacji i Handlu: 

}erz!J Szfachelski 
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D E K ~R ET 

z dnia 13 listopada 1945 r. 

o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Film Polski". 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr l, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Ąrt. 1. Tworzy się przedsictbiorstwo pań
stwowe pod nazwą "Film Polski", zwane w dal
szych artykułach w skróceniu przedsictbiorstwem. 

Art. 2. Siedzibą władz naczelnych przed
siębiorstwa jest miasto stołeczne Warszawa. 

Art. 3. (1) Przedmiotem działalności przed
sictbiorsl wa jest: 

1. zakładanie i prowadzenie wytwórni ta
śmy filmowej i papierów fotograficznych, 

2. zakładanie i prowadzenie wytwórni fil-
mów, 

3. sprzedaż i ·wynajf'm filmów polskich 
w kraju i za granicą oraz kupno i wynajem fil
mów zagranicznych dla kraju, 

I 4. zakładanie i prowadzenIe wytwórni 
sprzętu kinotechnicznego, 

5. zakładanie i prowadzenie teatrów świetl
nych oraz publiczne wyświetlanie filmów. 

(2) Ponadto do zadań przedsictbiorstwa 
należy: 

1. stosowanie filmu jako środka informacji, 
wychowania społecznego oraz upowszechnienia 
oświaty i kultury, 

2. szerzenie kultury filmowej w społeczeń
stwie, 

3. współpraca z ośrodkami kinematografii 
za granicą oraz 

4. kształcenie fachowców filmowych. 

Art. 4. (1) Działalność określoną wart. 3 
ust. (1) pkt l i 3 przedsiębiorstwo wykonuje 
na prawach wyłączności. 

(2) Poza przedsiębiorstwem "Film Polski" . 
mogą zakładać i prowadzić teatry świetlne oraz 
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publicznie wyświetlać filmy związki samorządu 
terytorialnego, organizacje polityczne, związk4 
zawodowe, instytucje społeczne i kulturalno
oświatowe. 

(3) Koncesji (ust. 2) udziela Minister Infor
macji i Propagandy. 

Art. 5. Przedsiębiorstwo jest osobą prawną, 
prowadzoną według zasad handlowych z uwzględ· 
nieniem potrzeb Państwa i interesu społecznego 
na podstawie rocznych budżetów i planów fi
nansowo - gOipodarczych, które podlegają za
twierdzeniu Ministra Informacji i Propagandy 
w porozumie.du z Ministrem Skarbu. 

Art. 6. Przedsiębiorstwo użytkuje i zarzą
dza majątkiem nieruch ornym oddanym mu pro
tokolarnie przez Ski.ub Państwa. Przedsiębior
stwo może nabywać majątek nieruchomy na 
wlasność Si<arbu Państwa, zatrzymując go w swym 
użytkowaniu. Majątek ruchomy przedsiębiorstwa 
wyodrccbnia się protokolarnie z o&,ólnego ma
jątku Skarbu Państwa i przekazuje przedsię' 
biorstwu na własność. Przedsiębiorstwo może 
we własnym imieniu nabywać i zbywać majątek 
ruchomy, tudzież zaciągać zobowiązania. 

Art. 7. Przedsiębiorstwo ma prawo doko
nywania krótko- i długoterminowych operacyj 
kredytowych, przy czym te ostatnie wymagają 
zgody Ministra Skarbu. Długeterminowe ope
racje, które mają obciążać majątek nieruchorr y, 
mogą być dokonywane na podstawie upoważ 
nień ustawowych. 

Art. 8. Za zobowiązania zaciągnięte przez 
przedsi"biorstwo, niezależnie od odpowiedzial
ności przedsiębiorstwa jego majątkiem, jest od
powiedzialny Skarb Państwa do wysokości war· _ 
tości całego majątku nieruchomego, użytkowanego 
i zarządzanego przez przedsil(biorstwo, o ile 
stanowi on własność Skarbu Państwa. 

Art. 9. Bilans, rachunek strat . i zysków 
oraz p -ldział czystego zysku przedsil(biorstwa 
zatwierdza Minister Informacji i Propagandy 
w p )rozumieniu z Ministrem Skarbu. B lans 
oraz rachunek strat i zysków należy przedłożyć 
do zatwierdzenia w ciągu trzech miesil(cy po 
ukończeniu roku operaCYlnego. Rok operacyjny 
przedsiębiorstwa odpowiaca rokowi budżeto
wemu Państwa. 

Art. 10. Przedsiębiorstwo opłaca wszystkie 
podatki państwowe oraz samorządowe, które 
obowiązują przedsiębiorstwa prywatne. 

Art. 11. Zwierz :hni nadzór nad dziaJalno
ścią przedsiębiorstwa sprawuje Minister Infor
macji i Propagandv, działająey w zakresie tran
~akcji z za granicą w porozum:eniu z Ministrem 
Z!glugi i Ha.,dlu Zagranicznego. Prawo kon
troli w ukresie finansowym sLży również Mi
nisirowi Skarbu. 

Art. 12. Na czele przedsil(biorstwa stoi 
dyrektor naczelny, który sprawuje ogólne kie-

rownictwo przedsiębiorstwem. reprezentuje je 
na :zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego pro
wadzenie. Dyrektora naczelnego i jego zastęp
ców powołuje i zwalnia Minister Informacji 
i Propagandy. Dyrektor naczelny i jego za
stępcynie są urzl(dnikami państwowymi. 

Art. 13. Dla wykonywania nadzoru nad 
działalnością przedsil(biorstwa powołuje się radl( 
nadzorczą. Rada nadzorcza składa się z prze
wodniczącego i dziesil(ciu członków. Przewod
n Iczącego powołuje i zwalnia Minister 'nformacji 
i Propagandy j członków, po jednym, mianują 
Ministrowie: Obrony Narodowej, Administracji 
Publicz nej, Sk~rbu, Oś .... iaty, Przemysłu, Kul
tury i Sztuki, Zeglugi i Handlu Zagranicznego, 
Odbudowy, S praw Zagranicznych oraz Rolnic
twa i Reform Rolnych. 

Art. 14. Dla sprawowania kontroli nad 
prawidłowością gospodarki finansowej przedsię
biorstwa powołuje się komisję rewizyjną, zło
żoną z przewodniczącego i dwóch członków, 
których powołuje i zwalnia Mmister Informacji 
i Propagandy w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu. 

Art. 15. Przewodniczący oraz członkowie 
rady nadzorczej i komisji rewizyjnej otrzymują 
za udział w posiedzeniach diety z funduszów 
przedsiębiorstwa w wysokości ustalonej przez 
Ministra Informacji i Propagandy w porozumie
niu z Ministrem Skarbu. 

Art. 16. Dla nadawania ogólnego kierunku 
programowego działalności przedsiębiorstwa po
wołuje się Radę Filmową, złożoną z przedsta
wicieli nauki, literatury i sztuki, organizacji spo
łecznych i politycznych oraz związków samo
rządowych. 

Art. 17. Dla wykonywania zadań przed
siębiorstwa określonych wart. 3 ust. (2) two
rzy s ę w ramarh organizacyjnych przedsiębior-
stwa Insty tut Filmowy. _ 

Art. 18. Organizację i zakres działania 
Rady Filmowej oraz Instytutu Filmowego, tryb 
powoływania ich człor..ków, zakres działania 

upraw rJ ień rady naozorczej i komisji rewi
zyjnej, tudzież zasady przyjmowania i zwalnia
nia pracowników przedsiębiorstwa oheśli statut 
organJzacyjny, zatwierdzo ny uchwałą Rady Mi· 
nistrów na .... niosek Min ;stra Informacji i Propa
gandy w porozumienIU z MiOlstrem Skarbu. 

Art. 19. W postl(powaniu sądowym i są
dowo- administracyjnym zastępuje przedsiębior
stwo Prokuratoria Gen t raJna Rzeczypospolitej 
Polskiej na zasadach ogólnie obowiązujących 
przepisów o działalności Prokuratorii. 

Art. 20. (1) Osoby fizyczne i prawne, 
które są właścicielami, sprawują zar:ząd lub po
siadaią na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

1. wytwórnie wymienione wart. 3 ust. (1) 
pkt l, 
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2. aparatury do wyświetlania filmów, z wy
jlltK!~~ aparatów amatorsKich na wąską taśmę 
pomze) 35 mm szeroKości, 

3. surowce i półfabrykaty służące do wy
robu taśmy filmowej, 

4. taśmy filmowe naświetlone i nienaświe
tlone, 

5. budynki i sale o przeważającym charak
terze teatrów świetlnych, 
obowiązane są w ciągu dni trzydziestu od dnia 
wejścia w życie niniejszego dekretu zgłosić 
przedsiębiorstwu cały wymieniony w niniejszym 
artykule majątek, składając jednocześnie jego 
szczegółowy opis. 

(2) Obowiązek zgłoszenia dotyczy również 
osób fizycznych i prawnych. które po dniu wej
ścia w życie niniejszego dekretu staną się wła
ścicielami, zarządcami łub posiadaczami majątku 
wymienionego w ust. (1) z tym, że trzydziesto
dniowy termin zgłosżenia biegnie od dnia na
bycia własności, objęcia zarządu lub posiadania 
majątku. 

(3) Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy ma
jątku już zarządzanego lub użytkowanego przez 
Państwo. 

Art. 21. (1) Osoby wymienione wart. 20 
z wyjątkiem tycb, które uzyskają koncesję w tiy
bie art. 4 ust. (2), obowiązane są na żądanie 
przedsiębiorstwa zgłoszony majątek sprzedać 
albo też wynająć lub wydzierżawić przedsię
biorstwu. 

(2) Sprzedaży, wynajęciu lub wydzierża
wieniu (ust. 1) ulegają te tylko budynki lub 
sale, które mają przeważający charakter teatrów 
świetlnych. 

(3) W braku porozumienia co do charak
teru budynku lub sali oraz co do warunków 
umowy wymienionej w ust. (1) spór rozstrzyga 
komisja rozjemcza. 

(4) Orzeczenie komisji rozjemczej jest 
ostateczne i ma skutki prawne prawomocnego 
wyroku sądowego. 

(5) Skład i tryb postępowania komisji roz
jemczej oraz zasady, na jakich komisja roz
jemcza będzie dokonywała szacunku i ustalała 
inne warunki umowy, określi Minister Informacji 
i Propagandy w porozumieniu z Ministrami: 
Skarbu, Administracji Publicznej, Przemysłu, 
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej. 

Art. 22. Likwidacja przedsiębiorstwa na
stępuje na podstawie uchwały Rady Ministrów, 
przy czym cały jego majątek przechodzi na wła
sność Skarbu Państwa. Szczegółowe przepisy 
dotyczące likwidacji wyda Minister Informacji 
i Propagandy w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu. 

Art. 23. Kto wbrew przepisowi art. 4 za
kłada i prowadzi wytwórnie taśmy filmowej, za-

kłada i prowadzi teatry świetlne oraz publicznie 
wyświetla filmy, sprzedaje, nabywa lub wynaj
muje filmy polskie w kraju i za granicą albo 
sprzedaje, nabywa lub wynajmuje filmy zagra
niczne w kraiu, podlega karze aresztu do roku 
i grzywny alb o jednej z tych kar. Sąd orzeka 
nadto przepadek wymienionych przedmiotów. 

Art. 24. Kto nie dopełni obowiązku wska
zanego wart. 20 niniejszego dekretu podlega 
karze aresztu do sześciu miesięcy i grzywny 
albo jednej z tych kar . . Sąd może orzec nadto 
przepadek majątku podlegającego zgłoszeniu. 
116".0'· 

Art. 25. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Informacji i Propagandy 
w porozumieniu z innymi interesowanymi Mini
strami. 

Art. 26. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Re.wnocześnie tracą moc 
wszelkie przepisy w przedmiotach unormowa
nych niniejszym dekretem. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

Minister Informacji i Propagan~y: 

Stefan Matuszewski 

w/z Minister Obrony Narodowej: 

Marian Spychalski 

w/z Minister Administracji Publicznej: 

Aleksander Zaruk-Michalski 

Minister Skarbu: • 

Konstanty Dąbrowski 

w Iz Minister Oświaty: 

Bronisław Biedowicz 

Minister Przemysłu: 

Hilary Minc 

Minister Kultury i Sztuk i: 

Władysław Kowalski 

Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego: 

Stejan jędrychowski 

Minister Odbudowy: 

Michał Kaczorowski 

w/z Minister Spraw Zagranicznych: 

Zygmunt Modzelewski 

w/z Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 

Stanisław Bieniek 
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309 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 listopada 1945 r. 

o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". 

Na podstawie art. 24 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 
1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie 
Koleje Państwowe" (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 89, 
poz. 705) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie niniejsze normuje upo
sażenie pracowników przedsiębiorstwa "Polskie 
Koleje Państwowe": 

1) mianowanych na stanowiska etatowe 
i zwanych pracownikami etatowymi; 

2) odbywających służbę przygotowawczą 
na stanowiska etatowe. i zwanych kandydatami. 

§ 2. Ustanawia się 12 grup uposażenia 
zasadniczego pracowników etatowych i kandy
datów, a w obrębie każdej grupy uposażenia 
z wyjątkiem pierwszej, 3 szczeble uposażenia 
według następującej tabeli: 

Grupa 
uposa
żenia 

1. 
2. 
3. 
{. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Kwota uposażenia miesi(lcznego w złotych 
w szczeblu: 

a 

2000 
1700 
1500 
1300 
1150 
1000 
850 
700 
600 
500 
400 
300 

1850 
1600 
1400 
1225 
1075 
925 
775 
650 
550 
450 
350 

2000 
1700 
1500 
1300 
1150 
1000 
850 
700 
600 
500 
400 

§ 3. (1) Pracownicy osiągają w obrębie 
grupy uposażema wyższy szczebel co trzy lata, 
w ogólnych terminach posunięć do wyższego 
szczebla dnia 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. 

(2) Czas pozostawania w szczeblach ulega 
skróceniu o pół roku w razie dobrej oceny 
kwalifikacji służbowej lub o półtora roku przy 
bardzo dobrej ocenie kwalifikacji służbowej. 

(3) Do czasu pozostawania w szczeblach 
nie zalicza się: 

1) czasu, za który pracownik nie ma pra
wa do uposażenia, z wyjątkiem okresu bezpłat
nego urlopu, udzielonego do wykonywania prac 
państwowych lub społecznych; . 

2) czasu, w którym pracownik posiadał 
nie dostateczną ocenę kwalifIkacji służbowej; 

3) czasu trwania skutków kary dyscypli
narnej . 

(4) Przy ustalaniu czasu pozostawania 
w szczeblach nie bierze się w rachubę czasu 
do trzech miesięcy, a czas powyżej trzech mie
sięcy liczy się za pół roku. 

(5) Przy przyjęci u do służby w charakterze 
kandydata lub przy pierwszym mianowaniu na 
stanowisko etatowe bez odbywania służby przy
gotowawczej jako kandydat otrzymuje pracow
nik szczebel "a" w przyznanej mu grupie upo
sażenia. 

(6) W razie przyznania wyższej grupy upo
sażenia otrzymuje pracownik w wyższej grupie 
szczebel bezpośrednio wyższy pod względem 
wysokości uposażenia od szczebla, posiadanego 
w grupie przed przyznaniem wyższego uposa
żenia, przy zastosowaniu przepisu ust. (4) o usta
laniu czasu pozostawania w szczeblach. 

(7) W razie obniżenia grupy uposażenia 
pracownik zachowuje w niższej grupie szczebel 
oznaczony tą samą literą alfabetu, którą był 
oznaczony szczebel, posiadany przez niego 
w grupie uposażenia przed jej obniżeniem, przy 
czym czas pozostawania w szczeblu w grupie 
uposażenia przed jej obniżeniem zalicza się mu 
do czasu pozostawania w szczeblu w niższej 
grupie. 

§-- 4. (1) Kandydaci otrzymują uposażenie 
grupy bezpośrednio niższej od niższej grupy 
uposażenia, przywiązanej do stanowiska, na 
które odbywają służbę przygotowawczą. 

(2) Przy mianowaniu na stanowisko eta
towe otrzymują pracownicy uposażenie niższej 
grupy, przywiązanej do stanowiska, na które 
zostają mianowani, lub zachowują posiadaną 
grupę uposażenia, jeżeli grupa ta jest równa 
grupie lub wyższa od grupy, którą winni otrzy
mać przy mianowaniu, z wyjątkiem przypadków 
obniżenia grupy uposażenia w wykonaniu orze
czenia dyscyplinarnego . . 

(3) Pracownicy mianowani na własną prośbc: 
na niższe stanowisko zachowują posiadaną grupę 
uposażenia, jeżeli grupa ta nie przekracza wyż
szej gl'upy uposażenia, przywiązanej do niż
szego stanowiska. na które ich mianowano, lub 
jeżeli mianowano ich na niższe stanowisko wsku
tek stwierdzenia przez kolejową komisję l.kar-



Dziennik Ustaw Nr 55 511 Poz. 309 

ską trwałej fizycznej lub umysłowej niezdolności 
do pełnienia służby na dotychczas zajmowanym 
stanowisku. W innych przypadkach pracownicy 
mianowani na własną prośbę na n i ższe stano
wisko otrzymują wyższą grupę uposażenia, przy
w~ązaną do niższego stanowiska, na które ich 
mianowano. 

§ 5. (1) Pracownicy, którym właściwa 
władza powierzyła pełnienie obowiązków na 
stanowisku, do którego jest przywiązana gru pa 
uposażenia wyższa od grupy przez nich posia
danej, otrzymują dodatek wyrównawczy w wy
sokości różnicy pomiędzy posiadaną a niższą 
grupą uposażenia, przywiązaną do stanowiska, 
na którym powierzono im pełnienie obowiąz
ków, jeżeli nie zostanie przyznana im wyższa 
grupa uposażenia. 

(2) Przy ustalaniu dodatku wyrównawczego 
uwzględnia się szczebel osiągnięty przez pra
cowników w posiadanej przez nich grupie upo
sażenia oraz bezpośrednio wyższy od tego 
szczebla co do wysokości uposażen i a szczebel 
w grupie, do której przyznaje się dodatek wy
równawczy. 

(3) W razie przyznania wyższej grupy upo
sażenia dodatek ~yrównawczy odpada lub zo
staje odpowiednio zmniejszony. 

§ 6. Minister Komunikacji określa grupy 
uposażenia, przywiązane do stanowisketato
wych, przestrzegając zasady, że dla każdego 
stanowiska winny być ustanowione dwie grupy 
uposażenia, oraz ustala warunki przyznawania 
pracownikom etatowym wyższego uposażenia. 

§ 7. (1) Pracownikom, pełniącym służbę 
w miejscowościach, w których koszty utrzyma
nia przewyższają przeciętne koszty utrzymania, 
może być przyznany dodatek lokalny. 

(2) Rada Ministrów określa miejscowości, 
w których przysługuje pracownikom dodatek 
lokalny, oraz ustala wysokość tego dodatku. ~ 

§ 8. (1) Ustanawia się dodatek rodzinny 
w wysokości 100 zł miesięcznie na każdego 
członka rodziny pracownika. 

(2) Za członka rodziny uważa się pozosta
jące na utrzymaniu pracownika małżonka i dzieci 
ślubne, nieślubne i przysposobione oraz pasier
bów, w wieku do lat 14, a jeżeli uczęszczają 
do szkół - do czasu ich ukończenia oraz dzieci 
niezdolne zupełnie do pracy wskutek ułomności 
fizycznej bądź umysłowej bądi wskutek nieule
czalnej choroby, lecz tylko do lat 24. 

(3) W wyjątkowych przypadkach może 
właściwa władza przyznać pracownikowi doda
tek rodzinny na dzieci innych rodziców, pozo
stające na zupełnym utrzymaniu pracownika, 
które są sierotami po ofiarach wojny i nie po-

siadają prawa do zaopatrzenia z funduszów pu
blicznych oraz nie mają żadnych środków utrzy
mama. 

§ 9. (1) Pracownicy, mianowani na stano
wiska kierownicze, otrzymują dodatek funkcyjny. 
Przepis ten stosuje się także do pracowników, 

I pełn iących co najmniej przez dwa miesiące obo-

I 

w i ązki , przywiązane do stanowisk kierowniczych. 

(2) Równocześnie można otrzymywać tylko 
jeden dodatek funkcyjny; w razie zbiegu tytu
łów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, 
służy uprawnionemu prawo wyboru. 

(3) Dodatek funkcyjny nie należy się: 

1) pracownikom, zawieszonym w~ pełnieniu 
I służby; 

I 2) pracownikom, niepełniącym z jakiego
. kolwiek powodu co najmniej przez dwa miesiące 
czynności. przywiązanych do stanowiska kie
rowniczego. 

(4) Stanowiska kierownicze i / wysokość 
dodatku funkcyjnego w granicach od 100 do 
1000 zł miesięcznie określa Minister Komuni
kacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

§ 10. (1) Pracownikom mogą być przy
znawane dodatki uzasadnione szczególnymi wła
ściwościami służby lub wydajnością i racjonali
zacją pracy. 

(2) Warunki przyznawania i wysokość do
datków uzasadnionych wydajnością i racjonali
zacją pracy, dodatków za służbę nocną, dodat
ków dla drużyn parowozów (wagonów motoro
wych, elektrowozów) lub pociągów określa 
Minister Komunikacji, warunki przyznawania 
i wysokość innych dodatków, uzasadnionych 
szczególnymi właściwościami służby, określa 
Minister Komunikacji w porozumieniu z Mini
strem Skarbu. 

§ 1 1. (1) Pracownikowi służy prawo do 
jednego tylko uposażenia, jako wynagrodzenia 
za ogół czynności służbowych, połączonych 
z jego stanowiskiem służbowym. . 

(2) Pracownicy otrzymują za służbę poza 
ustalonymi godzinami pracy dodatkowe wyna
grodzenie, którego warunki i wysokość określa 
Minister Komunikacji w porozumieniu z Mini
strem Skarbu. 

§ 12. Należności pracowników w razie peł
nienia czynności poza zwykłym miejscem służ
bowym i w przypadkach przeniesienia określa 
Minister Komunikacji w porozumieniu z Mini
strem Skarbu. 

§ 13. Minister Komunikacji określa: 

1) kategorie pracowników obowiązanych 
do noszenia munduru w służbie, warunki przy-
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znawania umundurowania po cenach ulgowych 
i kategorie pracowników, otrzymujących bez
płatnie odzież ochronną; 

2) warunki udzielania i spłaty oraz wyso
kość zaliczek na uposaże .nie; 

3) warunki korzystania przez pracowników, 
ich rodziny i domowników z bezpłatnego lub 
ulgowego przejazdu i przewozu środkami komu
nikacyjnymi, pozostającymi pod zarządem Mi
nistra Komunikacji; 

4) warunki zwrotu opłat szkolnych za 
dzieci pracowników, uczęszczające do szkół. 

§ 14. Pracownik i jego rodzina mają pra
wo do bez płatne j opieki lekarskiej i bezpłatnych 
środków leczniczych. 

