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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. 

... 
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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 
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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. 
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, (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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