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Art. 3. Dek'ret niniejszy wchodzi w życie J. 
z dn iem ogłoszenia. l ł 

w/z Mini5ter Administracji Publicznej: 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef Cwankiewicz 

wiz Minister Odbudowy: 
Juliusz Żakowski 

Wład~sław Wolski 

Minis.ter Ziem Odzyskanych: 

Wład~sław Gomułka 

Minister Sprawiedliwości: 

Henr~k Swiąthowshi 
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DEKRET 

z dnia 5 września 1947 r. 

o wycofaniu z' obiegu niemie ckiego bilonu metalowego. 

Na mocy art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. ' o ustroju i zakresie 
dz i ałania najwyższych organ6wRzeczypbspolitej 
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upo
ważnieniu RZłdu do wydawania ch;kret6w z mocą 
mUwy (Dz. 1). R,. P" Ni' 49, poz. 252) - Rade;.. 
Ministr6w postanąwia, a Rada Państwa .zatwier-
dza, co następuje: -

Art. I. Niemiecki bilon metalowy, pozosta
wiony w obiegu aż do odwołania na podstawie 
art. 2 dekretu Polskiego Kominetu Wyzwolenia 
Na'rodowego z dnia 23 października 1944 r. 
o wy~ofaniu z obiegu marki niemieckiej na oh
szarze wojew6dztwa białostockiego (Dz. U. R. P. 
Nr 9, po,ż , 43) i art. ' 3 dekretu z dnia 5 lutego 
1945 r. o deponowaniu i wymianie marek nie
mieckichna terenach Rzeczypospolitej Polskiej, 
wyzwolonych spod okupa<:ji po dniu 6 styania 
1945 r. (Dz. U. R. P. Nr f, poz. 17), przestaje 
być z dniem ogłoszenia dekretu ninie~lego 
środkiem płatniczym na obszarze Państwa Pol
skiego. 

Art. ' 2. I. Wszystkie urzędy skarbowe 
, oddziały Narodowego Banku Polskiego 
wymieni ały wycofany z obiegu niemiecki 
metaIowy na walutę pol~ką w stosunku 2 
równ,e I groszowi. 

oraz 
będą 
bilon 
fenigi 

2_ Kwoty poniżej 1 marki niemieckiej nie 
ulegają wymianie. 

3. W ymiana niemieckiego bilonu metalo
wego rozpo<cznie się w 3 -cim dniu, aukoń<czona. 
z?s:a~ie w 3o-tym dniu po ogłoszeniu dekretu 
DlD!e)Szego. 

Art. 3. Wykonanie dekretu niniejszego po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministr6w: 
Józef C~rankiewicz 

wiz Minister Skarbu: 
Tadeusz Dietrich 

lł6 

D 'E K R. E .T 

z dnia 5 września 1947 r. . 

o uregulowaniu położenia prawnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, Kościoła Mariawickiego i Kościcła StarokatoHckiego. 

Na po.dlStaw:e art_ 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia !9 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie 
działania najwyższych organ6w Ruczypospolitej 
PolSlkiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r; o upo
ważnieniu Rządu do wydawania dekret6w z moC:} 
us:tawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) - Rada 
Ministrów postanawia, a R:taa ' Państwa zatwier
dza, co następuje: 

Art. lo Związki religijne, istniejące na tere
nie Rzeczypospolitej, których byt prawny opiera 
się na przepisach obowiązujących tylko na cz.ęści 
ob5JZaru Państwa, a mianowicie: I) Koociół Ewan

. gelicko - Reformowany w Rzeczypospolitej Pol-

skie;, 2) Kości6ł Mariawicki i 3) Kości6ł St<\ro' 
katolicki uzyskują cha..rakter związków religij
nych prawnie uznanych na obszarze cale~o Pań
stwa. 

Art. 2. Stosunki wewnętrzne 
ligijnych wym:en:onych wart. 
prawa wewnętrzne, podlegające 
przez Radę Ministrów. 

związków re
I , okrdlą ich 
zatwierdzeniu 

Art. 3. Uchyla m~ moc obowiązującą prze
pisów praWlI1ych wydanych przed dniem II li
stopada 1918 r., dotyczących f wyżej wymienio
nych związków religijnych oraz spraw między~ 
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wyznaniowych. W szczególności tracą moc obo
wiązującą następujące przepisy: 

I) ukaz ca'rski z 8/20 lutego 1849 r. oz.a.rządzie 
spraw Kościoła Ewangelicko - Reformowa
nego W Kr6lestwie P0lSlkim (Zb. pr. i rozp. 
b. ces. ros. Nr 129, t. 42, str. 5 - 9); 

2) przepisy o zarządzie spraw Kościoła EWaJn
gelioko • Reformowanego w KrólesItwie 

<. Polskim z 8/20 lutego 1849 r. (Zb. pr. i rozp. 
b. ces. ros. Nr 129, t. 42, str. 2,9 - 247); 