§ 15. Pracownicy mogą otrzymywać na
grody pieniężne i zasiłki, na których wypłatę 
wstawiane będą corocznie odpowiednie sumy 
do planu finans owo' gospodarczego przedsi ę
biorstwa "Polskie Koleje Państwowe". 

§ 16. Uposażenie, dodatki i inne należ
ności oraz nagrody pieniężne i zasiłki, wypła
cane na zasadzie rozporządzenia niniejszego, 
wolne są od państwowego podatku dochodo
wego, opłaty emerytalnej, jeżeli przepisy o za
opatrzeniu emerytalnym pracowników J::rzedsię
biorstwa "Polskie Koleje Państwowe" inaczej nie 
stanowią, i innych opłat publiczno-prawnych. 

§ 17. (1) Minister Komunikacji określa, 
w jakich rozmiarach i pod jakimi warunkami 
pracownik może otrzymywać mieszkanie służ
bowe lub inne w budynkach, pozostających pod 
ZArządem Ministra Komunikacji, oraz ustala 
normy należności za te mieszkania. 

(2) Pracownicy, zajmujący mieszkania służ· 
bowe, powinni na wezwanie władzy opróżnić 
mieszkanie częściowo w terminie do dni 28 od 
dnia doręczenia im wezwania władzy, a całko
wicie - w terminie do trzech miesięcy od dnia 
doręczenia wezwania w przypadkach: . 

1) rozwiązania stosunku służbowego; 

§ 18. Prawo do uposażenia powstaje: 

1) dla wstępujących do służby, czy to 
po raz pierwszy czy ponownie, jeżeli istotne 
objęcie służby nie nastąpiło z dniem pier\\"szym 
miesiąca kalendarzowego, lecz w ciągu miesią
ca - od dnia objęcia służby; uposażenie za 
czas do pierwszego dnia najbliższego miesiąca 
oblicza się dla pracowników w wysokości dzien
ne j 1/30 części miesięcznego uposażenia; przepis 
ten dotyczy także ponownego powołania eme
ryta do służby, powinien on jednak za ten czas 
i w takim samym stosunku zwrócić Skarbowi 
Państwa lub przedsiębiorstwu "Polskie Koleje 
Państwowe" pobrane do końca mitsiąca zao
patrzenie emerytalne (odszkodowanie za nie
szczęśliwy wypadek); przepis co do cz<; ścio
wego obliczania uposażenia pracownika ma 
również zastosowanie we wszystkich il1nych 

I 
przypadkach, w których pracownikowi nie na
leży się uposażenie miesięczne w całości; 

2) w innych przypadkach z dniem pierw
szym najbliższego miesiąca kalendarzowego po 
dniu mianowania lub po dniu powstania warun
ków, uzasadniających zmianę uposażenia, jeżeli 
dzień mianowania albo zmiany warunków nie 
zbiega się z terminem płatności uposażenia; 
w razie zmiany miejsca służbowego, pociągające
go za sobą zmianę wysokości uposażenia, prawo 
do uposażenia, odpowiadającego nowemu miejscu 
służbowemu, przysługuje od pierwszego dnia 
miesiąca kalendarzowego po zwolnieniu od po
przednich obowiązków służbowyc-h. 

§ 19. Uposażenie powinno być obniżone: 

1) w razie mianowania pracownika na 
własną prośbę na stanowisko niższe, jeżeli 

I ostatnio pobierane uposażenie prze~racza naj
wyższe uposażenie, jakie w myśl przepisów 
mog-ą otrzymywać pracownicy na tym stano
wisku; jednak w przypadkach mianowania pra
cownika na własną prośbę na niższe stanowisko 
z powodu trwałej fizycznej lub umysłowej nie
zdolności do zajmowania dotychczasowego sta
nowiska, stwierdzonej przez komisję lekarską, 
pracownik zachowuje posiadaną grupę uposa
żenia; 

) k ł b 2) w wykonaniu orzeczenia dyscyplinar- · 2 zmiany stanowis a s uż owego, z po-
wodu którego nastąpiło wyznaczenie mieszkania. nego. 

(3) W razie dobrowolnego wystąpienia ze 
służby całkowite opróżnienie mieszkania służ
bowego powinno nastąpić z dniem rozwiązania 
stosunku służbowego. 

(4) W przypadkach nieoproznienia mie
szkania służbowego w oznaczonych terminach 
władza . pracownika może zarządzić eksmisję 
z zajmowanego mieszkania w drodze administra
cyjnej, za pośrednictwem organów bezpieczeń
stwa. 

§. 20. Pracownik zachowuje prawo do upo
sażenia: 

1) w czasie nieobecności na służbie. z po
wodu choroby; 

2) w czasie urlopu dla porato~ania zdro
wia (zdrowotnego); 

3) w czasie urlopu wypoczynkowego; 

4) w czasie nieobecności na służbie z po
wodu odosobnienia, wywołanego w myśl obo-
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wiązujących przepisów chorobą zakaźną wśród 
domowników. 

§ 21. Pracownik, który z polecenia władzy 
nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w ca
łości lub w części, otrzymuje za każdy dzień 
niewykorzystanego urlopu odszkodowanie w wy
sokości i na warunkach, określonych przez Mi· 
nistra Komunikacji. 

§ 22. (l) Na czas pełnienia obowiązkowej 
służby wojskowej w szeregach pracownik traci 
prawo do uposażenia od najbliższego terminu 
płatności. Po powrocie z tej służby do służby 
kolejowej pracownikowi służy prawo do uposa
żenia wedlug zasad, określonych w § 18 pkt i). 

(2) W czasie odbywania ćwiczeń wojsko
wych pracownik otrzymuje uposażenie. 

(3) Pracownik powołany do służby wojsko
wej na skutek mobilizacji lub ze względu na 
bezpieczeństwo Państwa albo do wojskowej 
służby komunikacji w obronie Państwa otrzy
muje uposażenie określone dla powołanych do 
służby wojskowej podczas mobilizacji; jeżeli 
uposażenie praco wnika z tytułu służby wojsko
wej jest niższe od jego uposażenia w służbie 
kolejowej, otrzymuje on od przedsiębiorstwa 
"Polskie Koleje Państwowe" różnicę do wyso
kości uposażenia w służbie kolejowej. Przy 
obliczaniu różnic uwzględnia się każdorazowo 
zmiany, zachodzące w uposażeniu w służbie 
kolejowej i wojskowej. 

§ 23. (1) W razie dostania się pracownika 
ze służby wojskowej, z wojskowej służby ko
munikacji w obronie Państwa lub :l.e służby ko
lejowej do niewoli lub zaginięcią na terenie 
działań wojennych albo na terenie zajętym 
przez nieprzyjaciela prawo do uposazenia ulega 
zawieszeniu do dnia jego powrotu. jeżeli jednak 
przebywający w niewoli (zaginiony) pozostawił 
rod linę (żonę. dzieci), zawieszeniu ulega tylko 
połowa uposażenia. 

. (2) Rodzina (żona, dzieci) przp bywającego 
w niewoli (z1ginionego) pracownika, której jest 
jedynym żywicielem. otrzymuje różnicę między 
wypłacanym jej up"sażeniem wojskowym a 'po
łową UO'lsażenia pracownika w służbie kolejo
wej W tych samych granicach wypł:t ca s i ę · 
żonie, żdącej w separacji oraz dzieciom pra
cown ika, j eżeli pobierają alimenty, część uposa
żenia w wysokości alimentów. 

(3) W przypadkach, w których okorczności 
towarzyszące dostaniu s i ę do niewoli wskazują 
na to, że pracownik popadł w niewolę roz
myślnie, zawiesza się również prawo do uposa
żenia rodzinie. 

(4) Po powrocie pracownika i po stwier
dzeniu, że dostał siC( do niewoli lub zaginął bez 

własnej winy, otrzymuje on za cały czas nie
woli (zaginięcia) uposazenie, określone w § 24 
ust. (3), z potrąceniem kwot uposażenia, wypła
conego rodzinie w czasie jego niewoli (zagi
nięcia). 

(5) jeżeli pracownik, który zaginął na te
renie dZiałań wojennych, lub na terenie zajętym 
przez nieprzyjaciela, nie odnajdzie się najpóźniej 
w ciągu roku od dnia ratyfikacji pokoju, rodzina 
zagimonego traci prawo do uposażenia, otrzy
muje natomiast tymczasowe zaopatrzenie w myśl 
obowiązujących przepisów. W wyjątkowych 
przypadkach Minister Komunikacji władny jest 
przedłużyć ten termin. 

§ 24. Przepisy, zawarte w § 22 ust. (3) 
i § 23, stosuje się do pracownika, który w cza
sie zarządzonej mobilizacji lub w ciągu trwania 
wojny wstępuje dobrowolnie do służby wojsko
wej, jeżeli uzyskał zezwolenie władzy na do
browolne wstąpienie do wojska. 

§ 25. (1) W czasie trwania zawieszenia 
w służbie pracownik otrzymuje połowę uposa
żenia od najbliższego terminu płatności. 

(2) jeżeli zawieszenie pracownika w służ
bie nastąpiło wskutek: 

1) nieprawomocnego wyroku sądu karnego, 
orzekającego utratę praw publicznych, 

2) nie prawomocnego orzeczenia dyscypli
narnego o wydaleniu ze służby, 
wstrzymuje się wypłatę uposażenia do dnia pra
womocności wyroku sądu karnego albo orze
czenia dyscyplinarnego. 

(3) W razie umorzenia postępowania kar
nego lub dyscyplinarnego, unie\\ innienia pra
cownika, nałożen ia na niego kary porządkowej 
albo kary dyscyplinarnej z wyjątkiem kary zwol
nienia bądź wydalenia ze służby wypłaca się 
pracownikowi wstrzymane uposażenie. 

§ 26. (1) Pracownikowi służy prawo do 
uposażenia utraconego wskutek kary dyscypli
narnej, jeżeli we wznowionym postc:powaniu 
dyscypl inarnym uniewinniono go. 

(2) Prawo to służy w razie śmierci pra
cownika członkom jego rodziny, uprawnionym 
do zaopatrzenia wdowiego lub sierocego. 

§ 27. (1) Prawo do uposażenia nie przy
sługuje: 

1) w czasie, w którym pracownikowi na
leżą sil( diety z tytułu piastowania mandatu do 
izb ustawodawczych, 

2) w czasie samowolnego opuszczania lub 
uchylania się od służby, 

3) w czasie odbywania kary pozbawienia 
wolności. 
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(2) Wypłacone za powyższe okresy czasu 
uposaż~nie ulega zwrotowi. 

(3) W przypadkach, w których pracownik 
nie ma prawa do uposażenia, nie przysługuje 
mu również prawo do innych należności, okre
ślonych na podstawie rozporządzenia niniej
szego; w czasie, w którym należy się pracow
nikowi uposażenie zmniejszone, odpowiedniemu 
zmniejszeniu ulegają inne przysługujące mu na
leż:lości, określone na podstawie rozporządzenia 
niniejszego. 

§ 28. (1) W przypadkach, wymienionych 
w § 25 ust. (2) i 27 ust. (1), pkt 3), władza 
może przyznać rodzinie (żonie, dzieciom) pra
cown :ka na czas, w którym nie pobiera on upo
sażenia, zasiłek na utrzymanie nieprzewyższający 
połowy uposażenia pracownika. 

(2) Zasiłek potrąca się w razie wypłaty 
pracownikowi uposażenia za czas, w którym nie 
otrzymywał on uposażenia. 

§ 29. Prawo do uposażenia gaśnie: 

1) w razie śmierci pracownika z ostatnim 
dniem kalendarzowego mi,esiąca, w którym na
s tąpiła śmierć, 

2) w innych przypadkach z dniem roz
wiązania stosunku służbowego. 

§ 30. (1) Z uposażenia mogą być dokony-
wane potrącenia na podstawie: 

1) przepisów ustaw; 

2) sądowych tytułów wykonawczych; 

3) zarządzeń władz administracyjnych lub 
władz przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pań
stwowe". 

(2) Na podstawie zarządzeń adminishacyj
nych patrącenia mogą być dokonywane jedynie 
w celu zaspokojenia roszczeń: 

1) Skarbu Państwa z tytułu należności 
danin; 

2) przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pań
stwowe" z tytułu stosunku służbowego albo 
odpowiedzialności materialnej pracown!ków za 
szkody, wynikłe z ich winy i w związku z ich 
czynnościami służbowymi. . 

(3) Roszczeniom Skarbu Państwa tudzież 
przedsiębiorstwa "Polsk,e Koleje Państwowe" 
służy, bez względu na czas ich powstania, 
pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi ro
szczeniami. Wyjątek stanowią roszczenia o ali
menty, które powinny być traktowane na równi 
z roszczeniami Skarbu Państwa i przedsiębior
stwa "Polskie Koleje Państwowe". 

(4) Co do dopuszczalności i wysokości 
potrąceń należy stosować przepisy dotyczące 

egzekucji sądowej i administracyjnej. Nie do
tyczy to następujących należności, które można 
potrącać w całości niezależnie od potrąceń z in
nego tytułu: 

1) rat zaliczek na uposażenie; 

. 2) opłat za świadczenia Skarbu Państwa 
lub przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" 
w naturze; 

3) potrąceń wypłaconego uposażenia za 
czas, w którym nie przysługuje prawo do upo
sażenia; 

4) kar pieniężnych i grzywien, przewidzia
nych w przepisach o stosunku służbowym; 

5) rat niedoborów przedsiębiorstwa" Polskie 
Koleje Państwowe", ujawnionych przy rewizji 
kas, powstałych w związku z czynnościami 
służbowymi pracowników; 

6) należności za przejazd pracowników, ich 
rodzin i domowników, którym przysługują ulgi 
przejazdowe i przewozowe, bez biletów lub za 
biletami nieważnymi albo niewłaściwymi. 

(5) Z tytułu kar pieniężnych nie można 
potrącać miesięcznie więcej niż l/lO część upo
sażenia. 

(6) Potrąceń dokonywa władza asygnująca 
uposażenie. 

§ 31. Terminy płatności uposażenia określa 
Minister Komunikacji w porozumieniu z Mini
strem Skarbu. 

§ 32. Odstępowanie pod jakimkolwiek ty
tułem prawa do uposażenia jest niedozwolone. 
Każda przeciwna temu umowa jest nieważna. 

§ 33. Pracownik zwolniony ze służby, który 
nie ma prawa ani do zaopatrzenia emerytalnego 
ani do odprawy z mocy obowiązujących prze
pisów emerytalnych, otrzymuje jednorazową od
prawę w wysokości i na zasadach, określonych 
przez Ministra Komunikacji w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu. 

§ 34. W razie smlerci pracownika przy
znaje się osobie, która poniesie koszŁy pogrzebu, 
zwrot tych kosztów, przy czym: 

1) jeżeli koszty pogrzebu poniesie żona, 
dzieci lub rodzice, przyznaje się na pokrycie 
tych kosztów ryczałt w wysokości trzymiesięcz
nego ostatniego uposażenia zmarłego pracownika; 

2) jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba, 
przyznaje się jej zwrot kosztów rzeczywiście 
poniesionych i udowodnionych, najwyżej jednak 
do wysokości, określonej w pkt (1). 

§ 35. (1) . Roszczenia pracowników przed
siębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", wy
nikające z tytułu uposażenia, przedawniają się 
po upływie trzech lat od dnia powstania tytułu 
prawnego. 



, 

\ 

Dziennik Ustaw Nr 55 515 Poz. 309 

(2) Roszczenia pracowników z tytułu innych 
należności, określonych na podstawie rozporzą
dzenia .niniejs'!:ego, przedawniają się po upływie 
trzech miesięcy od dnia powstania tytułu praw
nego. 

(3) Bieg przedawnienia przerywa si~ prze~ 
każdą c~ynność przedsięwziętą przez pracownika 
u władzy przedsiębiorstwa "Pol~kie Koleje Pań
stwowe" asy~nującej uposażenie w celu usta
lenia lub dochodzenia wierzytelności. 

~ 36. (1) Pracownicy przedsiębiorstwa "Pol
skie Koleje Państwowe" przeniesieni z urzedu 
do służby w Ministerstwie Komu"ikacji lub 
funkcjona'iusze p"ństwowi Minister~twa Komu
nikacji, przeniesieni z urzedu do służby w przed
siębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe", otr7y
mują ~rupę uposażenia odpowiadającą grupie 
uposażenia posiadanej przed przeniesieniem, 
przywiązanej do hierilrchicznie równorzędnego 
stanowiska. 

(2) Minister Komunikacji okn'śla, które 
grupy uposażenia pracowników przedsiębiorstwa 
"Polskie Koleje Państwowe" odpowiadają hierar
chicznie grupom uposażenia funkcjonariuszów 
państwowych. 

§ 37. Uposażenie, określone niniejszym 
rozporządzeniem, otrzymują pracownicy, którzy 
do dnia wejścia w życie rozporządzenia niniej
szego byli pracownikami etatowymi, stałymi lub 
praktykantami. 

§ 38. (1) Pracownicy, pozostający w służbie 
w dniu 1 października 1945 r. zostają zaszere
gowani do następujących grup uposażenia, o ile 
pr.zepis ust. (3) inaczej nie stano!"i: 

1) pracownicy etatowi i praktykanci: 
dotychczasowa 

grupa 
uposażenia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11-12 
13 - 14 

grupa uposażenia 
według rozporzą

dzen;a niniejszego 

1 
2 
3 
4 
.5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

2) pracownicy stali: 
dotychczasowa kategoria grupa uposażenia według 

płacy rozporządzenia niniejszego 

1 9 
2 10 
3 4 11 
5 6 12 

(2) Jako dotychczasową grupę uposażenia 
lub kate~orię płacy uważa się grup~ lub kate
gorię płacy, posiadaną przez pracownika w dniu 
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego. 

(3) Pracownicy, pozostający w służbie 
w dniu 1 paźrlziernika 1945 r., którzy w myśl 
przepisu ust. (1) byliby zaszeregowani do grupy 
upos'łżenia niższej od grupy uposażenia, przy
sługującej ' pracownikom przy mianowaniu na 
stanowiska etatowe, zo~taią zasz/>revowClni do 
grup upoc:ażenia na podstawie § 4 ust. (?\, je
żeli są mianowani na dane stanowisko etatowe. 

§ 39. Pracownicy otrzymuiącv do dnia Wf'j
ścia w życie rozporządzenia ninieiszt'go dodatek 
wyrównawczy w wysokości różnicy pomiedzy 
posiadaną grupą uposażf'nia a s,?'rupa pr7ywią
zaną do stanowiska, na którym właściwa władza 
powierzyła im pełnienie obowiązków, otrzymują 
dodatek wvrÓwnawc.,y przy zastosowaniu § 5, 
jeżeli przepis § 38 ust. (3) nie stanowi inaczej. 

§ 40. (1) Do czasu pozostawania w szcze' 
blach zalicza się przy zaszeregowaniu pracow
ników do grup uposażenia z dniem wejścia 
w życie rozporządzenia niniejsze!!,o czas pozo
stawania w ostatnio posiadanei grupie uposaże
nia lub kategorii płacy w pełni, przy zastoso
waniu przepisu ~ 3 ust. (4). z wyjątkiem pra
cowników posiadających dotychczasowa 12, 13 
lub 14 grupę uposażenia oraz pracowników po
siadających 4, 5 lub 6 kate!!,orię płacy, którzy 
przy zaszeregowaniu do 11 lub 12 grupy otrzy
mują w tej grupie szczebel "a" z początkowym 
terminem pozostawania w szczeblach od dnia 
1 lipca 1945 r. 

(2) Czas pozostawania w ostatnio posia
danej grupie uposażpnia Jub kategorii płacy 
w okresie od 1 wr7eśnia 19~9 r. do dnia po
nownego przyjęcia pracownika do służby w przed
siębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" zalicza 
się do czasu pozostawania w szczeblach, jeżeli 
czas ten został zaliczony do czasu służby pra
cownika. 

~ 41. (1) W okresie trwania wyjątkowych 
powojennych warunków !!,ospodarczych przyznaje 
si~ pracownikom dodatek gospodarczy w nastfC
pujących wysokościach: 

miesięcznie 

W grupach uposażenia: 1 - 4 - 1.000 zł. 

" " 5 - 8 - 800" 
" " 9 - 12 - 700" 

(2) Do d odatku gospodarczego stosuje s~ę 
przepisy niniejszego rozporządzenia w sprawIe 
uposażenia. 

§ 42. Zasiłku wyrównawczego, przyzna
nego pracownikom na podstawie § 41 rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 
1934 r. o uposażeniu pracowników przedsiębior
stwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. R. P. 
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Nr 4, poz. 24) nie uwzglttdnia sitt przy przy
znaniu pracownikom uposażenia na podstawie 
niniejszego rozporządzenia. -

§ 43. Roszczenia . pracowników przedsitt
biorstwa "Polskie Koleje Państwowe", wynika
jące z tytułu uposażenia i innych należności na 
podstawie przepisów obowiązujących do dnia 
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, 
przedawniają sitt po upływie sześciu miesittcy 
od tego terminu, przy odpowiednim zastosowa
niu przepisów § 35 ust. (3) co do przerwy 
biegu przedawnienia. 

§ 44. Wykonanie rozporządzenia DlDleJ
szego porucza sitt Min strowi Komunikacji. 

Poz. 309 

§ 45. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem o~łoszenia z mocą · obowiązu
jącą od dnia 1 października 1945 r. 

(2) Z dniem tym traci moc obowiązującą 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycz
nia 1934 r. o uposażeniu pracowników przed
siębiorstwa "Polskie Koieje Państwowe" (Dz. 
U. R. P. Nr 4, poz. 24). 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

Minister Komunikacji: 

Jan Rabanowski 

Tł >czono Z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi, nI. Kilińskiego 93 

Zgłoszen'ia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. Piotrkowska 49. 
Prenumeratę należy wpłacać z góry. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpłaceniu prenumeraty kwartalnej 

dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych i samorzł!dowych w kwocie zł 100, 
dla innych prenumeratorów w kwocie zł 200. Konto czekowe w P. K. O. w Łodzi VII-134. 
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CaDa 12 zl. 



,~ 

" 

DZIENNIK USTAW 
, . 

RZECZYPOSPOLITEJ POI~SKIEJ 

Warszawa, dnia 16 grudnia 1945 r. ' 
Nr 56 

TREŚĆ: 
D E K R E T y, .' 

