
©Kancelaria Sejmu  s. 1/1 

2005-08-25 

 
 
 
 
 

  DEKRET 
z dnia 7 lipca 1945 r. 

 
o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki 

 
 

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

 
Art. 1. 

Jeżeli zaginął lub uległ zniszczeniu dyplom naukowy lub świadectwo z ukończenia 
wszelkiego rodzaju szkół i kursów lub poszczególnych klas tego rodzaju zakładów 
naukowych, praktycznej nauki zawodu, odbycia praktyki zawodowej, świadectwo 
lub dyplom na tytuł mistrza lub czeladnika i wszelkiego rodzaju stanowiska w zawo-
dzie lub pracy zawodowej, a zainteresowana osoba nie może uzyskać nowego doku-
mentu lub jego duplikatu albo zastępczego zaświadczenia w instytucji lub u osoby, 
która dokument wystawiła, z powodu zaginięcia lub zniszczenia akt, albo zwinięcia 
wymienionej instytucji lub śmierci tej osoby, bez pozostawienia akt, wówczas osoba 
zainteresowana może wystąpić do sądu grodzkiego miejsca swego zamieszkania z 
wnioskiem o odtworzenie zaginionego lub zniszczonego dokumentu. 
 

Art. 2. 
Wniosek o odtworzenie dokumentu winien zawierać dokładną treść zaginionego lub 
zniszczonego dokumentu, o ile możliwe, w dosłownym jego brzmieniu i żądanie 
odtworzenia go zgodnie z tą treścią oraz powołanie dowodów na jego poparcie. 
 

Art. 3. 
1. Do wniosku o odtworzenie dokumentu winno być dołączone zaświadczenie in-

stytucji lub osoby, która dokument wystawiła, stwierdzające odmo-
wę wystawienia nowego dokumentu lub duplikatu z powodu zaginięcia lub 
zniszczenia akt, a w przypadku zwinięcia powyższej instytucji lub śmierci tej 
osoby - zaświadczenie władzy gminnej miejsca wystawienia dokumentu, stwier-
dzającego zwinięcie instytucji lub śmierć osoby i niepozostawienie przez nią 
akt, na podstawie których mógłby być wystawiony nowy dokument lub jego du-
plikat. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również przy odtwarzaniu dokumentów, wystawionych 
za granicą, z tą różnicą, iż podpisy na zaświadczeniach, stwierdzających nie-
możność wystawienia nowego dokumentu lub jego duplikatu albo autentyczność 
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zaświadczenia, winny być stwierdzone przez konsulat lub przedstawicielstwo 
polskie. Zaświadczenia powyższe mogą być także wystawiane przez konsulaty 
lub przedstawicielstwa polskie za granicą. 

3. Bez złożenia wymienionych w ust. 1 lub 2 zaświadczeń wniosek o odtworzenie 
jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym, chyba że 
wniosek dotyczy dokumentu wystawionego poza obecnymi granicami Polski, a 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, właściwe przedstawicielstwo polskie 
lub konsulat stwierdzone zostanie, że uzyskanie tych zaświadczeń jest niemoż-
liwe lub bardzo utrudnione albo wymaga bardzo długiego czasu. 

4. Do czasu utworzenia konsulatów i przedstawicielstw polskich za granicą wnioski 
o odtworzenie dokumentów, wystawionych poza granicami kraju, można skła-
dać bez załączenia zaświadczeń wymienionych w ust. 2. 

 
Art. 4. 

Przy nadaniu biegu wnioskowi o odtworzenie akt sędzia zarządzi ogłoszenie o zło-
żeniu tego wniosku w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Oświaty, jeżeli sprawa 
będzie dotyczyć odtworzenia dyplomów i świadectw zakładów naukowych. Ogło-
szenie to winno zawierać wskazanie osoby wnioskodawcy i jego miejsca zamieszka-
nia, treść wniosku z dokładnym wskazaniem instytucji lub osoby, przez które doku-
ment miał być wystawiony, oraz wezwanie do wszystkich instytucji i osób, posiada-
jących jakiekolwiek wiadomości w sprawie, o nadsyłanie sądowi na piśmie lub zgła-
szanie do protokółu doniesień co do bezzasadności wniosku. Doniesienia te są wolne 
od wszelkich opłat sądowych. 
 

Art. 5. 
Postępowanie z wniosków o odtworzenie dokumentu odbywa się według przepisów 
kodeksu postępowania niespornego, o ile przepisy niniejszego dekretu nie stanowią 
inaczej. 
 

Art. 6. 
1. Postanowienie uwzględniające wniosek o odtworzenie dokumentu winno zawie-

rać istotną treść zaginionego lub zniszczonego dokumentu, oznaczenie instytucji 
lub osoby, która dokument wystawiła, oraz datę jego wystawienia przynajmniej 
przybliżoną. W przypadku niemożności odtworzenia istotnej treści dokumentu 
wniosek podlega całkowitemu oddaleniu. 

2. Postanowienie nie może zapaść przed upływem miesiąca od ukazania się ogło-
szenia. 

 
   

Art. 9. 
Orzeczenia drugiej instancji są ostateczne. 
 

Art. 10. 
Po uprawomocnieniu się postanowienia, odtwarzającego zaginiony lub zniszczony 
dokument, sąd wyda osobie zainteresowanej na jej żądanie wypis tego postanowie-

art. 7 i 8 skreślone 
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nia. Wypis ten zastępuje całkowicie utracony dokument i posiada taką samą moc, jak 
ten dokument. 
 

Art. 11. 
W przypadku późniejszego ujawnienia, iż postanowienie uwzględniające wniosek o 
odtworzenie dokumentu, oparte zostało na fałszywych dowodach lub uzyskane 
zostało przez czyn karalny, sąd, który ostatnio orzekał w sprawie, wznawia z urzędu 
postępowanie w sprawie i uchyla wydane przezeń postanowienie oraz orzeka po-
nownie o żądaniu wniosku. Podstawą wznowienia postępowania może być tylko 
skazujący prawomocny wyrok sądu karnego. Wznowienie postępowania może na-
stąpić także w przypadku niemożności wszczęcia lub umorzenia postępowania kar-
nego w sprawie z innych powodów, niż brak dowodów winy lub cech przestępstwa. 
 

Art. 12. 
W przypadku uchylenia postanowienia, uwzględniającego wniosek o odtworzenie 
dokumentu, i oddalenia tego wniosku po wznowieniu postępowania w sprawie, sąd 
zarządzi odebranie od zainteresowanej osoby przez komornika lub organa bezpie-
czeństwa wydanego jej wypisu postanowienia, o ile wypis ten nie został w toku po-
stępowania w sprawie dołączony do akt. Jeżeli wypis ten będzie się znajdował w 
posiadaniu urzędu lub innej instytucji publicznej, sąd zwróci się do tych instytucji o 
nadesłanie wypisu w celu dołączenia do akt sprawy. Odebrany lub znajdujący się w 
aktach sprawy wypis ulega skasowaniu przez przekreślenie go na krzyż i pozostaje w 
aktach sprawy. 
 

Art. 13. 
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 
 

Art. 14. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 