3) prawo o wyznawcaoh nauki mariawitów 
z 11/24 marca 1912 r. (Zb. pr. 1 rozp. 
b. ces. ros. Nr 55, poz. ' 516); 

4) ustawa z 20 maja 1874 r. w przedmiocie 
prawnego uznania związk6w religij.nych 
(Dz. u. p. austr. Nr 68); 

5) rozporządunie MiniS1tra Wyznań i Oświa'~Y 
z dnia 1'8 październ ika 1877 r. o uznalliU 
Kościoła Starokatolickiego (Dz. u. p. austr. 
Nr 99); 

6) ustawa z dnia 4 lipca 1875 r. o prawach 
stail'Okatolicbch gmin kościelnych do ma
j~t'ku kościelnego (Zb. u' prusko Nr 24, poz 
8329, str. 333); 

7) art. II06 - 1108 Zwodu Praw z r. 1912 
dotyczące z:l1rządu sprawami duchownymi 
wyznania Baptyst6w (Zwód Praw. b. ces. 
ros. t. XII, cz. I, str. 130); 

8) rozporządzenie z dnia 29 wrześni a 1879 r. 
dotyczące wyznania Baptystów oraz instruk
cja Min. Spr. Wcwn. z dnia 13 marca 1880 r. 
w tej sprawie (Zb. ·pr. b. ces. ros. z 1880 r. 
Nr 53); 

9) ustawa z dnia 7 lipca 1875 r. o nadaniu 
p raw korponcyjnvch gminom Baptystów 
(Zb. U. prusko t. XXVI, poz. 8336, str. 374)' 

10) ustawa z 25 maja 1868 r. o uregulowaniu 
międzywyznaniowychS1tosunków obywateli 
Państwa (Dz. u. p. austr. str. 49); 

II) przepisy Pruskiego Og6lnego Prawa Krajo' 
wego z 1794 r. dotyczące praw i obowiąz
k6w kościoł6w i wyzna,ń religijnych (CZ((ŚĆ 
II, tytuł I I §§ I - 7) oraz o związkach 
religijnych w ogólności (część II, tytuł 1[, 

§§ 13 - 29 onz §§ 40, 41, 58 i 59); 
12) ustawa o wystąpieniu z kościoła z 14 maja 

1873 r. (Zb. u. prusIe Nr 14, poz. 8127), 
ustawa o wystąpieniu z gmin wyznaniowych 
żydowskich z 2 8 lipca 1876 r. (Zb. u. prusko 
Str. 353) wraz z nowelą z 13 g,rudinia 1918 r. 
(Zb. U. prusko Nr 42, str. 199); 

13) ukaz imienny z dnia 17 listopada 1906 r. 
o sposobie zakładania gmin staroobrz((dow
c6w i sekciarzy oraz o prawach i obowiąz
kach należących do tych gmin wyznawców 
zjednoczeń sta1roobrzędowc6w i sekciarzy 
(Zb. pr. i rozp. b. ces. ros. Nr 245, poz. 
1728). 
Art. 4. Wykonanie nini,ejszego dekretu po

rucża się Ministrowi Administracji Publicznej 
i Ministrowi Ziem Odzyskanych. 

Art. 5. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministr6w: 
Józef C~~ankiewicz 

w/z Minister Admi'niSltracji Publianej: 
Wlad~sław Wolski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
Wlad~sław Gomulka 
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DEKRET 

z dnii 5 września 1947 r. 

o utwcrzeniu Państwowego Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślinnyc1i. 

Na mocy art. 4 Ustawy Konstytucyj.nej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o uStroju i zakr-::s lc 
cizialania najwyższych org<1'n6w Rzeczypospolitej 
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upo
ważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mO
c~ ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) ,
Rada Ministr6w postanawia, a Rada Państwa 
zaiwierdza, co następuje: 

Art. I . I. Tworzy się Państwowy In'Styt~t 
Naukowy Leczniczych Surowców Roślinnych, 
zwany w dalszych postanowieniach Instytut.em, 
jako zakład naukowo-badawczy. 

2. Inst7tut jest osobą prawną. 

3 " Siedzibą Instytutu jest m. Poznań. 
4. Instytut może zaJdadać stac j.e naukowo

coświackzalne na obszarze całego Państwa., 

5. Instytut podlega Ministrowi Zdrowia. 

Art. 2. I. Przedmiotem działalności ImtY' 
tutu jest opracowyw<1'nie naukowych podstaw 
i metod hodowli i uprawy roślin leczniczych oraz 
ich racjonalnej eksploatacji. 

2. Do zadań Instytutu w szczeg6lności na-
leży: 

l) aklimatyzacja, selekcja i uszlachetnianie roślin 
leczniczych, mnożenie elit i dostarczanie 
wyselekcjonowanych odmian i nasion phn
tacjom krajowym w celu uprawy; 

2) badanie farmakogIlOityczne jakości i spom-' 
bów przetwórstw'a roślin w kierunku / pod
niesienia ich własności leczni,czych; 

3) prowadzenie innych bad ~, ń naukowych 
w dziedzinie farmakognozji i zielarstwa, 