Poz., 310:"'" z dnia 10 listopada 1945 r. ' o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk 

311 - z dnia 10 listopada ' 1945 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych 

517 

520 

312 - z dnia 16 listopada 1945 r . o podwyższeniu grzywien, kar pieni~żnych. kar porządkowych 
oraz nawiązek. 521 

313 - z dnia 16 listopada 1945 r. o zmianie przepisów dotyczących szkól' akademickich i stolunku 
- - - służbowego profesorów i po~cniczych sił naukowych tych szkół . • . . ' . . 521 

3i4 - z dnia 16 listopada 1945 r. o stosunku służbowym i uposażeniu etatowych doc,:entów państwo-
-' .- wych szkół akademickich 522 .. 
315 - z dnia 30 listopada 1945 r. o zmianie rozpo'rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z ' dnia 

, 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru. ' 523 

;1łOZPO'RZĄDZENIA, ' , J , 

316 Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 'listopada 1945 r. ' o zniesieniu Są.dów Grodzkich w Tarno-
grodzie i Tyszowcach w okr~gu Sądu .okn;gowego w Zamoś c iu 524 

317 - Mini;tra Zdrowia z dnia 4 listopada 1945 r , wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowi-
zacji i Handlu w sprawie zmiany rozporządze nia Ministra Opieki Społecznej 'z dnia 18 lutego 
1937 r. o dozorze nad wyrobem i obieg-iem mąki i wyrobów mącznych . 525 
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310 
DEKRET 

Z dnia 10 listopada 1945 r. 

o zmianie i , u~talaniu imion i' nazwisk. 

Na podstawie ustawy z dnia g stycznia lub niektórych ' województw, na stałe lub na czas 
1945 r. o try'Jie wydawania dekretów z mocą określońy, co do, 'wszystkich spraw lub niektó
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz, 1) - Rada Mi , rych tylko kategorii (typów) zmian. 
nistró'w postana wia, a Prezydium Krajowej Rady , (3) W h d t h' kt' 
Narodowe1 zatwierdza, co następuje: h ' sprawac

g
, o YC(2z)ącykc .z)mlanł, ~ . 0-

Przepisy ogólne. 

Art. 1. (1)· Obywatel polski jest upraw
niony do zmiany imienia i nazwiska Vi przypad
kach i trybie wskazanych w niniejszYIl! ' de-
krecie. ' ' 

(2) Przepis ust. (l) dotyczy również osoby, 
nie posiadającej żadnej przynależności państwo
wej (bezpaństwowca), jeżeli ma miejsce zamiesz
kania na obszarze Rzeczypospolitej Pol:ski! j. 

, Art. 2. (ł) Władzą orzekającą w sprawie 
zmiany . nazwisk jest władza administracj i ogól-
nej II instancji. . 

(2) Minister Administracji Publicznej może 
sobie ' zastrzec Vi .drodze rozpprządzenia orze
kanie o zmianie na obszarze całego Państwa ' 

ryc mowa wart. ' ust. p t L, W asclwa 
władza (ust. (1) lub (2) orzeka po zasięgnięciu 
opinii Ministra Obrony' Narodowej, który może 
prawo udzielania opinii przekazać dowódcom 
okręgów wojskowych. . 

(4) Jeżeli zmiana nazwiska ogranicza się 
do przystosoY{ania jego zniekształconej pisowni 
do zasad piJ'owni polskiej, właściwą do orzeka
nia jestwladza admi nistracji ogólnej I -instancji. , 

(5) Wład:6ą orzekającą w sprawie zmiany 
imion jest władza administracji ogólnej I instan
cji. Ministrowi Administracji Publicznej przy
sługują również w tym zakresie uprawnienia, 
przewidziane w ust. (2), przy czym władny jest 
również 'zastrzec tę właściwoś,ć na rzecz władz 
administracji ogólnej Ił instancji. 
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(6) Władza a'dministracji ogólnej II insta~; (2) Po zakończeniu PO$tępowania wyj~śnillją-
cji ustala' nazwisko w przypadkach, pr~ewidzia- ,cego prośba wraz z wynikiem te§!'oż będzie ode
nych wart. 12. Przepisy ust. (2) i (4) mają' słana władzy orzekającej (art. 2 ust. (l) - (3), 
odpowiednie zastosowanie. ' , chyba że władza administracji ogólnej J instan-

, " Z • • k ' cji jest władzą orzekającą w sprawie (art. 2 . mUlna naZWJ! . 't (4) . 
Art. 3. (1) Właściwa w. ładza orzeknie us. A't 7 Wł d d" ' . . k . , 
•• . k d . . . k' t r . . a za o mowl zmIany nazwls a. o zmlame nazwls a zgo me z WnJos lem s rony, )" (' t ' b" . k h' t 

jeżeli zachodzi ku' temu ważna przyczyna. a leze II bS ronła ~ lega . SIę 1° kQalt'ZWls od .ls
I 

0
1
- , 

• .. ' . , ryczne u ,ws aWlOne na po u u ury, zla a -
(2) W szc.zeg~lnosc~ waz,nB; przyczyna za- ności politycznej l .\ społecznej lub wojskowej, 

chodzI, gdy ublega)ący SIę o zmIanę , : b) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że strona 
1) nosi nazwisko hańbiące albo ośmieszające ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze uła
lub nielicujące z godnością człowieka, twienia sobie działalności przestępczej, upra-
2) w okresie czasu od dnia 1 września wiania nieuczciwej konkurencji lub też w za-
1939 r. do dnia 9 maja 1945 r. przybrał miarze uchylenia . się od odpowiedzialności cy-

' inne nazwisko (pseudonim wojskowy), peł- wilnej lub karnej. 
niąe służbę w Wojsku Polskim, armii s,przy- Art. 8. , (1) Zmiana nazwiska rozciąga SIę 
mierzonej" polskiej formacji wojskowej, od- na żonę o s;)ob y, której , nazwisko ulega zmianie, 
dziale partyzanckim niepodległościowo- chyba' że na zmianę się nie zgodzi. ' 
demokratycznym. grupie boiowej organiza- (2) Zmiana nazwiska rozciąjł'a się na nie
cji niepo~ległośeiowo - ~e~o.kraty~zn~j, ó~o- pełnoletnie dzieci strony noszącej ·to samo na
wadzące) walkę z na)ezdzcą niemIeckIm, zwisko i na riiepełnoletnie ' dzieci przysposo-
i wypełniał g()rliwie swe obowiązki, bione. ' , 

3) .'~rzy.brał inne ~azwisko (p~eudonim kon- , Art~ '9. ,(1) Władza orzekająca (art , 2) za~ , 
s~maCfy}ny) w zwu~z~u .,z u.d~lał~m ."!' pod~ rządzą wpisanje zmiany nazwiska do ksiąg uro-

. Zlem,ne) walce z na)ezdzcą niemIeckIm, dzeń i małżeństw na marginesie aktu stanu cy~ 
4) używał innego nazwiska (oseudonimu wilnego, a t.aHe zawiadamia właściwe według 
osłaniającego) celem uchronienia się przed miejsca zamieszkania i pobytu danej osoby wła
aktami gwałtu najeźdźcy niemieckiego lub dze, prowadzące ewidencję ludności i , ewiden
jego popleczników, cję woiskową. oraz władzę skarbową, ponadto 

, 5) nosi nazwisko o brzmieniu niepolskim, , zaś władzę prowadzącą rejestr karny. 
6) nosi nazwisko, :które ma formę imienia. (2) Władza orzekająca (art. 2) poda o za- ' 
(3) I\;(owe nazwi!lko zastępuje dotychcza- rządzonej zmianie nazwiska , do publicznt>j wia

sowe. W przypadkachwymienioilych w ust. (2) domości na 'koszt osoby interesowanej w drodze 
pkt 2), ,3) i ' 4), na wniosek strony nazwisko do- . ogłoszenia w poczytnym piśmie miejscowym. 
tychcz~sowe P?zost~~ie obok nowego na pierw-(3) Władza orzekająca zaniecha zarząd ze
szym lub drugIm mle)scu. nia wpisu zawiadomień i ogłoszeńprzewidzia-

Art. 4. (1) Podanie o zmianę nazwiska nych ,w u~t. (1) i (2), jeżeli za tym przemawiają 
winno być zgłośzone do władzy ' administracji ważne powody. . ' 
ogólnej l instancji, w której okręgu peteI)t ma Zmiana imion. 
miejsce zamies'Z~ania. , jeżeli p'etent nie posiada 
na obszarze Rzeczypospolitej miejsca zamiesz
kania, właściwą jest władzaostatnie~ miejsca 
zamieszkania w kraju, a Sl'dy tego brak ~ ,wła
ściwą władzę wyznacza Minister · Administracji 

. Publicznej. , 
(2) jeśli kilkl,l członków tej samej rodziny 

wnosi . podanie o identyczną zmianę nazwiska, 
może ono być wniesione do którejkolwiek wła
dzy spośród tych, które są właściwe do' przy
jęcia jednego z podań.· 

Art. 5. Ministrowie Administracji...publicz
neji Sprawiedliwości ustalą w ro~oriadzeniu 
wykonawczym, jaki organ opieki społecznej 
może wnosić w imieniu dzieci nieznanych rodzi
ców oraz dzieci opusżczonych podanie o zmianę 
nazwiska. . 

Art. 6. (1) Władza administracjiogólnej l in
stancji ,przeprowadza postępowanie wyjaśnia
jące, w ' szczególności ustali, z jakich pobudek 
strona, ubiega się o zmianę nazwiska~ 

Art. 10. (1) Art. 3· ust. (1) i ' (3), ' ~rt. 4-
6, 7 p~t b) i 9 mają 'lastosowanie do zmiany 
jmion. . ' . 

(2) Ważna przyczyna zachodzi w szczegól-
ności, gdy imię osoby ubiegąjącej się o ,zmianę: 

1) wykazuje cechy, przewjdziane w 'art. 3 
ust. (2) pkt ]) i 5) co. do' nazwisk" 
2) zostało przez nią przybrane w warun
kach, o których ' mowa wart. 3' ust. (2) 
pkt2),3), 4), 
3) jest imieniem zdrobniałym, które' nie 
usamodżieln ' ło się, 

4) jest imieniem, które stanowi neologizm 
i nie weszło do zasobu . imic;m używanych, 

5) jest imieniem będącym z istoty swej 
nażwiskiem. 

(3) jeżeli zmiana ii»ienia nastc::puje równo
cześnie ze zmianą nazwiska, zezwolenia udziela 
władza, wskazaqa wart. 2 ust. (1)- (4). 

/ 

. . 
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Przepisy szczególne ' o niektórych pseudo
nima~h. 

Art. 11; (1) Osoby, o których mowa wart. 3 
ust. (2) pkt l), 3) i 4) m.ogą złożyć prośbCi 
o · zmianę nazwiska, bądź imienia i nazwiska 
najpóźniej do dnia 31 grudma 1947 r.· 

(2) Osoby, które nie skorzystają z upraw
nienia, 'przewidzianego w ust. (l), obowiązane 
są do złożenia wobec władz administracji ogól
nej I instancji oświadczenia o powrocie do 
swych dotychczasowych imion i nazwisk i do 
udowodnienia swej tożsamości. Władza admini
. stracji ogólnej I instancji wyda decyzję ustala-. 
jącą tożsamość. 

(3) Osoby, które złożyłyprośbCi w termi
nie, 'przewidZianym w ust. (1), mogą nadal uży
wać pseudonimu - do czasu prawomocnego 
ukończenia postępowania VI sprawie. Władza 
przyjmująca. podame (art. 4) wyda petentowi 
stosowne zaświadczenie.· ' 

, 
/ 

Przepisy szczególne o uzywaniu imion 
i nazwisk. 

Art. 14. Minister 'Administracji Phblicznej 
może w drodze rozporządzenia postanowić, że 
w miejscowościach, w których zamieszkuje 
znaczna liczba osób tegoż imienia i naźwiska, 
winny one' w stosunkach z władzamipublicz-

. nymi stale używać dodatkQw odróżniających, 
np. imienia. ojca. c 

. Art. 15. Gdyby w przyszłości 'wskutek 
aktów praWa prywatnego {np. przez przysposo
bienie) miało powstać ' nazwisko wieloczłonowe, 
składające się z więcej niż dwóch części, urzęd
nik stanu cywilnego (prowadzący metryki) od
mówi wpisu, jeżeli uprawniony nie złoży przed 
nim równocześnie oświadczenia, że redukuje 
nazwisko do dwóch wybranych przez siebie 
części. 

Opłaty stemplowe. 

Art. 16. W ustawie z dnia 1 lipca 1926 r. 
o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 19j5 r. 

(4) Zstępni nieżyjących żołnierzy lub uczest- .Nr 64, poz. 404) wprowadza się żmiany nastę-
ników akcji konspiracyjnej, wymienionych wart. 3 · pujące: 
ust. (2) pkt 2) i 3) Ipają prawo do zmiany na- 1) art. 156 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
zwiska ' na pseudonim wojskowy lub konspira- . 
cyjny, przybrany przez ich zmarłych wstępnych, ' ,,2) akt zezwolenia na zmianę imion 
stosownie do przepisu art. 3 ust. (2) pkt 2) i 3). i nazwiska, lub nazwiska. • • • 500 zł" 

2) wart. 156 dodaje się nowy pkt 10 o 
Ustalanie naz.wisk. brzmieniu: 

Art. 12. (l) Jeżeli zachodzą wątpliwości ,,10) akt zezwolenia na zmianę imion ' 5Ó zł". 
co do brzmienia lub pisowni nazwiska ' obywa- h d 
tel a polskiego lub osoby, nie p~siadaJącej żadnej Przepisy przec o nie i końcowe. 
przynależności państwowej (bezpaństwowca), za- Art. 17. (1) Na obszarze b. Wolnego Miasta' 
mies;zkałej lub mającej miejsce pobytu na ob- Gdańska decyzje o odwołaniu zezwoleń na zmianę 
szarze Rzeczypospolitej t'olskiej, władza wska- imienia lub nazwiska, udzielonych przed dniem . 

. zana wart. 2 ust. (6), może ustalić nazwisko jO stycznia 1933 r., wydane na mocy §§ 7 i 11 
na żądanie interesówanego lub ż urzt;du, pr:zy usta wy z dnia 5 stycznia 1938 r. (Di. u. Rzeszy I, 

' czym orzeczenie takie ma moc , powszechnie str. 9) w brzmieniu rozPQrządzenia z dnia 24 
obo iViązującą. Przepisy art. 4, 6, 8 i 9 mają od- grudnia 1940 r. (Dz. u. Rzeszy I, ' str. 1669), 

I. powiednie zastosowanie. uważa się za niebyłe. Oparte na nich wzmianki 
na margines~ aktów w rejestrach stanu cywil-

(2) Gdy w postępowaniu wszczętym na nego uważa się za nie napisane, przy czym na 
wniosek interesowanego decyzja zależy od roz- wniosek );tr()Dy lub z urzędu zostaną one wy
strzygnięcia-l'- pytania . wstępnego z · dziedziny kreślone. 
prawa familijnegov władza . orzekająca (art. 2 (:l) Na tymże obszarze wZlJlianki (adnotacje) 
ust. (6) może zawiesić postępow(lnie na wnio- o przybraniu imienia dodatkowego, uskut,ecz
sek lub z urzędu i odesłać wnjoskodawcę na nione na marginesie aktu w rejestrach stanu 
drogę sądową, celem wyjednania rozstrzygnięcia ' cywilnego, stosownie do przepisu § 2 ~zporzą
tego pytania wstępnego. dzenia z ' dnią 17 sierpnia 1938 r., wydanego 

(3) Gdy przedmiotem postępowania sądo- celem wykonan.a ustawy o zmianie nazwisk 
wego jest prawo do używania nazwiska, postę- i imion (Dz. u. Rzeszy I, str. 1044), poczytuje 
powanie to ulega 'zawieSzeniu ha żądanie władzy się za nienapisane, przy czym na wniosek strony 
orzekającej (art. 2 ust. (6) do czasu ustalenia lub z urzędu zostaną one wykreślone. 
na,iwiska stosownie do przepisu ust. (1). Art. 18. DI~ osób, które przybrały inne 

\ Nadawanie imion i nazwisk. . imię lub nazwisko w czasie .pełnienia służby 
w Wojsku Polskim w okresie . czasu od dnia 

Art. 13. Dzieciom nie'znanych rodziców 1 września 1939r. do dnia 9 maja 1945 r., do / 
i osobom dorosłym niewiadome'go pochodzenia uz;nania zmiany imienia lub nazwiska za prawnie . 
nadaje nazwisko ' władza, · wy'mieniona ~ art. 2 dokonaną wystarczające jest .zaświadczenie o 
ust. (1), imiCi zaś - władza, wymieniona w art. 2 zmianie wydane przez Ministerstwo Obrony 
uat •. (5). N~rodowej. ' 

. I ' 
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Art. 19. Sprawy zmian lml9n i nazwisk, 
nie ' załatwione prawomocnie do dnia wejścia 
w życie niniejszego dekretu, winny być pro
wadzone w dalszym ciągu sto~ownie do prze
pisów niniejszego dekretu. 

Art.'. 20. Z dniem wejścia w życie niniej
~zego dekretu tracą moc obowiązującą: 

1) ustawa z dnia 24 października 1919 r. 
w przedmiocie zmiany nazwisk (Dz. U. R. P. 
Nr 88, poz. 478), zmieniona art. 15 ustawy z dnia 
24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania 
opłat . stemplowych (Dz. U. R. P. Nr, 44, poz. 
296) i art. 6 rozporządzenia Prezr.dentaRzeczy
pospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormo
waniu właściwości, władz i trybu postępowania 
w niektórych działach , administracji państwowej 
(Dz. ,U. R. P. Nr 110, poz. 914), 

2) rozporządzenie Rządu Pruskiego o zmianie 
nazwisk z dnia 3 listopada 1919 r. (Zb. u. prusko 
str. 177), 

3) rozporządzenie Rządu Pruskiego o przy
I bieraniu nazwisk szlacheckIch VI postaci zupełnej 

z dnia 3 listopada 1919 r. (Zb. U. prusko str. 179), 

4) rozp~rząd~enie Ministra Spraw Wewnętrz
nych Prus z dnia 12 lutego 1920 r. (Dziennik 
Minhterialny Pruskiej Administracji Wewnętrznej , 
str. 74), , 

5) zarządzenie Mini,tra Sprawiedliwości 
z dnia 17 kwietnia 1~37 r. w sprawie' zmiany . 
imion osób, zamieszkałych na obszarze górno
śląskiej części województwa śląskiego (Dz. Urzęd. 
Min. Sprawiedl. Nr 5, str. 69), oraz , wszelkie 
przepisy w zakresie objętym niniejszym dekretem. 

Art . 21. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrom: Administracji Publicznej 
i Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami 
O hrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Skarbu. 

Art. 22. Dekret niniejszy wchodzi w 'życie 
z dniem ogłoszenia. 

, Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka -Morawski 

wiz Minister Administracji Publicznej: 
Aleksander Zaruk Michalski 

w/z Minister Sprawiedliwości: 
Leon Chajn 

w/z Minister Obrony Narodowej: 
Maria.n Spychalski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

w/z Minister Skarbu: 
Leon K urowski 

311 
DEKRET 

z dnia 10 listopada 1945 r. 

, o wypu~zczenhi biletów skarbowych. 

Na pndstawie ustawy z dnia 3 stycznia Art. 4. Bilety skarbowe mają wszelkie ' 
1945 r. Q , trybie wydawania dekretów z mocą p'rawa papierów pupilarnych. 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1 j - Rada Art. 5. Obowiązek spłaty biletu skarb 0-

Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej we go wygasa z upływem 5 lat od dnia jego 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: , płatności. 

Art. 1. Upoważnia się Ministra Skarbu do Art. 6. Bilety skarbowe nie podlegają 
wypuszczania biletów skarbowych. Ogólna suma działaniu ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraco~ 
k,ażdo'cześnie znajdujących się w obiegu biletów nych tytułach . na okaz idei a (Dz. U. R. P. Nr 67, 
skarbowych, wypuszczonych na podstawie de- poz. 406). 
kretu niniejsze~o, nie może przekraczać 3 mi
liardów 'złotych. 

Art. 2. Wysokość oproce~towania biletów 
skarbowych oraz wszelkie inne warunki emisyj, 

. w szczególności wysokość odcinków, terminy 
wypuszczenia , i płatności biletów skarb o wych, 
ustala Ministe~ Skarbu w drodze rozporządzeń. 

Art. 3: Bilety skarbowe będą przyjmowane 
według ich wartości bieżącej przez kasy pań
stwowe na spłatc; wszelkich ' należności Skarbu 
Państwa z tym wszakże. że należność regulowana 
biletami sk~lfbowymi nie może być mniejsza od 
wartości bieżącej biletów skarbowych, którymi 
dokonywana jest wpłata. 

Art. 7. Wykonanie dekretu niniejszego po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ' ogłoszenia • 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Moraw.ski 

w/z Minister Skarbu: 

Leon Kurowski 
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312 
DEKRET 

z dnia 16 listopada 1945 r. 

o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych oraz nawilllzek. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr I, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co nastt'iPuje: 

Al't. 1. Podwyższa się dziesięciokrotnie 
przewidziane w wydanych przed dniem 5 września 
1939 r. przepisach prawa materialnego i formal
nego grzywny, kary pienit'iżne, kary porządkowe 
i nawiJ\zki, oznaczone stałą kwotą pienit'iżną, 
oraz górną granicę grzywien, kar pieniężnych, 
kar porządkowych i nawi2lzek, oznaczonych 
w określonej kwocie pieniężnej, niezależ~ie od 
tego czy do ich wymierzania powołane są władze 
sądowe czy władze administracyjne. 

Art. 2. Podwyższa się również dziesięcio
krotnie górną granicę grzywien, kar pieniężnych 
i kar porządkowych, od której zawisły jest: 
rodzaj czynu karalnego (występek lub wy
kroczenie), właściwość władzy administracyjnej 
do orzekania za takie czyny ora/t uprawnienie 

. tej władzy do nakładania grzywny (kary pie
niężnej) w drodze nakazu ' karnego. 

Al't. 3. Przepis art. 1 stosuje się odpo
wiednio do współczynnika zamiany grzywien, 
kar pienit'iżnych lub kar porządkowych na kary 
pozbawienia wolności. 

Art. 4. Wykonanie D1D1e)szego dekretu 
porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Mi
nistrom: Sprawiedliwości, Skarbu i Administracji 
Publicznej oraz innym Ministrom każdemu w jego 
zakresie działania. 

Art. 5. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
po upływie 10 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk Świątkowski 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 

Minister Administracji Publicznej: 
Władysław Kiernik 

313 
DEKRET 

z dnia 16 listopada 1945 r. 

o zmianie przepisów dotyczących szkół akademickich i stosunku służbowe,o profesor6w 
i pomocniczych sił n(lukowych tych szkół. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Al't. 1. W ustawie z dnia 15 marca 1933 r. 
o szkołach akademickich (Dz. U. R. P. z 1938 r. 
Nr 1, poz. 6) wprowadza się zmiany następujące: 

1) art. 16 ust. (1) otrzymuje brzmienie: 

,,(1) Profesorowie zwyc~jni, nadzwyczajni, 
kontraktowi, profesorowie tytularni, zastępcy 
profesorów i delegaci docentów stanowią radę 
wydziałow~" ; 

2) w art. 29 ust. (1) wyrazy "niektórych 
przedmiotów· zastępuje się wyrazami "przed
miotów nauki stosowanej". 

akademickich i pomocniczych sił naukowych tych 
szkół (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 76, poz. 551), 
zmienionym rozporządzeniem Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 28 października 1933 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 659), wprowadza się 
zmiany następujące: 

1) wart. 24 ust. 2 liczbę roku .. 1935" 
zastępuje się liczbą ,,1950"; 

2) w art. 41 ust. 2 dodaje się po wyrazach 
"z pośród profesorów" wyrazy "i docentów eta
towych" oraz skreśla się wyraz "miejscowych"; 

3) w art. 42 ust. 1 dodaje się po wyrazach: 

"z pośród profesorów" wyrazy "i docentów 
etatowych" ; 

4) wart. 92 dodaje się ustęp drugi 
w brzmieniu: 

Al't. 2. W rozporządzeniu Prezydenta Rze- I .. Minister Oświaty, tworząc nowe etaty 
czypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o sto- pomocniczych sił naukowych, może zastrzec dla 
s lJ nku służbowym profesorów państwowych szkół siebie ich obsadzenie. Nominacja na zastrzeżony 

/ 
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etat następuje po wysłuchaniu OplDll zaintere
sowanego profesora i rady wydziałowej". 

