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USTAWA 

, z dnia 4 lipca 1941 r. 

o upo".v.:.żn5.eniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. 

Art. 1. Upoważnia się Rząd do wydawa
nia dekretów z mocą' ustawy według zasad 
ustalonych w przepisach art. 4 ustawy konsty
tucyjnej z dnia 19 lutego 1941 r. o ustroju 
i zakresie działania najwyższych organów 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. , U. R. P. Nr 18" 

_poz. 71) na okres od dnia zamknięcia sesji 
Sejmu Ustawodawczego, . otwartej w dniu 
15 kwietnia 1947 r., do ' dnia otwarcia na~ 
stępm'!j sesji. 

t. 2. Wykonanie niniejszej ustawy po
rucza . ię · Prezesowi Rady Ministrów i wszyst
kim ministrom. 

, Art. 3. Usfawa niniejslZawchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław ' Bierut , 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef Cwankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Ziem Odzyskanych: 

WładNsław Gomułka 

Wiceprezes Rady Ministrów: 
Antoni Korz}Jcki 

Minister: 
WincentN RZNmowski 

Minister: 
WincentN Baranowski 

w/z Minister Obrony Narodowej: 
Marian SpNchalshi 

Minister Spraw Zagranicznych: 
ZNgmunt Modzelewski. 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawskl 

Minister Bezpieczeństwa Pl,lblicznego: 
Stanisław RadkiewiCz 

Minister Skarbu: 
KonstantN Dąbrowski 

w/z Minister Sprawiedliwości: 
,Leon Cha}n 

Minister Oświaty: 
Stanisław Skrzeszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: 
Hilar~ Minc 
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Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Jan Dąb-Kocioł 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Kazimierz' Rusinek 

wiz Minister Kultury i Sztuki: 
Leon Kruczkowski 

Minister ZegJugi: 
Adam Rapacki 

Minister Leśnictwa: -
Bolesław Podedworn~ 

Minister Komunikacji: _ 
Jan RabanO'wski 

Minister Po<:zt · i Telegrafów: 
Józef Pulek 

w/z Minister Zdrowia: 
Jerz~ Sztachelski 

Minister Odbudowy: 
Michał KaczO'rowski 

w/z Minister Aprowizacji: 
Kazimierz SO'kO'łO'wski 

-
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDUWOSCI 

z dnia , 12 czerWca: 1947 r. 

D QZęŚciO'Wym przyznawaniu prawa UbO'gich. 

Na podstawie art. 116 § 2 kodeksu postę
powania cywilnego zarządzam, co następuje: 

§ 1. Prawo ubogich może być przyznane 
CZęSClOWO, gdy strona przy dochodzeniu 
swych roszczeń lub przy obronie przeciwko 
roszczeniom strony przeciwnej jest w sta
nie ponieść część kosztów sądowych bez 
uszczerbku utrzymania koniecznego dla sie
bie i rodziny. 

§ 2. Częściowe przyznanie prawa ubo
gich w przypadkach przewidzianych w para
grafie poprzedzającym może się wyrażać 
w zwolnieniu od poniesienia pewnej ułamkowej 
częś.ci kosztów sądowych, bądź w zwolnie
niu od zapłacenia pewnej określonej sumy 
opłat sądowych, bądź też w zwolnieniu tylko 
od niektórych opłat sądowych lub od wydat
ków. 

§ 3. Częściowe przyznanie prawa ubogich 
może mieć miejsce ,także w przypadka<:h, gdy 
powództwo jest oczywiście bezzasadne ty;lko 
w stosunku do pewnej części roszczenia lub 
00 do niektórych roszczeń podlegających łącz
nemu dochodzeniu. 

§ 4. W przyp'adku, gdy roszczenie jest 

oczywiście bezzasadne tylko co do pewnej 
jego części, sąd oznaczy część roszczenia, 
co do której strona będzie korzystać z prawa 
ubogi'ch. 

. § 5. W razie oczywistej bezzasadności 
tylko niektórych roszczen, podlegających 
łącznemu dochodzeniu, sąd oznaczy rosz<:ze
nia, do których dochodzenia z,ostaje przyzna-
ne prawo uboqich. I 

§ 6. Jeżeli strona po częśóówym przy
znaniu prawa ubogich dochodzi także rosz
cżeń lub ich części, do dochodzenia lctórych 
odmówiDnO' prawa ubogich, uiszcza opłaty 
sądowe i pO'nosi wydatki w takiej wysokości, 
jak gdyby roszczenia te lub ich części były 
przedmi,O'tem oddzielnego dochodzenia SądO'
wego. 

§ 7. Przepisy §§ 3-6 mają odpowiednie 
zastosowanie do obrony przeciwko roszcze
niO'm strony przeGiwnej. 

,§ 8. Rozporządzenie ninielsze wchO'dzi 
w życie z dniem ogłoszen,ia. 

Minister Sprawiedliwości: ' ._ 
Henr~k ŚwiątkO'wsh.;. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 21 czerwca 1947 r. 

o zmianie rozporządzenia Minisira Skarbu z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i zakre
sie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych. 

Na · pO'dstawie art. 3 dekretu z dnia 
11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz adminis
tracji skarbowej oraz skarbowych organów 
wykonawczych (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 64) 
w bllZmieniu dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. 
(Dz. U. R. P. Nr ' 34, poz. 209) zarządzam, co 
następuje: , -

§ L W rozporządzeniu Ministra Skarbu 
z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i za
kresie działania kO'misyj odwoławczych przy 
izbach skarbowych (Dz. U. R. P. Nr 13, pO'Z. 
50) wprowadza się zmiany następujące: 

1) w §_2 ust. 5 O't11Zymuję brzmienie: 
,,5. Minister Skarbu mianuje na wniosek 