Art. 3. Okresu od dnia l września 1939 r. 
do dnia 9 maja 1945 nie wlicza się: 

1) do okresu lat 5 przewidzianego wart. 39, 

2) do okresu lat 9 przewidzianego wart. 93 
ust. 2, 

3) do okresu lat 6 i 10 przewidzianych 
wart. 94 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. (Dz. 
U. R. P. z 1933 r. Nr 76, poz. 551). 

Art. 4. Kontraktowe siły naukowe państwo
wych szkół akademickich będą traktowane na 
równi ze stałymi funkcjonariuszami państwowymi 
pod względem obciążeń i zwolnień z tytułu 
podatków i innych opłat publiczno - prawnych 
oraz korzystania ze wszelkich świadczeń z wy
jątkiem emerytalnych. 

Art. 5. W ciągu dwu lat od wejścia w życie 
niniejszego dekretu Prezydent Krajowej Rady 
Narodowej na wniosek Ministra Oświaty, złożony 
po . wysłuchaniu opinii właściwej rady wydzia
łowej, może: 

1) mianować profesorew państwowych szkół 
akademickich spośród docentów lub profesorów 
szkół akademickich, a w szczególnych. przypad
kach spośród niehabilitowanych pracowników 
naukowych, z pominięciem postępowania określo
nego wart. 33 i 34 ustawy o szkołach akade
mickich z dnia 13 marca 1933 r. (Dz. U. R. P . 
z 1938 r. Nr 1, poz. 6), 

2) przenosić profesorów państwowych szkół 
akademickich do innych państwowych szkół aka
demickich na katedry odpowiadające ich spe
cjalności. 

Art. 6. Wykonanie mmejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Oświaty. 

Art. 7. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka-Morawski 

w/z Minister Oświaty: 
Bronisław Biedowicz 

314 
DEKRET 

z dnia 16 listopada 1945 r. 

O stosunku służbowym i uposażeniu etatowych docentów państwowych szkół akademickich. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Etatowych docentów państwowych 
szkół akademickich mianuje Minister Oświaty 
spośród docentów państwowych szkół akade
mickich na wniosek rady wydziałowej lub z wła
snej inicjatywy, po wysłuchaniu opinii rady wy
działowej. 

W związku z nominacją Minister Oświaty 
określa najniiszy obowiązkowy wymiar godzin 
wykładów i ćwiczeń w tygodniu. 

Art. 2. Do obowiązków docenta etatowego 
należy: 

l) twórcza praca naukowa, 

2) wykładanie i prowadzenie cWlczeń co 
najmniej w liczbie godzin, oznaczonych przy 
nominacji, 

3) egzaminowanie z wykładanego przed
miotu w razie powołania go na egzaminatora. 

Na wniosek rady wydziałowej Minister 
może określić pf7edmiot obowiązkowych wykła
dów i ćwiczeń docenŁ/\ etatowego. 

Art. 3. Przepisy art. l, 2, 3 ust. 2, 4-8, 
11-19, 20 ust. 2 i 3, 23, 24, 26 i 27-88 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profe' 
sorów państwowych szkół akademickich i po
mocniczych sił naukowych łych szkół (01. U. R. P. 
z 1933 r . Nr 76, poz. 551) zmienionego rozpo' 
rządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
28 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, 
poz. 659) w brzmieniu dekretu z dnia 16 listo
pada 1945 r. o zmianie przepisów dotycZących 
szkół akadem.ickich i stosunku służbowego pro
fesorów i pomocniczych sił naukowych tych 
szkół (Oz U. R. P. Nr 56, poz. 313), stosują się 
odpowiednio do docentów etatowych. 

Art. 4. Minister Oświaty w porozumieniu 
z właściwym Ministrem może zezwolić docen
towi etatowemu na zachowanie lub przyjęcie 
stanowiska w służbie państwowej lub samorzą
dowej, jeżeli . rodzaj pracy stwarza mu możność 
prowadzenia badań naukowych i nie ~tanowi 
przeszkody w należytym spełnianiu obu obo
wiązków. 

Art. 5. Minister Oświaty może: 

1) przenieść docenta etatowego w stan 
nieczynny; w przypadku tym stosuje się odpo-
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wlednio przepisy art. 25 ust. 2 i 4 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lu
tego 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 76, 
poz. 551); docent etatowy w stanieniecźynnym 
m'oże być kaźdeg9 czasu powołany do słuiby 
czynnej ; 

2~ przenieść docenta etatowego na . inny 
wydział tej samej szkoły lub do innej _ szlroły 
akadem~ckiej w trybie wskazanym wart . . l. 

Art. 6. Etatowi docenci państwowych szkół 
akademickich otrzymują uposażenie grupy VI 
funkcjonariuszów państwowych wraz z dodat
kiem naukowym, przewidzianym w dekrecie 
z dnia 6 czerwca 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 25, 
poz. 152). 

Docent etatowYll któremu powierzono za
stępstwo nieobsadzonej katedry, otrzymuje upo
sażenie w wymiarze viy:nagrodzenia zastępcy 
profesora. 

Art. 7. Przepisy niniejszego dekretu doty
czą również docentów etatowych, mianowanych 
profesorami, tytular.nymL 

ProfesClrtytularny, zamianowany docentem ' 
etatowym; zachowuje tytuł profesora tytular~ 
nego. 

Art. S. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Oświaty i Ministrowi Skarbu 
we właściwym każdemu z nich zakresie dzia
łania. 

Art. 9. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodow'ej: 

Bolesław Bierut 

, Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski • 

wiz Minister, Oświaty: 

Bronisła~ Biedowicz 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 
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DEKRET 

I 

z dnia 30 listopada !945 r. 

o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej'z dnia 13 września 1927 r. 
o opodatkowaniu c'Jkru. 

. . Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o tryb ie wydawania 'dekretów z mocą 
us-tawy (Dz . U. R. P . Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, ci Prezydium ~ajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: . 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opo
datkowaniu cukru (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 700) 
zmienionym: ustawą ' z dnia 27 lutego 1931 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 136), rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 
1932 r. (Dz. U. R: P. Nr 74, poz. 665), 
.art. 38 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 110, poz. 976), dekretem Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 27 listopada 1935 r. (Dz . U . R. P. 
Nr 86, poz~ 531) oraz dekretem Polskiego Ko
mitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listo
pada 1944 r. (DJ:. U. R. P. Nr 12, poz. 64) 
wprowadza się zmiany następujące: 

1) art. 1 ust. 1 otrzymuje -brzmienie: 

.. W szelki cukier bura-czany i trzcinowY oraz 
cukier o tym samym składzie chemicznym, 
tak wyrobiony w kraju, jakJ przywieziony 
-z zagranicy, podlega podatkowi spożyw
czemu", 

2) art. 2 otrzymuje brzmienie: I 

"Art. 2. Podatek spożywczy od cukru wy
n08i500 zł od 100 kg wagi netto. 

Od cukru w głowach, kostkach i kawał
kach pobiera się dodatek do podatku spo
żywczego w wysokości 10% tego podatku. 
Do tego dodatku stosuje się przepisy roz
porządzen i a niniejszego, dotyczące podatku 
spożywczego od, ,cukru. 

Pr~edsiębiorcy cukrowni obowiązani są wy
kazywać w księgach kontroli osobno cukier 
w głowach, .kostkach i kawałkach, osobno 
zaś wszelki inny cukier. 

Podatek spożywczy od cukru w gł()wach, 
kostkach i 'kawałkach, opakowanego wdrobne 
paczki papierowe, . pobiera się od wagi 
brutto łączni~ z papierem , i sznurem. 

Minister- Skarbu uprawniony jest doobni
żania określonej w ust. 1 stopy podatku 
spożyw~zego od cukru"; 

3) art. 3, 4 i 5 uchyla sIę; 

4) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 8. Do uiszczenia podatku od cukru, 
wyrobionego w kraju, obowiązany jest Y'lY
twórca lub przedsiębiorca wolneio składu. 
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Przy przywozie cukru z zagranicy do uisz
czenia podatku i obowiązana ' jest osoba, 
uprawniona dó rozporiądzania towarem 
w rozumieniu obowiązujących przepisów 
celnych, przy czym obowiązeK uiszczenia 

' podatku powstaje w chwili odprawy celnej"; 

5) w , art. 10 dodaje się zdanie następu' 
jące: 

"Przepisu tego nie stosuje się w przy· 
padku, gdy osoby trzecie nabyły swe prawa 
w dobrej wierze"; 
6) wart. 11 ust. 3 skreśla się wyrazy, "lub 
W. M. Gdańska"; 

7) art. 12 otrzymuje brzmienie: ' 

"Art. 12. Ściągnięcie nieuiszczonego w ter
minie podatku od cukru wraz z odsetkami 
od zaległości następuje w trybie a'dmini-

. stracyj nym przez władze skarbowe w dro
dze zajęcia i sprzedaży znajdujących się 
w cukrowni zapasów gotowego cukru, bez 
względu na jakiekolwiek prtwa osób trze
cich, oraz w drodze zajęcia i sprzedaży 
wszelkiego innego majątku przedsiębiorcy, 
obowiązanego do uiszczenia podatku. 
Minister Skarbu upoważniony jest do uma
rz'ania nieściągalnych należności z ' tytułu 
podatku od cukru u; 

8) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 13. Prawo żądania żwrotu podatku 
niel\ależnie pobranego przedawnia się z upły~ 
wem 1 roku, lic::ząc od dnia uiszczenia po-
datku. . . . , . 

Prawo żądania należnego Państwu podatku 
bez względu na to, czy jego wymiar został ' 
dokonany, czy przez zatajenie wstrzymany, 

przedawnia się z upływem 5-ciu lat, licząc 
od ,dnia powstania obowiązku podatko~ 
\fego. Przedawnienie prawa żąda:nia za
płaty podatku przerywa każda czynność, 

~ podjęta przez władzę skarbową w celu 
.ściągnięcia należności podatku wymierzo
~ego lub zatajonego"; 

, 9) po ~rt. 13 dodaje się nowy nagłówek 
o brzmieniu: . -, 

"Właściwość władzy". . 

10) art. 14 otrzymuje br,zmienie: 

"Art. 14. Orzekanię o należności z tytułu 
podatku od cukru i wymiar tego podatku 
należy do właściwości władzskar!>owych". 

, Al't. 2. Wykonanie ainiejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

Upoważnia się Ministra Skarbu do ogło' 
szenia , w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej jednolitego tekstu rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypo,spolitej z dnia ' 13 września 
1927 r. o opodatkowaniu cukru (Dz. U. R. P. 
Nr 81, . poz. 700) wraz ' z późniejszymi zmianami, 
z zastosowaniem nowej nl:lmeracji artykułów 
i ,ustępów oraz z uwzględnieniem przepisów 
wydanych do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu. 

Art. 3. ' Dekret niniejszy wchodzi wżycie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą , o'd dnia 
12 listopada 1945 r. 1 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut ' 

wIz Pręzes Rady' Ministrów: , 

Władysław Gomułka 

w/z Minister Skarbu: 

Leon Kurowski 

, , 
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ROZPORZĄDZEN'łE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 3 listopada 1945 r. 
I 

o zniesieniu S.dów Grodzkich w TIll'nogrodzie i Tyszowcach w okręgu Sąd.u Okl'ęgowego 

w Zamościu. 

,Na podstawie art. 1 dekretu Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 li
stopada 1944r. o upowilŻnieniu do tworzenia 
sądów oraz zmiany ich okręgów, a : poąadto dó 
przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe 
(Dz. U. R. P. Nr 11, ,poz. 58) zarządzam, co 
następuje: ' 

. ' § 1. Znosi się Sądy Grodzkie w Tarno
grodzie i Ty,zowcach. ' 

§ 2. Okrąg Sądu Groq'lkiego w Tarno- ( 
grodzie 'włącza się do okręgu Sądu Grodzkiego 
w Biłgoraju, okrąg zaś' Sądu Grodzkiego w Ty
szowc~ch do oki-ęgu Sądu GrodZkiego w To' 
mas~owie Lubelskim. 

§~. Rozporządzenie Dl ntejsZ,e wchod~i 
w życie z dniem 10 grudnia 1945 r. 

.. w/z Minister Sprawiedliwości: 
Leon Chajn 

/ 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z. d'nia 4 listopada 1945 r. " 

wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia 
Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 1'.0 dozorz~ nad wyrobem i obiegiem 

. mąki i wy'robów mącznych. . 

Na podstawie art. 8 pkt a}, b), c), d), e} 
, i g) i art,. 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej z dnia 22 ·marca 1928 r. 
o dozorze nad artykułami żywnośCi i przedmio~ 
tami użytku ,(Dz. U. 'R. P. Nr 36, poz. 343) za
rządzam, co następuje: ' 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Opieki 
Społecznej wydanym w porozumieniu z Mini- ' 
strem Przemysłu i Handlu z dnia 18 lutego 
1937 r. o dozorze nad wyrbbem i obiegiem 
mąki i wyroł)ów ,mącznych (P~. U. R. P. Nr 25', 
poz. 171) wl?rowadza się zmiany nash;pujące: 

1) § 8 otrzymuje brzmienie: . 
.. § 8. Zabr3jnia się wprowadżania w obieg: 
1) pieczywa zanieczyszczonego, z ośrod
kiem leokim, spleśniałym, Ciągnącym się 

. w nitki (obecność baCilli mesenterici), 

2) chleba z z~wartośCią :wilgoci powyzej 48% 
i wykazującego kwasowość powyżej 10%"; 

I . 

2) § 33 ust. (2) otrzymuje brzmienie: 

,,(2) Ulgi przewidziane w ust. (1) pkt 2 
mogą być przyznawane do końca 1948 r.; 
po upływie tego okresu czasu wojewódzka 
władza administracji ogólnej może jednak ' 
zastosować ulgi na dalszy okres, nie prze
kraczający lat 3, i to w przypadkach; gdy 
warunki gospodarcze przedsiębiorstwa i za
potrzebowanie rynku będą tego wymagały. 
Termin)' stosowania ulg przewidzianych 
w pozostałych punktach ust. (1) pozostawia 
się decyzji wojewódzkiej władzy admini-

. stracji ogólnej". ' 

§ 2. Rozporząd~eni~ niniejsze wchodzi 
. w tycie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: 

Franciszek Litwin 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 14 listopada 1945r. 

o wypuszczeniu I emisji biletów skarbowych. 

Na pod<ttawie art; 2 dekretu z dnia 10 li
stopada 1945 r. o wypuszczeniu biletów skar~ 
,bowych (Dz. U. R. P. Nr 56, ,poz. 311) zarzą
dzam, co następuje: 

§ 1. Wypuszcza się l emisję biletów skar
bowych w · odcinkach po zł '.1.000, 5.000, 10.000 
i 50,000 wartośCi,' imiennej na łączną sumę jed
nego miliarda złotych. 

Bilety ' skarbowe są wystawiane z , 12-mie
sięcznymterminem płatności. Jako, datę wy
stawienia ożnacza się datę pierwszej sprzedaży ' 
biletu skarbowego pr2;eź pla~ówkę sprzedaży. ' 

§ 2. Bilety skarbowe są oprocentowane na 
3,65% w stosunku rocznym. Odsetki płatne są 
z dołu przy wykupie biletu skarbowegio. 

§ 3. Jako wartośĆ' bieżą4W\ biletu skarbo
wego(art. 3 dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. 
o wypuszcżeniu biletów skarbowych, Dz. U. R. ~. ' 
Nr 56, poz, 311) przyjmuje się jego warto'ść 

§ 4. Bilety skarbo~e będą przyjmowane 
przez kasy państWOwe do : dyspozycji władz, 
urzędów i ' instytucyj państwowych na kaucje 
i wadia, według wartości imiennej biletu. 

§ 5. Bilety skarb9we na każde , . żądanie po
siadacza będą wymieniane na gotówkę w pla
cówkach sprzedaży według ich wartości bieżącej. 

§ 6. Z nadejściem terminu płatności bilety 
sI.carbowe podlegają wykupowi według ich war
tości imiennej z doliczeniem tytułem należnych 
odsetek po zł 36,50 od . każdego tysiąca złotych 
wartości imiennej biletu skarbowego. 

§ 7. Cena sprzedażna biletów skarbowych 
. o pełnym 12 mies,ięcznym terminie. płatności wy

nosi zł 1.000 za każde 1.000 ' złotych wartości 
imiennej biletu skarbowego. 

- imienną, powiększoną o kwotę odsętek bieżą
cych, liczonych . za każdy pełny dzień od daty 
jego wystawienia po zł 0,10 od każdego tysiąca 
złotych wartośCi imienl,lej biletu skarboweio. 

, . Bilety skarbowe, ~rzyięte tytułem spłaty 
należności Skarbu ' Państwa i przekazane pla
cówkom sprzedaży do ponownego puszc~enia 
w obieg, oraz bilety skarbowe, skupione Vi try
bie § 5, sprzedawane będą według ich warto
ści biei,\cej na dzień sprzeqaży (§3). 
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§ 8. Sprzedaż biletów skarbowych odby
wać się ' będzie w Narodowym Banku Polskim, 
Banku Gospodarstwa Krajow~o, Państwowym 
Banku Rolnym, Pocztowej Kasie Oszczędności, 
Polskim Banku Komunalnym S. A., Komunal· 
nym Banku Kredytowym w P9znaniu" Spółdziel· 
czym Banku "Społem", Centralnej Kasie Spółek 
Rolniczych., Banku Związku Spółek Zarobko
wych S. A., Banku Handlowym w Warszawie 
S. A. i w ich oddziałach. 

§ ·9. Wy.kup biletów skarbowych odbywać 
się będzie bez żadnych ograniczeń i potrąceń 

w okresie 6 , młesięcy od daty płatności we 
wszystkich placówkach, wymienionych w § 8; 
po upływie tego okresu aż do czas'u przedaw
nienia bilety skarbowe wykupywane będą w ten 
sam sposób wyłącznie ' przez Narodowy Bank 
Polski, oddział w Warszawie. ' 

§ 10. Rożporządzenie niniejśze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

MinilIter Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA .SPRAWIEDLlWOŚCI 

z dnia 12 grudnia 1945 r. 

o zmianie granicokl'ęgów SJldów Okręgowych w Cieszynie, Krakowie, Sosnowcu 
i Wadowicach. 

Na podstawie art. 1 dekretu Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 li
stopada 1944 r. o upoważnieniu do tworzenia 

. sądów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do 
przenoszenia, sędziów na inne miejsce ~łu.żbowe 
(Dz. U R. P. Nr 11, poz. 58) zarządzam, co na
stępuje: 

w Skale i włącza się go do okręgu Sądu Okrę~ 
\ gowego w Krakowie. 

§ 3. Sprawy z okręgów Sądów 'Grodzkich 
w Białej Krakowskiej. Kętach i Skale, które 
przed dniem wejścia w życie niniejszego roz
pQrządzenia wpłyną do sądów okręgowych, 
właściwych według przepisów przed tym dniem 

§ 1. Wyłącza się z okręgu Sądu Okręgo- obowiązujących, ' toczą się l w tych sądach aż do 
wegow Wadowicach okręgi Sądów Grodzkich ich prawomocnego ukończenia. 
w Białej Kr'ako~skiej i Kętac~ i włącza się je ' § 4. Rozporządzenie ' nime}sze wchodzi 

, do okręgu Sądu Okręgowego w Cieszynie. , w życie z dniem 1 stycznia 1946 r. 

§ 2. Wyłącza się z okrę~ti Sądu Okręgo- Minister Sprawiedliwości: 
wego w Sosnowcu okręg Sądu Grodzkiego Henryk Świątkowski 

\ 

• 

Tłoczono z polecenia , Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedliwości w Łodzi, ul. Kilińskiego 93 
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w' Biurze Sprzedaży - Warszawa, ul..Targowa' 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, Piotr\cowska 49 

oraz w Kasach Sądów Okręgowych w Lublinie, ul. Krak.-Przedmieście 76, Krakowie, KatowiCach i Poznaniu. . ' . c .... 10 .1. 



·-

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia li gru.dnia 1945 r. 
Nr57 

TRESć: 

ZARZĄDZENIE PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ 
Pos..: 320 - z dniu' 16 lis,tope.da 1945 r. o uchyle':1 iu slanu wojennego :'27 

DEJC.RETY: 
321 z dnia 28 [i.Sllopada 1945 r. o preejęciu nieklórych nieruchomości ~iemskich na cele 

reformy rolnej i osadnictwa. .... ;128 
322 z .dnia 30 lis-topada 1945 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorst";' przemysłu 'gast '~ono~ 

mloznego . .....,.. . . " :,~ 
323 - z dnia 30 listopada 1945 T. o znieosieniu Związku Rewizyjnego Sl3ffiorządu' T~ryto: 

dalnego .. ...., .. . . ;129 
124 - z dnia 30 listopada 1945 r. o języ.ku pań.stwowym i języku ur~ędo~ani~ ~ądO: 

wych i su morządowych władz admillisn·ac'/i", ·~··ch · . ó29 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

325 - z dnia 23 .istopada 1945 r. o uposa.że::1 ;u pracowników państwowego przedsiębior-
stw" "Pol'9ka Pocz'~a, Teiegr'af i Te[&(:.-n". ' . rJ;IO 

ROZPORZĄDZENIA PRE1·!:SA RADY MINISTRóW: 
326 - wydane w porozumieniu z Ministrami : Oświaty, Skarbu ora,z Rolnictwa ' i Refol'm ' 

R.olnych z dnia 3 grudnia 19ł5 r . w st) l'flwie zmiiany rozporząd"-enia Ministra 
Robót Pu!blioznych z. dn~a 26 b :ego 1926 ~. do a·l't. 2, 3 i 5 ustawy omierniczycn 
pr;zysi~łych . . . . " .f fi33 

ROZPORZĄDZENIA : 
327 - Ministrów: Administracji Publ icznej i Sprawiedliwości z dnia 21 listopadu 1945 r. 

w spr.awie wprowadz,ania przyśp ies'zonego postępowania karno.udmini,stracyjnego co 
d~ ~Ieklórych wyhoczeń oJkreś'lonydh w ustawie o SlZkodni'ctwie leśnym i polnym !),ł4 

328 - Mrnlsh-ll Skarbu z dnie. 23 listopada 1945 r. o cenaoh sprzedaży wyrobów tytlO-
niowych .. . . .. . , , ;'13" 

329 - Ministra $Ik,EtTbu z dnia 23 listopad.a 1945 r. o zmi-a nie ~O!zpo-rządz·enia Ministl'a 
Skarbu z dni'll 21 czerwca 1945 r. o n.orma·oh s-zacu nik u i cenach wykupu 
k,rajowego surowca tytoniowego . ,' .. ", . , 5ilf. 

330 - Ministra Sprawiedliwości z dniIII 23 lil9topada 1945 r. wydane w porozumieniu 
z Mi,nistrem Odbudowy o sposobie ujawnvan i'a w ksi~ach hipotecz.nych prawa 
z.abudowy i praw rzecrowych na tym prawie .. . . . ' f);~') 

331 - Mini·stm Sprawiedliwości 2: dnia 23 listopada 1945 r. o zmi,anie granic okr~gów 
Sądów G'odzkich w Kole, Koninie i TUTku w okręgu Sądu Okręgowego w KaEszu 536 

331 -M~ni9t'rów: Sprawiedliwości oraz P,racy i Opieki Społecznej w porozumieniu 1: Mi· 
slrem Sl-arbu z dni1a 26 li&topada 1945 r. o zmianie slawek nalEl'Żności iawni-
ków, zastępoów larwników, sądów pracy i sądów OIkręgowych . 1)36 

333 - Mi'nIistra Sprlawiedliwo-ści z dnia 4 grudnia 1945 r. ReguDamin wewnęhznego 
ur:r:ędowanie. sądów a,pelacyjnyClh, IlIkręgowych i grodzkich w "f)r.awiach niespor. 
nyoh fi37 

320 
ZARZĄDZENIE 

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ 

z dnia 16 listopada 1945 r. 
, 

o uchyleniu słanu wojennego. 

Art. t. Na podstawie art. 26 ust. "kt & I ust. l 
ustl\wy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji 
ł zakresie działania rad nat'odowych (Oz. U. R. P. 
Nr 5, poz. ll) w brzmieniu ustawy z dnia 31 gru
dnia 1~44 r. (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 9&) uchyla 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

I Zastępca Prezydenta Krajowej Rady Nar odoweJ: 
Stanisław Szwalbe 

H Zastępca Prezydenta KrałoweJ RadiY Nar odowef: 
. Stanisław Grabski 

się na obszarze całego Państwa __ s'tan wojenny, 
wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Rzeczy-po
spolitej z dnia 1 września 1939 r. (Dz. U. R. P. 
Nr M, poz. 544). 

Art. 2. Za'rządzenie niniejsze wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 

Członkowie Prezydium Krajowej Rady NarodoweJ: 
Michał Zymierski 
Marszałek Polski 
Wacław Barcikowskl 
Roman Zambrowski 
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DEKRET 

z dnia 1& listopada 1945 r. 

o prze'ędu niekłótych nłeruehomołd zfemskich na cele reformy roJnej i osadnłdwa. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r . 
o tryhie wydilw801ia dekretów z mocą ustawy (Dz .. 
U. R. P. Nr 1. poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, 
a Prezydium Krajowej Rady Narodoweł zatwier
dza, co następuje: 

kt. 1. Na cele reformy rolnej oraz osadnictwa 
mogą być przejęte następujące nieruchomości 
ziemskie niepodpadające pod działanie dekretu 
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu re
formy rolnej (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13) : 

1. pozostałe po osobach przesiedlających się do 
Związku Socjalistycznych Republik Rad; 

l . które w związku z woojną lub okupacją zosta
ły przeznaczone na specjalne cele ze ~mianą 
rod!aju użytkowania (;poUgony, lotniska. za
lesienie, drogi i.tp.) , jeżeli utrzymanie tego 
rodzajU użytkowania nie leży w Intcresle 
Państwa ; 

.5. wszelkie nieruchomości ziemskie za zgodą 
właściciela; , 

4. wszelkie rueruchomo!cl ziemskie, które w to
ku przeprowadzania reformy rolnej zo~tały 
w terminie do dnia 1 sierpnia 1945 r. fak
tycznie rozparcelowane. 

Art. l . (t) WłaścicleIom, których n!eruchomo
łcf uemskie zostały przejęte w myśi art. 1 pkt l, 3, 
4, przysługuje tytuł<-m en.rJwalen:łu prawo otrzy
mania nieruchomości ziemskJef o równej wartości 
I ,akoścI. 

'(1) Oszacowanie nleruchomo.ścl zlenl$ldch, wy_ 
mienionych w ust. (1) na,stąpl na podstawie In

, słn1kcjł, którą wyda Minister Rolnictwa I Reform 
Rolnych. 

A.rt. 3. Przejęcie nieruchomości ziemskich, wy
mienionych w art. 1, nastąpi na podstawie zarzą
dzenia Ministra Rolnictwa I Reform Rolnych. Za
rządzenie to co do nieruchomości, wymienionych 
wart. 1 pkt 1 I l, wydane będzie w porozumieniu 
z interesowanymi ł-1inlstramL 

Art. 4. Obciążenia nieruchomości ziemskich, 
wymienionych wart. 1 pkt l, 3, 4, ujawnione 
w księgach hipotecznych (gruntowych) . zostają 

przeniesione z prawem p-!erwlIzcństwa hipoteczne
go na nieruchomości 7.!ermkic, które będą przy
znane tytułem ekwiwalf.'~~h.!. 

Art. 5. NiClrtlchomooci l;j~~m~kie . przejęte w myśl 
art. 1, przechodzą na własnlJść Skarbu Pań
stwa na rzecz Państwowego Fu nduszu Ziemi I będą 
przydzielone u' tryb:e przewldzinnyttn w dekrecie 
z dnia li wcześn.fa 1944 r. o przeprowadzeniu refor
my rolnej (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13) . 

Art. 6 Dekl8Taqe właśclclelJ. nieruchomości 
zie!11~k!ch, wymienione w lIrt. 1 pkt 3, nie wyma
gaJą fOl'my lIktu notarialnego. 

Art. 7. Wykonanie mniefsz:ego dekretu porucza 
się Ministrowi Rolnictwa I Reform Rolnych. 

Art. 8. Dekret nlnłeJszy wchodzi w tycie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Kratowej Rady Na.rodowej; 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady MJn1,trÓ1Ji': 
Edward Osóbka-Morawski 

wIz H.lnisie:r Roilll1ctwa J Reform Rolnych : 
Stanisław Bieniek 

322 
DEKłlET 

z dnJa 30 Mstopada 1945 r. 
O koncesJonowaniu pnedsfębior stw przemyshi gastronomicznego. 

Na podstaWie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. dze powołane do Jch udzielania oraz tryb postępo-
O trybie wydawilola dekretów z moc~ ustllwy (Dz. wp.,la, tuc:kJet pnepf.sy w sprawie rozmleszczepla 
U.R.P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, I prowadzenia przedsiębiorstw pnemysłu gastrono-
a Prezydent Kratowe! Rady N8TodoweJ zatwierdza, m.lcznego. 
co na,stępuje: 

Art. 1. Przemysł gastronomiczny wolno prowa
dzić dopiero po uzyskaniu koncesjI. 

.Ari. l. Przemysł S83tronomicmy obejmuje 
w szczególnoŚCi: restauracje, bM'Y, bufety, paszte
ciarnie, kawiarnie, cukiernie, winiarnie, stołówki, 
Jadłodajnie. 

Art. 3. ROZIPonądzenie Ministra Aprowiz~ji 
I Handlu określi warunki udzIelania koncesji, wła-

Przepisy te mogą zobOwiązywać osoby trudnią.
ce slę przemysłem gastronomicznym do skla.danla 
władzy wymaa.onef przez Ministra A.prowizacjł 
I Handlu cennłków do zatwierdzenia. 

Art. 4. Osoby, które dotychczas prowadz~ 
przedst~rstwa pn.emyw ,askonom1anego,o~ 
wiązane S4 w d'łRU dwóch miesięcy od dnIa wef· 
ścl.a w tycle rO%pOnądzenla, pneWldz.laneSul 
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wart. 3, wystąpić do właściwe, władzy o udzielenie 
koncesji. 

Ari. 5. Prowadzący przemysł gastronom~czny 
z naruszeniem p,rzepisów niniejszego dekretu lub 
przepisów rozporządzeń wydanych w jegOo wykOo 
naniu podlega uka raniu według przepisów prawa 
przemysłOowego . 

Art. 6. PrzedsiębiOorstwO' przemysłu gastronO'
mlcznegOo ulega przymusO'wemu zamknięciu w wy
padkach: 

a) prowadzenia gO' bez uzyskania koncesji , 
b) niedopełnienia obO'wiązku przewidzianegO' 

w przepisie art. 4, 
c) prawOomOocnegO' Oodmówienia kO'ncesU, żąda 

nej na zasadzie przep'isu ar t. 4. 
W przypadkach przewidz1ianych PO'd lit. a) i h) 
przymusOowe zamknięcie następuje niezwłocznie, 

529 POoZ. 311, 315 l .924 

w przypad.ku zM przewidzianym Pod )tł. c) -
z upływem jednego miesiąca od dnia doręczenia 
prawOomocnej decyzji odmOownej. 
Art. 7. 000 przemysłu gastronom!icznegOo stosu

Je się przepisy prawa przemysłOowegOo, Jeżel! dekret 
ninie.jszy nie stanowi inaczej. 

Art. 8 . Wykonanie ninie.jszegOo dekretu PO'ru
cza s i ę M:i nistrowi AprowizacJi i Handlu. 

Art. 9 . Dekret nin iejszy wchodzi w życie 
z dniem OogłOoszenia . 

Prezydent KrajOowej Rady Narodowej : 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister AprOowizacti ' i Handlu : 
Jerzy Sztachelski 

323 
DEKRET 

z dnia 30 listOopada 1945 r . 

• zniesieniu Związku Rewizyfnego Samorządu Terytorialnego. 

Na PO'dstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. · 
Q trybie wyda·wania dekretów z mocą ustawy (Dz. 
U.R.P. Nr 1, PO'z. 1) - Rada Ministrów posiana
wla, a Prezydium KrajO'wej ' Rady Narodo wej za
twierdza, cO' następu/e: 

Art. 1. Uchyla się rOozPOonąd zenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 14 października ' 1934 r. 
Q Związku Rewizyjnym Samorządu TerytorialnegOo 
(Dz . U.R.P. Nr 94, POoZ, 847). 

Art. l. Minister Adminiskacli Publicznej w POo
rOozumieniu z Ministrem Skarbu w drOodze rOoZ'po
rządzenia ureguluje sprawy, związane z likwidilcją 
ZWią,zku RewizyjnegOo SamO'rządu TerytOorialnegO'. 

Art. 3. WykOonanie nindejszegOo dekretu porucza 
się M1n15trO'wi Administracji Publicznej w porO'ZU
mieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 4. Dekret giniejszy wchOodzl w życie 

z dniem OogłOoszenia . 
Prezydent KrajO'wej Rady NarO'dO'weJ: 

Bolesław Bierut 
Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka-Morawski 
Minister Administracji Publicznej: 

Wladyslaw Kiernik 
Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski . 

324 
DEKRET 

z dOlla 30 listopada 1945 r. 
o języku państwowym ł języku urzędowania rząd owych i samo1'ządowych władz administracyjnych. 

Na podstaWie ustawy z dnia 3 styc~nia 1945 r. 
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. 
U.R.P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów posta,nawia, . 
a Prezydium Krajowej Rady NarO'doweJ zatwier-
dza, cO' następuje ' : . 

A~t. 1. Językiem państwowym Rzeczy,pOospolHeJ 
POolskiej fest Język polski. 

W językupaństwOowym urzędują wszystkie rzą

dowe I samorządowe władze I urzędy admlnlslra
cYfne. 

Art. l. WykOonanie nlniejszegOo dekretu POoru
cza się Prezesowi Rady Ministrów I Interesowanym 
ministrom. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchO'dzl w , życie 
z dniem ogłO'szenia. - Jednocześnie Incą moc obo:
wlązuJącą: . 

1) ustawa z dnia 31 Hpca 1914 r . Q języku pań
stwO'wym I języku uf7.ę<lowania rządOowych I samo
rządowych władz administracyjnych (Dz. U. R. P. 
Nr 73, PO'T.. 714), 

l) ustawa śląska z dnia 16 lipca 1937 r . Q Ję
zyku państwO'wym władz i urzędówadmlnlstra
cyjnych (Dz. U. SI. Nr 14, poz. 31), 

Ooraz wszelkie przepby w zakresie objętym ni
niejszym dekretem. 

~rezydenl Krajowej Rady Na,rodowej: 

Bolesław Bierut . 
wIz Prezes Rady M'inistr6w: 

Władysław Gomal'. 

,. 

łI 
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ROZPOR'l,l»ZENIE RADY MINISTRóW 

z dnJa 13 lbtopada t945 1'. 

o uposażeoJu pracownłków państwowego przed siębiorsłwa "Polska Poczta, Telegraf f Telefon". 

Na podstawie art. ta roz.porządzeJllia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia II mMca t918 r. o utwo
rzeniu państwowego pne&lęblontwa "Polska 
Poczta. Telegraf i TelefonH (Oz. U. R. P. Nr 38, 
po.t. 379) w brzmieniu wtalol'ltYffi rozporządzenIem 
Prezydenta Rzeaypos.politej % dnia 11 pażcWerni

k.a 1931 r. (Dz. U. R P. N!- 9t , poz. 781) zarządza . 
się, co następuje: 

§ t. Roz.p<>rządzenie nmlefne normuje uposa
terlle pra«>wntków państwowego przedsiębiorstwa 
,,Polska Pocz:ta, Teilegraf ,I Telefon", których stosu
nek służbowy ma cha,rakter publiczno-prawny. 

§:1. Ustana,Wiia się 11 grup uposażenia zasadnl
c,zego, e w obrębie ka~dej grupy (z wyjątkiem pier
wszeJ) .5 szczeble, według następującej tabeli: 

Kwota uposażenia ml.esięcz,nego w złotych 
Grupa up<)- w 6%iCzeblu 

saUnie a b c 
t 1.000 
l 1.700 1.8~ 1 .000 
.5 1.500 1.600 1. 100 
• 1.300 1.400 1.500 
5 1.150 1.l.l5 1 . .500 
6 t.OOO 1.075 1.150 
7 850 915 1.000 
& 700 '175 850 
ł 600 650 700 

10 500 550 eoo 
11 400 450 500 
12 300 350 400 

S .5. (1) Pracownicy osiągają w obrębie ~u
py uposażenia wyższy llzczebel co trzy lata, w ogól
nych tool11'ina,ch posunięć do wyższego szczebla 
dnia 1 sty<:znia I t lipca każdego roku . 

(l) Do czasu pozootawanla w szczeblach nie 
%ad.loza się: 

a) okresów, 'k.iórych w myśl przepisów służbo
wych nie zalicza się do czasu służby, 

h) okresu, za który prarowni,k otrzymał ujem
ną ocenę kw alifikaql służbowej, 

e) czasu trwania skUtków kary dyscyplinarnej. 
Przy usta laniu czasu pozostawanda w sz<;zeblach 

nie bierze się w rachubę czasu do trzech mies ięcy, 
a czas powyżej trzech miesięcy liczy się za pół roku. 

(3) Pr,zy przyjęciu do służby w cha,rakterze prak
tykanta lub przy pierwszym mianowaniu na ' stano
wisko etatowe otrzymuje pracownik szczebel " a" 
w przy~anej mu grupie Uip.osażenia . 

(4) W razie p,rzYMl8dlia wyższej grupy uposaże
nia otrzymuje pracownik w wyższej grupie szcze
bel bezpośrednio w.yższypod względem wysokości 
upos&żen§a od szczebla, pOSiadanego w gru.pie 
przed przyznaniem wyższego uposalŻenla , przy za
stosowaniu przepisu o ush~,leniu czasu pozostawa
nia w azczeblach. 

(S) W razie obniżenia grupy uposażenia praco
wnik za,chowu'je w niższej grupie szczebel ozna
C2'.Ony tą samą literą alfabetu, którą był oznaczony 
szczebel. posiadany przez niego w grupie uposa
żenIa przed Jej ohnlżeniem, przy czym czas pozo
stawania w szczeblu w grUiple uposażenia przed jej 
obniżeniem zalicza mu się do CZMU pozostawania 
w szczeblu w niższej grupie. 

§ 4. (t) PracoWlnicy, którym właściwa władza 
powierzyła pełnienie obowiązków na stanowisku, 
do któr~o Jest przywiązana grupa uposażenia 

wyższa od grupy przez nich posiadanet. mogą 
otrzymać dodałek wyrównawczy w wysokOŚCi ró
żnicy pomiędzy posiadaną a niższą grupą uposaże
nia, przywiązaną do stanowiska, na którym po
wierzono Im pełnlende obowiązków, leżeli nie 7JO

stanie przyznana łm wyższa grupa uposażenia . 

(l) Przy usł&laniu rlod81fku wyrównaczego 
uwzględnia 51ę szczebel osiągnięty przez pracowni
ków w posiadanej przez n\eh grupie uposażenia 
oraz beZP'ośrednlo wyższy od tego !lZc1.ebla co do 
wysokości uposażenia szczebel w grupie, do które} 
przyznaje się dodatek wyrównawczy. 

(3) W razie przyznania wyższej srupy uposaże
nła dodałek wyrównawczy odplłda lub zostaJe 0d
powiednio zmniej$zony. 

§ 5. MInIster Poczt ! Telegrafów w poro:mmle
nlu z M1 i1>f.~trem 5k.'l.";bu określa mieJscowości, w 
których procown:!kom państwowego przedsięblor
s!wa "Poh>kal POOI,t.'ł , Telegraf ! Telefon" przY5Ju!łllJe 
rlochtek lokalny oraz ustala wy'S(')ko!;ć tego riodlltku. 

~ 6. (1) Ustan awia się dodatek rod2':inny w 
wys'okości 100 7J miesięr.znle na każdego członka 
rodz.inypracown!ka . 

2) Za Cl!łonki't rodziin'l UWOO:6 .d ę po:1.05tające 

na ~trzym.n,n!u pracown ika : małżonka , d.z.!eci ślub
ne, ni\ .... ~ !abne, P'TzYSl':'I01K!,bione ~ pasloobów w wieku 
do lat 1~, a feżdi Lt,/;.r.ęsZC7-'\ ią do szkół -- do czasu 
ukończenia szkoły, lecz tyll<o do 24 lat. oraz dziecf 
zupełnI e nJ!.eul,,'}lne d<> pracy bądź wskutek ułom
n o.śc i fizycz,nej lub umysło'wej bądź wskutek nie
ulecza,lnej choroby. Niezdolność do pracy winna 
być stwierdzona świadectwem komisji lekarsk iej. 

(3) W wyfą!kowych przypadkach może właści
wa władza przYJ.na ć pracownikowi dodatek rodzin
ny na dzieci Innych rodziców, pozostające na zu
pełnym utrzymaniu pracownika, Jeżeli dzieci te Sił 
sierotami po ofia·rach wojny I nie posiadają ani 
prawa do zaoparłrzenla z funduszów public:wych, 
ani żadnych innych środków utrzyma'nia. 

§ 7. (1) Pracownl.kowi państwowego przedsię
Morstwa "Polska Poczta, Te!egraf ł Telefon" służy 
prawo do Jednego tylko uposażenia, Jako wynagro-
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dzenla za ogół czynności połączonych z jego sta
nowiskiem służbowym_ 

(2) Za spełnianie czynności dodatkowych, nle
związanych ze stanowiskiem służbowym, może pra
cownik otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, któ
rego wysokość określi Minister Poczt i Telegrafów 
w porozum~eniu z Ministrem Skarbu. 

§ 8. (1) Pracownikom państwowego przedsię

biorstwa "Polska Poczta, Telegraf I Telefon" mia 
nowanym na stanowiska kierownicze przysługuje 
dodatek funkcyjny. Przepis ten stosuje się także do 
pracowników, pełniących obowiązki przywiązane 

do stanowisk kierowniczych. 
(2) Pracownikom, pełniącym obowiązki kierow

nicze zastępczo, podczas urlopu wypocz.ynkowego 
kierowników nie przysłn~uje dodatek funkcyjn}" 

(3) Równocześnie można otrzymać tylko jeden 
dodatek fUlllkcyjny, w razie l.a.s zbiegu tytułu do 
dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych upraw
nionemu służy prawo wyboru. 

(4) Dodatek funkcyjny nie należy się osobom, 
pozostającym w stanie nieczynnym I zawieszonym 
w pełnieniu służby. Dodatek funkcyjny nie przy
sługuje również pracownikom, nie pełniącym z ja
kiegokolwiek powodu, z wyjątkiem udopu wypo
czynkowego, Co najmniej przez miesiąc obowiąz
ków, przywiązanych do stanowiska kierowniczego. 

(5) Stanowiska kierownicze I wysokość dodat
ku funkcyjnego ustala Minister Poczt I Telegrafów 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

§ 9. Minister Poczt .j Telegrafów w porozumie
niu ' z Ministrem Skarbu przyznaje pracownikom 
państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Te
legraf I Telefon" dodat.kl służbowe, uzasad
nione szczególnymi właściwościami służby poczto
wo-telefonicznej albo przyczyniające się do wydaJ
ności i racjonalizacji pracy. 

§ 10. Pracownicy państwowego przedsiębior
stwa "Pols!m Poczta, Telegraf ,I Telefon" za wydaj
ną pracę i osią!lnlęte oszczędności oraz wybitne 
zasługi w dz,ierlzinle usprawnienia organizacji pra
cy mogą otrzymywać nagrody pieniężne ł zapomo
gI, na których wypłatę wstawiane będą co roku od
pOWiednie kwoty do prelłminarza budżetowego. 

§ 11. Uposażenie, wypłacane na zasadzie roz
porządzenia niniejszego, wolne jest od państwowe
go podatku dochodowego I opłaty emerytalnej. 
Wolne są również od podatku dochodowego i opła
ty emerytalnej inne n C" - . ', ości przewidziane w roz
porządzeniU niniejszym'. ' 

§ 12. Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegra
fów określi, w których działach służby państwowe
go przedsięrnorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Te
lefon" oboWiązuje noszenie munduru oraz ustali, 
którym pracownikom przyznane będzie umunduro
wanie w naturze po cenach ulgowych. 

§ 13. W raz'le pełnienia czynności 5łużbowych 
poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie 
przeniesienia na nowe miejsce służbowe ' przysłu

gują pracownikowi należnoścI, które określi rozpo
rządzenie MinbtTl~ Poczt ł Telegrafów w porozu-
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mieniu z Ministrem Skarbu. 
§ 14. (1) PracownikOllll państwowego przed

siębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" mo
że być udzielona w przypadkach zasługUjących na 
uwzględnienie bezprocentowa zaliczka na uposa
żenie . 

(l) Warunki przyznawania i spłaty zaliczek tu
dzież ich wysokość określi Minister Poczt i Tele
grafów. 

§ 1,. (1) Pracownik d jego nójbHższa rodz.
na mają prawo do opieki lekarskiej, której forma 
i rozmiary będą niegorsze niż dla innych pracow
ników państwowych. 

(l) Do czasu wydania odrębnych przepisów 
przez Ministra Poczt I Telegrafów pracownicy pań
stwowego przedSiębIorstwa "Polska Poczta, ' Tele
graf i Telefon" będą mieli prawo do pomocy le
ka'rskiej w zakresie i na zasadach ustalonych dla 
funkCjonariuszów państwowych lub innej formy 
pomocy . lekarskiej. 

§ 16. Pracown'ikom państwowego przedMę
biorstwa "Polska Poczta, Tele~raf i Telefon" i Ich 
małżonkom przysługują ulgi w przejazdach pań
stwowymi środkami komunikacyjnymi w zakresie 
i na ~ą.sadach, ustalonych dla funkCjonariuszów 
państwowych . 

§ 17. Rozporządzenie Ministra Pocz,ł i Tele
grafów określi normy na,leżności za mieszkania, 
zajmowane przez pracowników w budynkach, bę
dących w zarządzie państwowego prze(l~ębiorstwa 
"Polska Poczta, Tele~raf I Telefon", oraz unormuje 
sprawę mieszkań służbowych . 

~ 18. (1) Pracownicy zajmujący mieszkania 
służbowe obowiązani są na żądanie przcłw.0nego 
z chwilą rozwiązania stosunku służbowegO', prze
niesienia w stan spoczynku, iak w o~óle zmiany 
stosunku służbowtJo, z powodu którego przydz'iał 
mieszkania ml,stąpił . opróżnić mieszkanie częścio

wo w ciągu dni 28 od dnia doręczenia im odno
śnego wezwania władzy, a całkowicie - w ciągu 
3 miesięcy od dnia doręczenia te~o wezwania , 

(2) Przy dobrowolnym wystąDieniu ze służby w 
państwowym przedSiębiorstwie .. Polska Poczta, Te
legraf I Telefon" całkowite opróżnien i e mieszkania 
powinno nastąpić natychmiast. 

(3) W razie nieopróżnienia mieszkania służbo
wego w oznacwnych terminach przełożonemu słu
ży prawo zarządzić eksmiSję z przydz,ielonego mie
szkania w drodze administracyjnej, za po~rednl. 
cłwem organów bezpieczeństwa publicznego. 

§ 19. Prawo do uposażenia powstaje: 
a) dla przyjętych do służby w państwowym 

przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telc~raf i Tele
fon", jeżeli faktyczne objęcie służby nie nastąpiło 
z dniem pierwszym miesiąca kalendarzowego, lecz 
w ciągu miesiąca - od anta objęcia służby, przy
czym uposażenie za czas do picrwszef!o dnia naJ
bliższego miesiąca oblicza się w wysokości po 1130 
części uposażenia miesięcznego. Przepis ten doty
czy także ponownego powołania emeryta do słuł.
by w państwowym przed51ębiorstwie "Polska Pocz
ta., Telegraf I Telefon", który powinien Jednak za 
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ten C:li:lS i \V ti'lkim sa'1wm slosunku zwrócić Skar
bowI Państwa pobrer.e do końca miesiilca Z30])C1-

trz e:~i e emerytalne, 
h) w P0 :(I:)".lałych przypadkach - 7. dniem pier

W$?y::'1 n <>lblP.s:;cgo miesiąca lc 3lendC\rzowcgo po 
dnin rr.icn0 ~..:n:,::nia (awans·u) l·.lb p c> dn iu p:O'w~tania 
wDn!nków. u .zasadniając;/ch 7"mian~ uposażenia, je
ż!;) ;' dzlC':1 mIanov/Oili<l ("lwa nsu) alha zmiany wa
rur.k6w nic zbiega się z terminem pła!ności u;JOsa
i.eni.a. W finie jedne·l,.: zmiany miejsca, służbowego, 
p ()C i ągf,j;~ccro za sobą. zmianę wysoko§d UpO~ ·3że

nia. prawo do uposażenia odpOWiadającego nowe
mu miejscu s!użhcy,,'cmu przysługuje od dnia pier
wszego miesiąca kalendarzowego, następującego 

po zwolnieniu od poprzednich obowiąz!<0'" <łuż
howych. 

~ 20. Prawo do uposażenia gaśnie: 
a ) \l' razie śmierci p,racownika - z ostatnim 

dniem rnlesi'lca ka!cndarzowego, w którym śmierć 
nasłf)~itf). 

b ) \\. razie rozwiązania stosunku służbowego w 
inny sposób .. z o5,tatnirn dniem miesiąca kalenda
rzowcr,o , w którym stosunek slui.bowy faktycznie 
mt,,!. Przepis ten ni.e d otyczy icdncik osób, które 
samowolnie opuściły słu*bę w państwowym przed
siębiorstwie "Pojska Poczta , Telegraf i Telefon", 
gdyż winny one zwrócić Skarbowi Państwa odpo
wiednią CZl;śĆ uposaź.enia ia dni nieprzesłużone , 
obliczoną według zasa·d o'kreślonych w § 19 lit. a). 

§.21. (1) Pracownik traci prawo do uposaże-
n Ia 70 -:\ czas: 

a: nieusprawiedJi\vi(>nej nieobecności w slu7.bie, 
b ) ~tłbyw<J n;a kary pozbawienia wolności. 
(1 ) "'IJ./ obu pn;vpudkach kwOotę pobraną potrą

ł'..tI się przy nDjhr ' ;i:szej wy!>ł",cie uposażenia. 
(.3) K1e,Gwnlk organu bezpośrednio podległe

~o Ninistrowi Poczt i Tdf:grafów moie w przypad
!r,G('.h ? ", :;łlllJuiących na tlwzględnienie przyznać ro
,hbk rJl ·i'>cownik.:I, odbvwającegc karę po:tbawie
nia woL; o.~d , ui!)iłek na utrzymanie do wysOokości, 
nie prlekraczającej połowy uposażenia pracownika. 

§ U . Uposażenie pracowników państwowego 
pr~ed~ięl:riorstwa "Polska Poczta, Telegraf i TeJe
{<m" płatne jest w terminie, ustalonym dla wypłały 
Uj1{? ~{lźc ni~ funkCjonariuszów państwowych . 

~ :!.':. (1) W czasie pełnienia obowiazkowej 
służ.by wOjskowej pracownik traci od najbiiższego 
tcr m1 nu płCl,tności prawo do uposażenia z łytułu 
!łnżby w parJsh,,!owym przedSiębiorstwie "Polska 
P<JC;; t.", TeJ.egraf i Telefon". Po powrocie ze tlużby 
wOjskowej do służby w państwowym przedsiębior
shvi e " Pu bkr. F\1czta, Telegraf i Telefon" służv MU 

pna 'ro ,k', upcsażen:a od dnia faktycznego objęcia 
slu.iby wcdbg zascd określonych w § 19 lit. a). 

(l) W czusie odbywClnia peTiodycznych ćwi
czeiJ wOjskowych pr3cownik otrzymuje uposażenie 
z tytdu ~h.l2by w państwowym prz p.:hiebjc' .. -slwie 
"P\')'!lika Pocztą. Telegraf i Telefon". 

(3) PraCOv.T,~ k, powohmy do służby wojskowej 
na sku tek mob Iliz ar.ji lub ze względu na bezpie
czeństwo Pa6$h'i<l. btrzym.'.ljc ur-osażenie określone 
dIn powołeny(1' C0 ~!'":iby woj~l{QweJ podczZls rno-
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bilize.cji a nadto, jeżeli jego uposażenie z tytułu 

słui.by w państwowym przedSiębiorstwie "Polska 
Porz:a. Telegraf i Telefon" jest wyższe od uposa
żenia woj~k ;)v'ei5~), otrzymuje od państwOowego 

przedsiębicrs.tv·z' "Polska Poczta, Telegraf i Tele
fon" różnicę do wysokośd uposażenia w służbie 
pa!\słwowego przedSiębiorstwa "Polska Poczta, Te
legraf ! Telefon" z uwzględnieniem każdorazowych 
zmian, zachcdzących w uposażeniu w :;.łużbie w 
państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Te
legraf i Telefon" i w służbie wo·jskowej. 

§ 14. (1) W razie dosłania się pracownika do 
niewoli. albo zaginięcia na terenie działań wojen
nych prawo jego do uposażenia ulega zaw[eszeniu 
w całości aż do jego powro.tu . O ile j e fln ~ l· ))()ZO

stający w niewoli (zaginiony) pozostaw ił rnd:>:i.nę, 

zawieszeniu ulega tylko połowa upo.sażenia 7-aś 
drugą połOowę należy wypłacać ro dz;inie, mianowi
cie żonie i dzieciom, jeżeli powstający w niewoli 
(zaginiony) jest ich jedynym żywicielem. 

(2) Jeżeli okoliczności towarzyszące dostaniu 
się dó niewoli wskaZUją na lo, że czyn ten popeł
niono rozmyślnie, zawiesza się również prawo do 
uposażenia pOobieranego przez rodzinę. 

(3) Po powrocie pracownika i po stwierdzeniu, 
że dostał się on do niewoli albo 7. :'Ipinał bez wła
snej winy, otrzymuje on za cilły czas n-iewal1 (za
ginięCia) uposażenie . które uległo zawieszeni 'J l

połrącenf.em e'\.ventLJainych zaliczek w czasie nie
woli (zaginięcia) i kwot uposażenia, W}lplacanego 
jego rodzi.nie w czasie niewl)\i (zag! ni~cia) . 

(4) Goy pra<:owJ"ik, który l.!:.~in G~ na temnle 
działań wOjenny;::h. n:e 0dnrl jdzie ~ię najpó%nlcj 
w ciągu roku cd chwili ratyfi~i'!cjj pokoju , rodr.'n..':l 
zaginionego traci p,,Jwo '-~o upo .~,1i ,qnle , otrzymu
Je natomiast lym'-:?:lsQwe ;>;ann(}tr.~ "·l ~ ~'? w nw~1 obo
Wiązujących Hstaw. 

§ 25. W Y'''''.?.i" §mk)'ci m·ilc.·}ow'nika p rzyz.l'lr:t1 e 
sit; :)s,obi.;, klóra '10nic·s'." k;19.ztv Ti()~Jzebll, poś
miertne, tryko .7.P,,')t łyc:h k:)$Z.ł6w j')r >,:y czym ~ 

II) .fe.ieH kO:'lty :>or.'.'zehIJ ponOS:'.<1: 7.00.1') , albo 
dZ;f(.' i lub ro~l;:;nn. pnyznaj/' się Ill'\ pokrYCie tych 
ko;;zt6w ryczalt w wysokoki 3 .mie.~ięczne~o ostat
ni '!) !ł-obranego przez zm.ark~~o upoSiJŻeniil . 

b) jeżeli koszty pogrzebu ponosi Inna osoba, 
przyznaje się Jej zwrot kosztów rzecz.ywiśclepo
niesionych I udowOodnionych . najwyżej jednak do 
wysokOŚCi określonej w IH. a) o ile zmarły nie po
zostawił majątku ruchOomego lub nieruchomego, 
wystarczającego na pokrvcie tych ko~złÓw. 

§ 16. (1) Z uposażenia mogą być dokonywane 
potrącenia na podstawie: 

a) przepisów ustawy, 
b) tytułów egzekucji sądowej zaopairwnych 

klauzulą wykonalności, 
c) zarządzeń właściwych właoz administracyj

nych lub kierowników organów państwowego 
prz~-dsięblorstwa "Polska Poczta, Tel~raf ł Tele
fon. 

(2) Na podstaWie zarządzeń, o których mowa 
w usf. (1) lit. c) potrącenia mogą być dokonywane 
jedynie w celu zaspokOjenia roszczeń państwowego 
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przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Tele
fon" z tytułu stosunku służbowego oraz Skarbu 
Państwa z tytułu należności i danin. Roszczeniom 
tym służy bez względu na czas ich powstania pier
wszeństwo zaspokojenia przed innymi roszczenia
mi; wyjątek -stanowią roszczenia o alimenty, któ re 
winny być traktowane na równi z roszczeniami 
państwowego prz. edsiębiorstwa " Polska Poczta, Te
l egrał i Telefon" i Skarbu Państwa. 

(3) Co do dopuszczalności i wysokości połrąceIi 

należy stosować przepisy, dotyczące egzekucji są

dowej ~ administracyjnej. Nie dotyczy to rat zali
czek na uposażenie oraz opłat za świadczenia w 
naturze, które potrąca się w pełnej wysokości, nie
zależnie od potrąceń z innego tytułu. 

§ 17. (1) RosiZczeniił pra'cowników do pań
stwowego przedsiębiorstwa "Polska Pocz.ta, Tele
grąi i Telefon" lub do Skarbu Państwn, wynikają
ce z tytułu uposażenia , priedawniają s'ię po upły
wie lat 3 od dnia powstania odnośnego tytułu pra
wnego, wynikające zaś z innych należności, okre
ślonych na podstaWie rozporządzenia niniejszego 
po upływie trzech miesięcy od dnia powstania ty
tułu do tych należności. 

(1) Bieg przedawnienia przerywa s·ię przez każ

dą czynność, przedsięwzię~ą przez pracownika w 
celu ustalenia lub dochodzenia wierzytelności u 
władzy asygnującej uposażen·ie. 

§ 18. (1) Pracownicy państwowego przedsiębior
stwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" przenie
sieni do słutby w Ministerstwie Poczt i Telegrafów 
albo pracownicy tegoż Ministersłwa przeniesieni do 
służby w państwowym przedsiębioutwie "Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon" otrzymują uposażenie, 
odpowiadające grupie uposażenia posiadanej przed 
przeniesieniem. 

(l) Minister Poczt i -Telegrafów określa, które 
g·rupy uposażenia państwowego przedsięhiorstwa 

"Polska Poczta, Telegraf i Telefon" odpowiadają 
grupom ' u.posażenia w Ministerstwie Poczt i Tele
grafów. 

§ 19. Uposażenie, określone niniejszym rozpo
rządzeniem, otrzymują pracowndcy, którzy do dnia 
wejścia' w żyde nin~js.zego rozporząd:zenia byli 
pracownlka:mi o charakterze publiczno-prawnym. 
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Jako początkowy szczebel dla wszystkich pracowni_ 
ków ustala się szczebel "a" z terminem od 1 sty
cznia 1946 r. 

§ 30. Pracownicy państwowego przedSiębior
stwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" zostają 
zaszeregowani do nowej grupy uposażenia szczebel 
"a", odpOWiadającej cyfrowo grupie uposażenia 
dotychczas posiadanei. 

§ 31. Pracownicy, otrzymujący do dnia wej
ści a w życie rozporządzenia niniejszego doda tek 
wyrównawczy w wysokości różnicy pomiędzy po
siadaną grupą uposażenia a- grupą przywiązaną do 
stanowiska, na którym właściwa władza powierzy
ła im pełnienie obowiązków, otrzymują dodatek 
wyrównawczy przy zastosowaniu pnepisów § 4 ni
niejszego rozporządzenia. 

§ 31. (1) W okres·ie trwania wyjątkowych po
wojennych warunków gospodarczych przyznaje się 
pracownikom dodatek gospodarczy w n astępują
cych wysokościach: 
w grupach upos.ażenia 1 - 4 1.000 zł miesieC:7.I1ie 

5 - 8 800 " 
9 - 11 700 

(1) Do dodatku gospodarczego stosuje się prze
pisy niniejszego rozporządzenia w sprawie uposa
żenia. 

§ 33. Zasiłek wyrównawczy, przyznany pracow
ni.kom na podstawie § 28 ust. 1 rozporządzenia 

Rady M'inisłrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposa
żeniu pracowników państwowego przcdsiębio-r

stwa "Polska Poczta , Telegraf i Telefon (Dz. U. R. P. 
Nr 4, poz. 26). znosi się z dniem wejŚCia w życie 
niniejszego rozpor.ządzenia. 

§ 34. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży

cic z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
dnia 1 pażdziernika 1945 r. Z dniem tym traci moc 
obowiąZUjącą rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników 
państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Te
legraf i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 26). 

Prezes Rady Ministrów: . 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Poczt i Telegrafów: ' 
Tadeusz Kapeliński 

ROZPORZĄDZENIB PREZESA RADY MINISTRóW 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Oświat y, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych 
z dnia 3 grudnia 1945 r. 

\IV sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 26 lutego 1926 r. do art. 2, 3 
I $ ustawy o mierniczych przysięgłych. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 Iip
~a 1915 r. o mierniczych prZYSięgłych (Dz. U. R. P. 
z 1928 r. Nr 46, plOZ. 454) zarządza się , co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Robót Pu
blicznych z dnia 16 lutego 1926 r. w porozumieniu 
z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego oraz Ministrem Reform Rolnych do 

art. 1, 3 i 5 ustawy o mierniczych prZYSięgłych 
(Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 103), zmienionym rozpo
rządzeniem z dnia 14 czerwca 1937. r. (Dz. U. R. P. 
Nr 47, poz. 364) wprowadza się zmiany nastę
pujące: 

1) § 3 ol:rzymuje brzmienie) 
,,§ 3. Powołuje się komisk egzaminacyjnl! 

w Warszawie, do której zadań należy stwier .. 
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dzanie praktyczne,; znajomości :zawodu 
przez kandydatów na mierniczych przy
sięgłych" ; 

§ l. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
% dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: 
l) § 4 skreśla się; 
3) § 13 otrzymuje brzmienie: 

Edward Osóbka-Morawski 
Minister Skarbu: 

.. § 13. Opłata za egzamin w pełnym zakre
sie art. 4 lit. a) i b) ustawy o mierniczych 
przysięgłych wynosi 1500 zł, %a egzamin zaś 
w zakresie art. 4 lit. b) - 500 zł". 

Minister Rolnidwa 
Konstanty Dąbrowski 
Reform Rolnych: 

Minister Ośwla-ty: 
Stanisław Bieniek 

Czesław Wycech 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SPRAWIEDLIWOśCI 
z dnia 21 listopada 1945 r. 

w sprawie wprowadzenia przyspieszonego postępowania karno-administracyjnego co do niektórych 
wykroczeń, określonych w ustawie o szkodnidwie leśnym i polnym. 

Na podstawie art. 52 rozporządzenia Prezydenta nym (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 114). 
Rzeczypospolitej z dnia 11 marca 1918 r. o postę- - § l. Rozporządzenie niniejsze wchod7J w ży-
powaniu karno-administracyjnym (Dz. U. R. P. cle z dnIem ogłoszenia l obowiązuje do dnia 30 li-
Nr 38, poz. 365) zarządza się, co następuje: stopada 1946 r. 

§ 1. Wprowadza się na obszarze całego Pań- Minister AdministracJi Publicznej: 
stwa przyspieszone postępowanie karno-adminlstra- Władysław Kiernik 
cyjne w sprawach o wykroczenia okre-~lone w czę- Min-ister Sprawiedliwości: 
ścl I rozdziale II (szkodniCtwo leśne) ustawy z dnia Henryk Świątkowski 
14 kwietnia 1937 r. o szkodnictwie leśnym i pol-

328 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 13 listopada 1945 r. 
o cenach sprzedaiy wyrobów tytoniowych. 

Na podstawie art. 8 usta,wy % dnia 18 marca mlowanie dostaw dla Państwa itp.) - ceny dru-
1931 r. o utworzeniu p<lństwowego przedsiębior- giej kategorii stosuje się przy wolnej sprzedaży dla 

-stwa .. Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. wszystkich odbiorców. 
Nr 16, poz. 1-40), zmienionej rozporządzeniem Pre- § 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
zydp.nta Rzeczypospolite; z dnia 17 października de z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moC 
1933 r . o sprzed9ży wyrobów tytoniowych (Dz. obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu 
U. R. P. Nr M, poz. 617) zarządzam, co następuje: z dnia 3 stycznia 1945 r. o ustaleniu taryfy na wy-

§ 1. Ustala się ceny wyrobów tytoniowych, roby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowe.go 
określone w cenniku, załączonym do rozporządze- (Dz. U. R. P. Nr 2, poz. 6). uzupełnione rozporzą-
nia niniejszego, obejmUjącym dla niektórych wy- dzr.nlem Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 
rabów tytoniowych dwie kategorie cen. 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. &3) w brzmieniu 

§ l. Ceny pierwszej kategorii stosuje się przy rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 sierpnia 
sprzedaży na podstawie przydziałów urzędowych 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 170). 
dla odbiorców pracujących oraz dla produkują- Minister Skarbu: 
cych po cenach reglamentowych (przemysł, pre- Konstanty Dąbrowski 

Hel •• 
Bałtyk 
Wolność 
Sporł f/ 

Mazur 

Nysa 
Syrena • 
Partyzant 

· 

· 
i 

• 

• 
i 

• 
• 
• 
• 

1. Papierosy: 

Zaląezn:iik d41 rOllporządzl'nia Ministra Sk3ll'b1l 
z dn-i~ 23 listopada 1945 r. fpoz. 328). 

CENNIK WYROBóW TYTONIOWYCH 
PDlskiego Monopolu Tytoniowego 

l. Cygara: 

bezustnikowe: Cena za 1 sztukę 
Kat II 

Cena za 1 sztukę 
El Aliento , , 10 zł 

Kat. I Kat. II Kopernik 8 zł , , 
111 3 zł La Pintura . . 6 zł 

· . l zł 3 zł Ligia , 5 zł 

· 1 zł 10 gr l zł Cygarillos 4 zł 

90 gr 1 zł 80 gr 3. Tytonie : 
50 gr 1 zł 50 gr do fajki: 

ustnikowe: Cena za 1 kg 

· 1 zł 10 gr l zł Kał. II 

· • . 1 zł 10 gr l zł Sredni fajkowy 350 zł 

• . . . 40 gr 1 zł 10 gr Zwyczajny fajkowy 300 zł 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia l.5 Ustop&da 1945 r. 

o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 czerwca 1945 r. o nonnach szacunku ( cenach 
wykupu krajowego surowca tytoniowego. 

Na podstawie art. 9 U$tawy % dnia 18 marca 
_1931 !T. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa 
,,Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr 16, 
poz. 140) zarządzam, 00 następuJe: 

§ f. W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnła 
2.1 czerWał 1945 r. o normachszaalnku I cenach 
wykupu kTałowego surowca tytoniOlwego (Dz. U. 
R. P. Nr 23, poz. 133) wprowadza się zmiany na
Itępujące: 

1) w § 2 ust. l) otrzymuje brzmienie: 
.. l) Plantatorzy tytoniu, kłórzy odstąpią Pol

skiemu Monopolowi Tytoniowemu cały wy,prod:u
kowany surowiec, otrzymują premię w postaci pra
wa zakupu po cenach ul"zędowych towarów prze
mysłowych I Innych według następujących zasad: 

a) za każde pełne 100 zł otrzymane za odstą
p~ony surowiec tytoniowy uzyskuJą plantato
rzy prawo do ~kUlPu JedneJ Jednostki pre
miowej; 

b) jednostka premiowa składa się z następują
cych towarów: 
1,5 kg cukru, 
l kg soli, 
100 sztuk papierosów ustnikowych albo 100 

sztuk papierosów bezustnikowych albo 100 
gr tytoniu, 

10 pudełek zap-ałek; 

e) zastrzega s'ię prawo ' ZiIl1iany w składzie towa
rów jednostki premiowej i zastępowania jed- • 
nego towaru innym równowartościowym"; 

2) w § 13 ust. 5) wyrazy ,,100 zł" zastępuje się 
'\Vyrazami ,,100 zł". . 

§ 1. Rozporządze:nie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
dnia 14 lipca 1945 r. 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 
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ROZPORZ~DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 13 listopada 1945 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Odbudowy o sposobie ujawniania w księgach hipotecznych 
prawa zabudowy i praw rzeczowych na tym prawie. 

Na podstawie art. 1 ust. (4) dekretu z dnia 16 
października 1945 r. o prawie zabudowy (Dz. U. 
R. P ... · Nr 50, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

t. Przepisy dla obszam mocy obowiązującej Ko
deksu Napoleona i Tomu X cz. 1 Zwodu Praw. 

§ 1. Dla każdego ustanowionego prawa zabu
dowy należy założyć nową księgę hipoteczną. 

§ l. W dziale pierwszyn1 tej księgi na.leży u
widocznić obszar, położenie I granice gruntu, na 
którym uS'tanowiono prawo zabudowy oraz rodzaj 
1 rozmiar budynku ze wskazaniem numeru dotych
czasowej księgi hipotecznej nieruchomości grunto
wej, na której .prawo zabudowy zostało ustanowio
ne. W dziale drugim należy podać Imię I nazwisko 
nabywcy prawa zabudowy, a w dziale trzecim -
~stotne wa-runki umowy o ustanowieniu prawa za
budowy. 

Poza tym do wpisów w tet księdze stosuje się 
obowiąZUjące przepisy. 

§ 3. Ustanowienie prawa z-abudowy należy u
widocznić w dziale trzecim dotychczasowej księg·i 
hipotecznej nieruchomości gruntowej, na której 
ustanowione zostało prawo zabudowy, przy czym 

we wpisie należy powołać akt notarialny, na podsta
wie którego ustanowione zostało prawo zabudowy 
oraz numer księgi hipotecznej, założonej dla tego 
prawa. 

II. Przepi'sy dla obszaru mocy obowiązującej 
kodeksu cywilnego austriackiego. 

§ 4. Dla każdego ustanawianego p,rawa zabu
dowy, stanowiącego przedmiot odrębnej własności, 
należy założyć nowy wykaz hipoteczny. 

§ 5. Na karcie stanu majątkowego (karta A) 
należy zamieścić napis: "Wykaz prawa zabudowy, 
ustanowionego ' na nieruchomości . . . . . . . liczba 
wykazu hipotecznego ..... gminy katastralnej". W 
oddziale pierwszym należy uwidocznIć obszar, po
łożenie I granice gruntu, na którym ustanowiono 
prawo zabudowy oraz rodzai I rozmiar budynku 
a nadto istotne warunld umowy o ustanowieniu 
prawa zabudowy. Na ka-roie własności (karta B) 
należy wymienić Imię I nazwisko nabywcy prawa 
zabudowy. 

poza tym do wpisów w tvm wykazie stosuje sl~ 
obqwiązu,jące przepisy. 
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§ 6. Ustanowienie prawa zahudowy należy 
uwidocznić w karcie ciężarów (karła C) dotychcza
sowego wykazu hipotecznego nieruchomości grun
,towej, na której ustanowione zostało prawo zabu
'dowy, przy czym we wpisie należy powołać ' akt 
notarialny, na podstawie którego ustanowione zo
stało prawo zabudowy, oraz wykaz hipoteczny za
łożony dlatego prawa. 

III. Przepisy dla obszaru mocy obowiązująceJ 
kodeksu cywilnego niemieckiego. 

§ 7. Dla każdego ustanowionego prawa zabu
dowy, stanowiącego przedmiot odrębnej własności , 
należy założyć nowy wykaz księgi gruntowej (księ
ga wieczysta prawa zabudowy). 

§ 8. W napisie tego wykazu należy zaznaczyć, 
że wykaz dotyczy prawa zabudowy, ustanowionego 
fia nieruchomości gruntowej, oraz powołać liczbę 
tomu i wykazu tej nieruchomości. W spisie posiad
łości należy uwidocznić obszar, położenie i granice 
gruntu, na którym ustanowiono prawo zabudowy, 
oraz rodzaj i rozmiar budynku, w dziale pierwszym 
wykazu - imię i nazwisko nabywcy prawa zabu-
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dowy, a w dziale drugim - Istotne warunki umowy 
o ustanowieniu prawa zabudowy. 

Poia tym do wpisów w tym wykazie stosuje się 
obOWiązujące przepisy. 

§ 9. Ustanowienie prawa zabudowy należy 
uwidocznić w dziale drugim dotychczasowego wy
kazu księgi gruntowej, na której ustanowione zo
stało prawo zabudowy, przy czym we wpisie należy 
pOwołać akt notarialny, na podstawie którego usta
nowione zosłało prawo zabudowy oraz liczbę to" 
mu i wykazu księgi gruntowej założonego dla tego 
prawa. 

IV. Przepisy wspólne. 
§ 10. Wszelkie prawa rzeczowe, ciążące na pra

wie zabudowy, wpisuie się wyłącznie do założo
nych dla tego prawa ksiąg hipotecznych, W}'Ikazów 
hipotecznych i wykazów księgi gruntowej. 

§ 11 . Rozporządzenie nlnlefsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister ~prawiedliwości: 
. Henryk $wiqtkowski 

Minister Odbudowy: . 
M ich al K aczorowski 
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MINISTRA SPRA WIEDLlWOsCl 
z dnia 13 listopada 1945 r. . 

o zmianie I!ranic okręgów sądów grodzkich w Kole, Koninie i Turku w olfięgu Sądu Okręgowego 
w KaUszu. 

Na podstawie art. 1 dekretu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. 
o upoważnieniu do tworzenia sądów oraz zmiany 
ich okręgów, a ponadto do przenoszenie sędziów 
na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Ni 11, poz. 
58) , zarządzam, co następuje: 

§ t. Gminę miejską Tuliszków oraz gminy 
wiejskie Tuliszków i Władysławów wyłącza się z 
okręgu Sądu Grodzkiego w Koninie i włącza się 
je do okręgu Sądu Grodzkiego w Turku. 

§ l. Gminę wiejską Brudzew wyłącza się z 0-

kręgu Sądu Grodzkiego w Kole I włącza się ją do 
okręgu Sądu Grodzkiego w Tu,rku. 

§ 3. Sprawy z gminy miejskiej TuHszków orat 
z gmin wiejskich Brudzew, TuHszków I Władysła

wów, które przed dniem 1 stycznia 1946 r. wpłyną 
do dotychC'zas właŚCiwych sądów grodzkich, toczą 

się w tych sądach aż do Ich prawomocnego ukoń

czenia. 

§ 4. Rozporządzenie ninieisze wchodzi w życie . 
z dniem 1 stycznia 1946 r. 

Minister Sprawiedliw0śc1: 

Henryk $wiqtkowski 
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ROZPORZ~ZENIE 
Mlnfsłrów: Sprawiedliwośd oraz Pracy I Opiekł Społecznej w porozumieniu z Minisłrem Skarbu 

z dnia 16 lłsłopada t945 r. 
o zmianie sławek należności ławników I zastępców ławników sądów pracy (sądów oIaęgowyc:h. 

Na podstarwie art. 1tl 53 prawa o sądac:h pracy 
O}Z U. R. P. z r. t934, Nr 95, poz. ~54) z8ll'zlłma 
alę . co następuje: 

§ 1. W § 1 rozporządzenia Moin,isłra Sprawie
dliwośd oraz Ministra Opieki Społecznej w poro
zumieniu z -Ministrem Skarbu z dnia 19 stycznia 
t935 r. o należnościach ławników i zastępców ła
wników sądów pracy i sądów o~ręgowych (D&. 
U. R. P. Nr 7, poz. 38) podwy!sza się maksymabul 
wY50kość odszkodowa.nla za utracony dilenny za.. 

robek z ~ zł do 100 zł, a w § l tegoż rozporządze
nia wysokość diet z 6 zł do 50 zł. 

§ l. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ż,/"ł 
cle z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: 
Henryk $wiqtkowski 

wiz MJnlsfer Pr&ey I Opieki SpołeczneJ: 
Feliks ,Manlel 

M,lrtlster Skafbu : 
Konstanly Dąbrowski 
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ROZPORZ.\DZENIE MINISTRA imA WIEDUWOśCl 

z dnie 4 grudnia 1945 r. 
Regulamin wewpęlrmego IU'zędowania sądów apelacyjnych. okrę~yc:h i grodzkich w sprawach 

niespomych. 

Na podstawie art. 78 prawa o ustroju sądów pow
szechnych zarządzam, co następuje: 

§ 1. Do czynności sądów apelacyjnych, okręgo
wych i grodzkich w sprawach niespornych stosuje 
się odpowiednio przepisy regulamInu wewnętrzne
go urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych 
I grodzkich w sprawach cywilnych z dnia 15 grud
nia 1931. r. (Dz. U. R. P. Nr 114, poz. 941). jeżeli 
przepisy poniższe nie stanowią Inaczej. 

§ 2. W sądzie grodzkim prowadzi się r eper
toria: 
_ 1) Ns - dla wszelkich spraw z zakresu sądow
nictwa niespornego, dla których nie ma odrębnych 
repertoriów (wzór Nr 1). 

1.) Zg - dla spraw o uznanie za zmarłego, o 
stwierdzenie zgonu, o uchylenie postanowienia o 
uznaniu za zmarłego i o uchylenie postanowienia 
o stwierdzeniu zgonu (wzór Nr 1.). 

§ 3. W przypadku wejścia wniosku o uchylenie 
postanowienia o uznaniu za zmarłego lub wniosku 
o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu zgonu 

należy sprawę wciągnąć na nowo do repertorium, 
a w rubryce -"uwagi" powołać sygnaturę sprawy, w 
której zapadło odnośne postanowienie; nową syg
naturę zap.isuje się w rubryce "uwagi" dawnej. 

Do akt nowozałożonych dołącza się akta po
przedniego postępowania . 

§ 4. W sądzie ok'ręgowym prowadzi Się reper
torium Ns dla wszelkich spraw z zakresu sądowni
ctwa niespornego, rozpoznawanych przez sąd okrę
gowy w pierwszej instancji (wzór Nr 1). 

§ 5. W przypadku wejścia wniosku o uchyle
nie lub zmianę postanowienia o ubezwłasnowol
nieniu należy sprawę wciągnąć 'na nowo do reper
torium, a w rubryce .. uwagi" powołać sygnaturę 
sprawy i sąd , przed I<tórym toczyło się postępowa
nie o ubezwłasnowolnienie. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1946 r. 

Minister Sp,rawiedliwości: 

Henryk Świątkowski 

Załącznik do rozporządzenia Mj'nlsll'a Spra
wie<UilWoścl z doia" grudnia 1945 r. (poz. 3~3) 
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Zahltznik 110 rozporz:,dzł'nia Ministra Spra
wi cll!iwośc i z ,dnia 4 ~rlldllia 1941; r , (poz. :la:,;) 
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Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w drukarni Nr " Sp. Wydawniczej "Czytelnik" w Łodzi 
ul. Żwirki 2, 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi , ul. Piotrkowska 49 
oraz w BIUrze Sprzedaży w Warszawie, ul. Targowa 59. 

Prenumeratę należy wpłacać z góry za pośrednictwem P.K.O. Wysyłkę wykonuje się po uprzednim wpła
ceruu prenumeraty kwartalnej dla wla, dz, urzędów, Z'akladów i instyl'Jcyj państwowych i samom~dowych 

w -kwocie zł IDO, dla innych prenumeratorów w kwocie zł 200, Konto czekowe w P. K.. O. VII - 134. 

Pojedyncze numery są do nabycia. 

w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. Piotrkowska "9, w Biurze Sprzedaży w Warsza
wie, ul. Targowa 59 oraz w Kasach Sądów Okręgowych w: Krakowie, Katowicach, Lublinie i Poznaniu 

C .. lZ d. 

." :t, I 

~ ". 

.... ~ 
' ; 
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DZIENNIK US~AW' 
R Z E C ZY P O S P O L I T EJ 

Warsżawa, dnia 28 grudnia 1945 r. 
_~_~ _____ ~ ______ ~ ___ Nr58*) 
TREŚĆ: 

POIl.1 

./ 

" ~'-' 

D E Je: R E T Y. 

334 - źdnia 30 Iistopad~ 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia ' . ~ 
22 marca 1928 r . o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych 

335 - z dnia 4 grudnia 1945 r. o nadaniu Narodowemu Bankowi Polskiemu uprawnień w zakresie 
..... obrotu pieniężnego z zagranicą 

· 336 - z dnia 4 grudnia 1945 r. o należnościach ławników za udział w posiedzeniach sądowych oraz 
o karach porządkowych na ławników 

/ 
337 - .z dnia 7 grudnia 1945 r. o wykonyw'aniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej 

'ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
. \, .-

338 - z dnia 12 listopada 1945 r.' wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, 
. Przemysłu, Apro"'Wizacji i Handlu, Rolnictwa i Reform. Rolnych oraz Administracji Publicz

.nej o przekazliniu powoływania ławników sądów pracy i sądów okręgowych prezesom są-

dów apelacyjnych . -. -..- . • 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

339 - z dnia 22 grudnia 1945 r. o sprostowaniu błędów: w przepisach wprowadzających Kodeks 
W ojskowego Postępow~nia Karnego, w dekrecie o dalszym przedłużeni~ moratorium lokalo
wego dla spółdzielni, w rozporządzeniu Rady Ministrów- o należnościach w razie pełnienia 
~zynnościsłużbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na 
inne miejsce służbowe, w przepisach wpro'radzających prawo p;ałżeńskie i w dekrecie 
o' zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich 
elementów 

.. 
/. 

334 
DEKRET 

. Z dnia 30 listopada 1945 f. 

o żmianie rozp.orządzenia , Pręzydenta Rzeczypospolite; 
- o ochronie wynalazków, wzorów i znaków 

" 

z dnia 22 marca 1928 ·e r. 
towarowych. . " 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. 
ó trybie wydawania dękretów z mocą ustawy 
(Dz. U- R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi!1istróW 
postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Naro
dowej zatwierdza, co następuje: 

2. art. 74 otrzymuje brzmienie: 

"Art •. 74. (1) , Opłata przy zgłoszeniu 
nalazku do opatentowania (art. 36) 
nosi 400 zł. 

(2) Opłaty roczne wynoszą: Art. 1. W ro;c;porządzeniu Prtzydenta Rze
czypospolitej z dnia 2f2 marca 1928 r. o ochronie 
wynala7łków, wzorów i znaków towarowych 
(Dz. U; R. P. -Nr 39, poz. 384), zmienionym 
ustawą z dnia 25 stycznia 1933 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 10, poz . 63) wprowadza s i ę następujące 
zmiany: 

. 1. wart. 25 ust. (1) zdanie drugie słowa 
/ "nie przeknczającej 15.000 zł" zastępuje /się sło

wami "nie p rzekraczającej 100.000 zł" ; 

i *) Ostatni w r. b. 

za rok pierws~y 500 zł, 
za rok drugi 700 zł, 

za rok trzeci 1000 zł, 

za rok czwarty 1200 zł, 

za rok piąty 1500 zł, 

·za rok szóst; 2000 zł, 
za .rok siódmy 2500 zł, 
za rok ósmy 3000 zł, , 
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za rok d~ewiąty 4000 zł, 

za rok dziesiąty 5000 zł, 

za rok jedenasty 6000 źł,' 
za rok dwunasty 7000 zł, 

za rok trzynasty 8000 zł, 

za rok czternasty 9000 zł, 

za rok piętnasty 10.000 zł. 

540 

(3) Za udzielenie patentu dodatkowego na
leży się ' oprócz op,łaty przy zgło.sz\fliu jedno
razowa' opłata 500 zł zamiast opłat rocznych . . 
Odtąd patent staje się samoistnym, pobiera się 
o~ niego ' zwykłe opłaty roczne;' przewidziane 
od patentu głównego."; 

3. art. 76 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 76. Od wriiosków o wpisanie do re
jestru zmian, dotyczących osoby właścicięla 
patentu lub jego zastępcy oraz zmian od- - . 
nąszących się 'do praw rzeczowych i praw 
używaczy uiszcza śię opłatę po ił 200; 
za odwołania od uchwał wydziału zgło
szeń - po zł 300; za wnioski i skargi do 
wydziału spraw spornych i za odwołanie 
od jego orzeczeń oraz od uchwał wydziału 
kontroli wykonywania wynalazków - po 
zł 600."; I . 

4. art. 77 ust. (2) otrzymuje b;rzmienie: 

,,(2) Zgłaszający, który przedstawi dowód 
niezamo-żności, będzie zwolniony od opłaty 
przy zgłoszeniu (art. 74 ust. (1», . nadto 
może uzyskać według uznania Prezes'a 
Urzędu-1>atentowego zwłokę w uiszezeniu 
opłat rocznych na pierwsze trzy lata, po 
cz}\'m może być zwo.lniony od tych opłat, 
jeżeli patent po upływie trzeciego roku 
zgaśnie z powodu nieuiszc:lenia czwartej 
opłaty."; . 

~-' 5. wart. 111 ust. (l) zdanie drugie słowa 
"nie . przekraczającej 10:000 zł" · zastępuje .się 
słowami ,;nie przekraczającej 80.000 zł."; 

. 6) art. 160 ust. (1) otrzymuje brzmienie: 

"(1) Opłata za ~głoszenie wzoru użytko
wego lub łączne zgłoszenie wzorów zdob
niczych do 10 (art. 120) wynosi 150 zł. 
Opłata za pierwszy okres ochrony (1, 2 
i 3 rok) wynosi przy wzorach . użytkowych , 
400 ił, zaś prZy wzorach zdobniczych -
250 zł. Opłata za drugi okres ochrony 
(4, 5 i 6 rok) wynosi przy wzorach uiyt
kowych 1000 zł, zaś przy wzorach zdobni
Iczych - 500 zł. Opłata za trzeci okres 
ochrony (7, 8, 9 i 10 rok) wy60si przy 
wzoraćh użytkowych 2000 zł, zaś przy 
wzorach zdobniczych 1000 zł."; 

Poz. 334 

7. art. 161 ust. (2) otrzymui~ brzmienie: . 

,,(2) jednakowozmożna U1SCIC opłatę 
w ciągu sześciu mięsięcy po terminie płat
ności z grzywną w wysokości 50/0 przy 
opłacie w pierwszym miesiącu, 10 %

-

w drugim, 15 Ofo - 'vi trzecim, 20 Ofo, -
w czwą.rtym, 25 % - w pi~tym i 300f0 
w szóstym";--" ' 

8. art..-162 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 162. Od wniosków o wpisanie do 
rejestru zmian, dotyczących osoby właści- -
cieła wzoru lub jego zastępcy oraz' zmian 
odnoszących się do praw tzeczowych 
i praw używaczy uiszcza się opłatę po 
200 zł; za odwołania od uchwał wydziału 
zgłosze~ - po 300 zł; za wnioski i skargi 
do wydziału spra';--spornych i za odwoła- o 
n~ od jego orzeczeń oraz od uchwał wy
działu kontroli wykonywania wynalazków
po·600 zł."; . 

9. art. 163 ust. .(2) otrzymuje brzmienie: 

,,(2) Zgłaszając'y, który przedstawi dowód 
niezamożności, będzie zwolniony 'od opłaty 
za zgłoszenie ' wzoru użytkowego lub łączne 
zgłoszenie wzorów zdobniczych do 10 

. (art. 160 . ust. (1», nadto może uzyskać 
według uznania Prezesa Urzędu Paten
towego zwłokę w uiszczeniu opłaty za 
pierwszy okres, po czym może być zwol
niony od tej opłaty, jeżeli prawo po upły
wie pierwszego okresu zgaśnie z powodu 
n1euiszcZenia opłaty 'la drugi okres."; . . 
10. wart. 188 ust. (1) zdanie drugie słowa 

lInie przekraczającej .15.000 zł" zastępuje się 
słowami "nie przekraczającej 100.000 zł"; 

11. art. 213' otrzymuje brzmienie: 

"Art. 213. (1) Opłata priy zgłoszeniu znaku ' 
towarowego wynosi 100 zł. _, 

(2) Nadto zgłaszający po otrzymaniu za
wiadomienia wydziału zgłosze ń, iż znak 
nadaje si«( do rejestracji: ~inien oprócz 
kwoty, odpowiadającej kosztom rejestracji 
w "Wiadomościa'ch Urz«(du Patentowego", 
uiścić jako należność za korzystanie z dzie- I 

si«(cioletniej o~hrony każdego znaku 600 zł 
i za każdą klas«( towarową 140 zł. 

(3) Za , każdy dalszy dziesięcioletni okres 
ochrony znaku należy się opłata 900 zł 
i za każdą klasę towarową 200 zł. 

(4) Za znaki związkowe (art. 221). wszystkie 
opłaty obowią~ują w wysokości podwójnej."; 

12~ , 'art. 215 otrzymuje brzmienie: 

"Ar:t; 215. Od w~iosków o wpisanie do 
rejestru . zmian, dotyczących właściciela 
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znaku albo jego zastępcy oraz zmian od
noszących siC; do praw rzeczowych i praw 
używaczy, uiszcza się opłatę po zł 200; 
za odwołania od uchwal wyd~iału zgłoszeń 
- po 300 zł; za wnioski i skargi do wv
działu spraw sporn'ych i za oqwołania od 
jego orzeczeń - po zł 600."; 

16. dotychczasowy ustęp (2) art. 238 staje 
się ustępem (4); 

17. wart. 240 ust. (2) zdanie drugie słowa 
"podlega opłacie 250 zł" zastępuje się 
słowami ,,podlega opłacie 2000 -11."; 

18 . . wart. 243 ust. (2)" słowa .. sędzia sądu 
okręgowego w ~arszawie" zastępuje ' się' 
słowami "sędzia sądu okręgowego, w któ
rego okręgu znajduje się siedziba Urzędu 
Patentowego". 

13. wart. 233 ust. (1) słowa "sędziowie 
sądów: okręgowego i apelacyjnego w War
szawie" zastępuje się słowami "sędziowie 
sądu okręgowego i sądu apełacyj!lego, 
w który~h okręgu znajduie się siedziba 
Urzędu Patentowego."; Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu 

. ' porucza się Ministrowi Przemysłu w 'porozu-
14. 'ł' art. 237 ust. (3) słowa" w kwocie l mieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem 
15 zł" zastępuje się słowami "w kwocie Skarbu. . , 
80 zł."; 'Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w · zycie ' 

15. w art. 238 . dodaje ~ię ustępy ' (2) i (3) z dniem ogłoszeni~ • 
. o brzmieniu: 

,,(2) W razie uchybienia terminów i okre~ów 
oznaczonych w rózporządzeniu niniejszym 
bez winy strony z powodu przeszkód nie 
do przezwyciężenia może ona w terminie 
zawitym dwumiesięcznym od ustania prze
szk$dy prosić Urząd Patentowy '0 przy
wrócenie terminu. Równocześnie należy 
dopełnić czynności, która miała być w ter~ 

_ minie w'ykonana. 

(3) Prośbę o przywrócenie" terminu roz
strzyga ten wydział Vrzędu Patentowego, 
wobec którego czynność miała być dopeł
niona . . Od decyzji wydziału w tym przed
miocie niema odwołania."; 

~.' 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

Minister Przemysłu: 

Hilary Minc 
... . 

Minister Sprawiedliwości: 

.. Henryk Świątkowski 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 

335 
DEKRET 

z dnia 4 grudnia 1945 r. 

o nadaniu Narodowemu B'ankowi Polskiemu uprawnięń w zakresie obrotu pieniężnego 
z zllllranicll. 

Na p~dstawie ustawy z ' dnia 3 styczg,ła 
1945 r . . o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mini
strów postanawia, a_ Prezydium Krajowej . Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Przenosi się na Narodowy Bank 
Polski uprawnienia Banku Polskiego, ustalone 

. dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
26 kwietnia 1936 r." w sprawie obrotu pienięż
nego z zagranic,* oraz obrotu zagranicznymi 

/ i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U. R. P. 
z r. 1938 Nr 86, poz. 584), w brzmieniu dekretu ' 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 
1939 r. (Dz. U; R. P. Nr 87, poz, 549), oraz 
wydanymi Jla podstawie tego dękr'etu JOzpo
rządzeniami. 

r ' 

Ąrt. 2. Wykonanie niniejszego dekretu 
porucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życi~ 
z dniem.. ogłoszenia. 

Prezyden,t Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski 

Minister Skarbu: 
-t 

Konstanty Dąbrowski 
( 
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336 
D' E K R E T 

z dnia 4 , grudnia 1945 r. 

o należnościach ławników za udział w posiedzeniach sądowych oraz o karach porzlldkowych 
na lawnikó~. 

- Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
., 1945 r. o trybie. wydawania dekretów z mocą 

ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, pozo 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. (1) ' Ławnicy zamieszkali w siedzibie 
sądu otrzymują za udział w posiedzeniach sądo
wych zwrot utraconego dziennego zarobku, a 
zamiejscowi otrzymują ponadto diety oraz zwrot 
kosztów przejazdu do sądu i z powrotem. 

(2) Wysokość jak również zasady ustalania 
i wyplacania diet oraz podlegających zwrotowi 
ząrobków i kosztów przejazdu określi rozporzą
dzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu; 

Art. 2. (1) Ławnicy, którzy bezusprawie
dliwionych " powoaów nie stawiają się na posie
dzenia sądowe lub też przychodzą z op.óźnieniem 
podlegają karze porządkowej do wysokości 
2.000 zł oraz obowiązani są do 2 wroŁu wynikłych 
stąd kosztów sądowych. 

(2) Kary porządkowe na ławników ~akłada 
kierownik sądu, w którym ławnik . pełni , swe 
czynności urzędowe. Kierownik tego sądu orzeka 
również o wysokości kosztów sądowych, podle
gających zwrotowi przez ławników. 

(3) Ławnik w terminie 7-dniowym od dnia 
zawiadomienia go o ukaraniu może złożyć uspra
wiedliwienie. W przypadku należytego uspra- ' 
wiedliwienia kierownik sądu zwolni ławnika od 
nałożonej na niego ka~y i obowiązku pouoszenia 
kosztów sądowy,ch. 

(4) Od orzeczęń kierownika sądu służy 
w terminie 14-dniowym od dnia , doręczenia 
ławnikowi odpisu orzeczenia, nieuwzględniają-

cego usprawiedliwienia ławnika, odwołanie do 
kierownika sądu bezpośrednio przełożonego nad 
sądem, w którym ławnik pełni swe czynności 
urzędowe. Orzeczenia zapadłe na skutek od-
wołania są ,ostateczne. Jeżeli sąd, w którym 
ławnik pełni swe czynności urzędowe, nie pod
lega żadnemu wyższemu sądowi, o ukaraniu , 
ławnika i o zwrocie kosztów sądowych orzeka 
ostatecznie kierownik tego sądu. 

Art. 3.Prz,episy niniejszego dekretu mają 
zastosowanie do ławników i zastępców ławników -
wszelkich sądów tak powszechnych jak i szcze
gólnychz wyjątkiem ławników sądów pracy 

, ) sądów okręgowych, działających w charakterze , 
' instancji odwoławczej od sądów pracy, sądów 
ubezpieczeń społecznych oraz wszelkich sądów 
administracyjnych. " -

Art. 4,. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Sprawiedliwości w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 5. Dekret, niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. . 

\ 

',Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka ~ Morawski 

Minister Sprawiedliwości: 

Henfyk Świątko~ski 

.. Minister Skarbu:, 

...- ' Konstanty Dąbrowski 

337 
'_" D E K R E T 

z dnia 7 ' grudnia 1945 r. 

O wykonywaniu ' praktyki lekarsko-weteryna,ryjnej. ' 

Na potlstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wyda~ani a dekretów z mocą 
us'łwy (Dz. u. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Za praktykę lekarsko-weterynaryj
ną w rozumieniu dekretu nini~jszelt0 uważa siec 

----

wykonywanie czy,nności,polegających na roz
poznawaniu, leczeniu i zwalczaniu chorób zwie
rzęcych, zapobieganiu szerzeniu się chorób zwie
rzęcych, - wydawanie orzeczeń lekarsko-wetery
naryjnych, trzebienie zwierząy -oraz badanie 
zwierząt rzeźnych, mięsa i innych artykułów 

' żywności pochodzenia zwie~zeccego. 
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Art. 2. Nadzór nad wykonywaniem prak
tyki lekarsko-weterynaryjnej należy do Ministra 

, Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Art. 3. 1); Prawo stałego wykonywania 
praktyki lekarsko-weterynaryjnej mają osoby, 
które: 

a) są obywatelami Państwa Polskiego, 

b) posiadają dyptom lekarza weterynarii, 
wydany lub uznany przez, jedną z państ
wowych wyższych uczelni w Państwie -
Polskim, 

c) są zapisane na listę członków izby le:' 
karsko-weterynaryjnej. 

2) Równoznaczne z dyplomami lekarsko
weterynaryjnymi, wydanymi lub 'uznanymi przez 

' uniwersytety polskie ' są: 

a) dyplo{Illekarza, weterynaryjnego wydany 
lub uznany przez uniwersytety dawnego 
państwa austro-węgierskiego przed dniem 
1 listopada 1918 r., ' 

b) dyplom uprawniający do wykonywania 
praktyki lekarsko' weterynaryjnej na te· 

.- - rytorium Rz~szy Niemieckiej i wydany 
przed dniem 27 grudnia 1?18 r., 

c) dyplom doktorci medycyny weterynaryj
, _ nej lub lekarza 'weteryn'al yjnego wydany 

lub uznany przez uniwersytety dawnego 
państwa rosyj~kiego przed dniem 27 li
stopada 1917 r., ' 

d) dyplom zagraniczny uprawniający do wy
konywania praktyki lekarsko-weteryna
ryjnel , na zasadzie zezwolenia udzielo
nego przez, b. Tymczasową Radę Stanu 
Królestwa Polskiego, 

,e) dyplom zagraniczny, uzyskany na uzna
nej za równorzędną przez Ministra 
Oświaty w porozumieniu z Ministrem 
Rolnictwa i Reform Rolnych wyższej 
uczelni w zakresie nal,lk weterynaryj
nych, bez obowiązku ponownego skła
dania egzaJIlinÓw. 

'- ( \ 

Art. 4. 1) Prawo czasowego wykonywania , 
praktyki lekarsko-weterynaryjnej mogą otrzy- ' 
mać osoby: 

a) powołane p'rzez władze państwowe z za
granicy na profesorów wydziałów wete
rynaryjnych uniwersytetów polskich, a to 
ną czas, przez jaki pozostają na swych 

'stanowiskach uniwersyteckich, -- ' 

r:- b) nie pędące w możności" niezwłocznie 
wykazać się dowodami, iż p~siadają 

wszystkie warunki wymagane wart. 3, 
jeżeli poczyniły u odpowiednich władz ~ 
starania celem usunięcia braków z warun
kiem dopełnienia tych braków w okreś
lonym terminie, 

c) nie posiadające jencze obywatelstwa 
polskiego, a posiadające inne warunki 
określone w art. 3, jeżeli , poczyniły 
u odpowiednich władz starania celem 
uzyskania tego obywatelstwa, 

d) które wskut~k poślubienia eudzoziemca 
utraciły obywatelstwo polskie, a . posia
dają wszystkie inne warunki do wyko
nywania praktyki lekarsko· weterynaryj- ' 
nej w rozumieniu niniejszego dekretu. 

, 2) Przyznawanie prawa wykonywania prak-
tyki lekarsko-weterynaryjnej w przypadkach 
przewidzianych w ust. 1) naLeży do .Ministra, 

,Rolnictwa i Reform Rolnych; w przypadkach , 
określonych w u~t. 1) punkt h), c) i d) Minister 
Rolnictwa _ i Reform Rolnych udZIela zezwolenia 
po uprzednim zasięgriięciu opinii izby Jekarsko~ 
weterynaryjnej. 

Art. 5. Prawa wykonywania ,praktyki le
karsko-weterynaryjnej nie mogą uzyskać, a już 
posiadane tracą z. mocy samego prawa osoby 
sądownie. pozbawione praw publicznych i oby
watelskich praw honorowych - do czasu od
zyskania tych praw oraz osoby, które utraciły 
obywatelstwo polskie z wyjątkiem przypadku-

'określonego wart. 4 ust. l) lit. d). ' ' 

Art. 6. 1) Prawo używania tytułu "lekarz 
weterynaryjny" przysługuje wyłącznie osobom 
posiadającym prawo wykonywania praktyki le
karsko-weterynaryjnej na zasadzie przepisów 
niniejszego dekretu. 

2) Przepisy niniejs-zego dekretu' nie naru
szają w niczym uprawnień do używąnia tytułów 
uzyskanych , na podstawie innych przepisów 
'prawnych. 

Ąrt. 7. 1) Używanje obok tytułu "lekarz 
weterynaryjny" innych tytułów nie uznawanych 
w Państwie Polskim, a mogących wywołać 
błędne mniemanie o szczególnym uprawnieniu 
do wykonywania praktyki lekarsko-weterynaryj
nej,- jest wzbronione. 

2) ' Warunki ptrzymania tytułu specjalisty 
w ściśle określonych - dziedzinach lecznictwa 
zwierząt lub w dziedzinie nadzoru nad artyku
łami żywności pochodzenia zwi-erzęcego oraz 
przepisy co do praw jego używani~ ustala roz
porządzenie -Ministra Rolnictwa i Reform Rol
nych w porozumieniu z Ministrem Oświaty po 
wysłuchaniu opinii Naczelnej -Izby Lekarsko· 
Weterynaryjnej. 



Dziennik Ustaw Nr 58 544 Poz. 337 , 

Art. 8. Lekarz weterynaryjny może być 
pozbawiony prawa wykonywania praktyki le
karsko-weterynaryjnej na stałe lub na określony 
okres czasu: ' 

a) wyrokiem sądu powszech~ego lub woj
skowego, 

b) wyrokiem,! sądu dyscyplinarnego izby 
lekarsko - wet~rynaryjnej, zatwierdzonyqt 
przez Ministra Rolnictwa i Reform Rol
nych_ -

Art. 9. Dla ' uzyskania prawa wykonywania 
. innego zajC(cia .obok zawodu lekarza weteryna

ryjnego należy uzyskać zezwolenie właściwej 
izby lekarsko-weterynaryjnej. 

Art. 10. Lekarz weterynaryjny może wy
dawać świadectwo stanu zdrowia oraz śmierci 
zwierzC(cia tylko ńa podstawie bezpośrednio do
k~nanego- badania przeprowadzonego osobiście. 

Art. 11. Minister Rolnićtwa i Reform Roi , 
nych oKresli w drodze rozporządzenia : 

a) warunki, jakie winien , wypełnić lekarz 
weterynaryjny przed przystąpieniem do 
wykonywania praktyki i w razie jej za-
prześtania~ \ 

--b) warunki, od których zależy prawo wy-
'" ' konywania praktyki P9zaobsiarem izby 
" lekarsko - weterynaryjnej, na której listc( 

lekarz weterynaryjny jest wpisany; 

c) warunki dopuszczenia do wykonywani'a 
czynności lekarsko - weterynaryjnych na 
obszarze Państwa osób, nie będących 
obywatelami polskimi,. a w porozumieniu 
z Ministrami Obrony Narodowej, Pracy 
i Opieki Spolecznej po uprzednim wy
słuchaniu opinii Naczelnej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej-warunki, zasady i tryb 
powoływania lekarzy weterynaryjnych ' 
do . państwowej służby weterynaryjneJ; 
normy pracy, zaopatrzenia na wypadek 
chOl'oby lub niezdolności do pracy le
karza powołanego do tej · służ by oraz 
normy odszkodowania dla rodziny leka- ' 
,:za weterynaryjnego w razie jego śmierci, 
spowodowanej czynnościami zaw;odo': 
wymi, do ,których został powołany. 

Art. 12. 1) Winni wykonywania praktyki 
lekarsko - weterynaryjner wbrew przepisom de
kretu niniejszego oraz rozporządzeń na jego 
podstawie wydanych - podlegają karze aresztu 
do 3 miesięcy i grzywny do 30.000 zł lub jednej 
z tych kar, o ile za czyn ten nie grozi kara 
surowsza. 

2) W razie niemożności ściągniC(cia i~zywny 
władza .orzekaj~~a oznacza karC( aresztu ras tęp
czego, Jednak Ole ponad 4 tygodnie. 

3) Do orzekania powołane są władz.e admi-
nistracji ogólnej. , _ '. . 

Art. 13. Uprawnienia wynikające z art. 7 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może 
"!' porozumieniu z Ministrem Oświaty przekazać 
Izbom lekarsko - weterynaryjnym. 

Art. 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
! R.ef?rm Rolnych. ustali, w jakim zakresie i pod 
JakImI warunkamI uprawnione są do wykony
wania praktyki lekarsko - weterynaryjnej osoby: 

a) posiadające świadectwa felczerów wete
rynaryjnych, uzyskan~ na zasadzie prze
pisów odpowiednich ustaw obowiązują
cych w dawnym państwie rosyjskim do 
dnia 27 listopada 1917 r., 

b) pośiadi!jące świadectwa weterynaryjnych 
felczerów wojskowych, wyszkolonych 
w czasie -odbywania służby wojskowej 
Y' Wojsku Polskim, 

c) posiadające świadectwa oglądaczy mic;sa. 
/ 

Ari:. 15. Wykonanie niniejszego dekretu , 
. porucza się Ministrowi RolnictWa i Reform 
Rolnych w porozumieniu z właściwymi Ministrami. 

Art. 16. Dekret n'in'iejszy wchodzi VI życie. 
z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc 
obowiązującą rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
z dnia 8 czerwca 1928· r. wydane w parozu- '4 

mieniu . z Ministrem Spraw Wewncotrznych \ 
w ' sprawie zarobkowego .leczenia i trzebienia 
żwierząt ' pi;zez osoby nie posiadające dyplomu 
lekarza weterynaryjnego (Dz. U. R. P. Nr 66, 
poz. 614) ora~ wszelkie inne przepisy, wydane 
'Vi przedmiotach, unormowanych niniejszym de
kretem. -

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Morawski. 

Ministe; Rolnictwa Re,form ~olnych ,: . 

Stanisław Mikołak;zyk 
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338 
ROZPORZĄDZE)\iIE MINISTRA SPRAWIE.DLlWOŚCI 

z dnia 12 listopatla 1945 r. 

wyd~ne w porozumieniu z ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu, Aprowizacji 
i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych ,oraz Administracji Publicznej ó przekazaniu powoływa" 

nia ławników sądów pracy i sądów okręgowych prezesom sądów apelacyjnych. 

Na podstawie art. 71 § 7 ' prawa o sądach I nych oraz Spraw Wewnętrznych o przekazaniu 
pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854), w okręgach niektórych sądów apelacyjnych po
zarządzam,co następuje: woływania ławników sądów pracy i sądów okrę-

§ 1. (1) Powoływanłe ławników oraz ićh gowych prezesom sądów apelacyinych (Dz. U. 
zastępców do sądów pracy i do sądów okręgo- R. P. Nr 33,poz. 265). 
wych ' powierza się prezesom właściwych sądów Minister ' Sprawiedliwości: 
apelacyjnych. Powoływanie następować będzie- Henryk Świątkowski 
na podstawie wspólnych wniosków okręgowych 
inspektorów pracy i wojewódzkich władz admi-
ni!łtracji ogólnej. . 

(2) Jednocześnie ' przekazuje się prezesom 
sądów apelacyjnych uprawnienia Ministra Spra
wiedliwości, przewidziane wart. 7 § 4 i 5, art. 
8 § 5, art. 10 i w zdaniu drugi,m § 2 art. 13 
prawa o sądach pracy. ' 

/ § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci 
moc obowiązują'cą rozporządzenie Ministra Spra
wiedliwości z dnia 22 kwietnia 1937 r. wydane" 
w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, 
Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rol- , 
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wiz Minister Pracy i Opieki Społecznej: 

....... Feliks Montel 

"Minister Przemy'słu: 

Hilary Minc 

Minister Aprowizacji i Handlu: 

Jerzy SzłacheIski ~. 

w /z Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

Stanisław Bieniek 

Minister Administracji Publicznej: 

Władysław Kiernik 

, OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 22 grudnia 1945 r~ 

o sprostowaniu błędów: w przepisach wprowadzających Kodeks Wojskowego Postępówania 
Karnego, w ' dekrecie o dalszym przedłużeniu moratoriu~ lokalowego dla spółdzielni, w roz
porządzeniu , Rady Ministrów o należnościach 'w razie pełnienia czynności służbowych poza 
zwykłym miejscem służbowym _oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe, w prze" 
pisach wprowadzających prawo małżeńskie i w -dekre~ie o zmianie ustawy z dnia 6 maja 

1945 1', o wYłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. ' 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 dekretu 3) ,w rozporządzeniu Rady. Ministrów z dnia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 wrzdnia 12 wrźeśnia 1945 r. o należnościach 
1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczy- w razie pełnienia czynności służbowych 
pospolitej Polskiej (Dz. U.R. P. Nr. 68, poz. 423 poza zwykłym miejscem służb,9wym 
i z 1945 r. Nr 55, poz. 305) prostuje się nastę- oraz w razie przeniesienia na inne miej-
pujące błędy: " sce służbowe (Dz. U. ' R. P. Nr 41, -

, 1) w przepisach' wprowadzających Kodeks poz. 228) zamiast . umieszczonego po ' raz 
Wojskowego PostC(powania Karnego l ,' ' wtóry "§ 69. L" powinno być ,,2"; 
(Oz , U. R. P. z 1945 r. Nr 36, poz. 215) 
wart. 10 § 1 zamiast "ustalenia" powinno ""-
być "ustania"; - . 

2) ~ dekrecie z dnia 24 sierpnia 1945 r. 
o dalszym przedłużeniu moratorium loka
lowego dla spółdzielni (Dz. U. R. P. 
Nr .40, poz. 222) ' wart. 1 zamiast 
,,31 grudnia i945 r." powinno być 
"30 czerwca 1946 ' r."; 

4) w przepisach wprowadzających prawo 
małżeńskie (Dz. U. R. P. z 1945 , r. 
Nr 48, poz. 271) w mieszczącym siC( 
w punkcie 2 artykułu VIII art. 4,578 § 1 ./ 
za/miast "z toku" powinno być" w toku"; 

5) w dekrecie z dnia 30 października 1945 r. 
o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. 
O wyłączeniu ze sp<>łeczeństwapolskiego 
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wrogich elementów (Dz. U. R. P. Nr 55, 
poz. 307): 

a) w' mieszczącym siCi wart. 1 dekretu 
art. 254 ust. (2) zamiast .art. (1)" -
powinno być "ust. (I)!'; 

b) wart. 2 po wyrazach Hporucza się 
Ministrom:" żamiast ",Rolnictwa i Re
form Rolnych, Administracji Publicznej, 
Skarbu, Przemysłu oraz Aprowizacji 
i Handlu" powinno być "Sprawiedli
wości, Bezpieczeństwa Publicznego, 

. Rolnictwa i Reform Rolnych, Admi-
nistracji Publicznej, Skarbu,. Przemysłu 
oraz' Aprowizacji i Handlu."; 

c) podpisy pod dekretem powinny 
brzmieć: 

"Prezydent Krajowej Rady . Narodowej: 

Bolesław Bierut 

w/z Prezes Rady. Minisfrów: 

Władysław Gomułka 

Minister Sprawiedliwości: 

Henryk Świą,tkowski 

, 
'. 

/ 

/ 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 

Stanisław Radkiewicz 

w /z Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

Stanisław Bieniek 

Minister Administracj i Publicznej: 

Władysław Kiernik 
Minister Skarbu: 

Konsl,anfy Dąbrowski 

Minister Przemysłu: . 

Hilary Minc 

Minister Aprowizacji i Handlu: 

jerzy Sztachelski" 

Cały nakład numeru 2 Dziennika Ust~w 
z 1944 r. noszący datCi ogłoszenia 15 sierpnia 
19144 r.,zostat wycofany i jedynie obowiązują- ' 
cym jest nakład tegoż numeru, noszący datc( 
ogłoszenia 22 sierpnia 1944 r.- . Wycofany rów
nież został cąły nakład numeru/S Dziennika 
Ustaw -z , 1944 r. 

Minister Sprawiedliwości: . 
H~nryk Świątkowski 

· rfOCZOIlO z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa' Sprawiedliwości w Łodzi, ul. Kilińskiello 93 ,' 

Zgłoszell'ia na prenumeratę przyjmuje się w Administracji Dziennika Ustaw ' R. P. w ŁodzI, ul. Piotrkowska 49. 
Prenumeratę naleiy wpłacać z góry. Wysyłkę wykonuje się po uprzedJlim wpłaceniu preąumeraty Ic:wartaln~j 

dla ,władz, urzędów, zakładów. i instytucyj państwowych i samorJlldowych w kwocie zł 100, -
dla innych prenumeratorów w kwocie zł 200. Konto czekowe w R. K. O. w Łodzi VII:-134. 

'. I _ Pojedyucze numery Sil do nabycia: . 
w Biurze Sprzedaży w Warszawie, ul. Targowa 59, w Administracji Dziennika Ustaw R. P. w Łodzi, ul. Piotrkowska 49 

Ol'8ZW Kasach SlIdóyt Okręgowych w Lublinie, Krakowskie,-Przedmieście 76, Krakowie, Katowicach i Pozn~niu. 
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