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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 

317 

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, 
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zl~conych Instytutowi .. przez Ministra 2du-o' ! Z.UIIllenlU z .Minis.nr.em .RolnictIWa i .Reform Ral-
WIa.; ! nyćh. 

4) dośw.ladczaJnic.t.\Wi) polO'we fW kierunkru ra- l 2. Z dyrektorem JnŚJt,ytutu wspOłpracuje 
cj031i1i1!:z-acji . .upr:a>wy i ,Qpr.acowywania ·n@~uh l ''Rada NaUkDwa jakO' organ GOtra oc:z:y. 
metod . . ~:r(awr . ·roolin kc:z.n!,czych", ..aVJty~h· 1 . . Art . . 6. • . S~C!l;~6łowy 'spO'Se? i .za.k-r.:.es dzia
JCZ~" 'llie1l;pnr~lMl:ych v:krąJu :b~di ~~ .. ę- I lama mm orgaruzaqtę; Jnst:yrtutu l .:R.adyNauko~ 
piłujących w ·11(}ŚClachił11e:zaspakaJ!1)}l}CYó.h J,ego ~ w.ej -o~reśli ,statut, z~t",:"iel;d:b(;)llr .:pr.zez. Mini~tra 
ponrzeby; I ZdrOWIa -wporOZUIDlenLU .z .Mrlllstra.mJ.: 'Skarbu, 

5) n~,kDwo - ili>świa~c2alm. kant;l'<:)~ stosow<!,- Oświaty, ,fuJlnict~a u .ltefQ.r~ . .Rolnfc.h, iL"e.śnictw.a 
n.Jl.ch dDt)'chOZa5 ·1 ,opr·ac0Wo/w,arue n(i)~h :oraz .Przemy\Słu 1 Handlu l ,~łoszQny :w .MDll!' 
:met:oo wo/twórczuśoi i Iprz<etw6rczeOOi hr' I .t.e'I2e . pol~ki:m. 
imaGtilltyc·znej ,leafliiczy.ch ·susrowc6.w l11.ośliń
.ny,c.h; 

6') "~.aqrcw;a ac.erm j .op:racoW)'w.mie :no·rm 
i standam"aw h:czn.ic~6h "~;ur@iW.c6w17oślin
mYlCh, pr.zezl1;rczOIl'Y-ch :dla 'rynku klnł'jową}o 
-i .ek..<JllOItt'U; 

7') 'W9połpraca 'Z 'r:.Ołnictwem" 'leśnictwem ·i przc
m;ys1crn "na ,pOlu :ha:d'2ń p.r.:łktycz:nych w za
kresie reihzacJ,i :i unormowania wy twór

'. czooci k1'ajowej 'środlk6w 1eczmic2:ych pocho' 
dzenia roślinne!?:D i ich surowc6w; 

'SD wsp6łpra'caz p'Qlhewrrymizakład~mi rraukc-
l wo' b;!d:rwczymi. 

Art. 3. L. Na pDtrzeby Instytutu mDże być I 
prz~kazane llzytkowa.riie ~nij.łtku J'anstwo-wt<g~, I 
zarowno rUochDme~o Jak l Oleruchomego. Prze- ' 
kazanie lub odjęc..re ..Instytutow.i ,.u:iyt:lrowania 
mająvku nier.uchomego wymaga uchwały Rady 
Ministrów. 

Alrt. 7. Likwidację Insty:tUtu IlUID.źe (Uchwalić 
Rada Ministrów na wniosek>Mini6tra Zdr.owia. 
S~cz.eg6ł('}we przepi:syd~tycz*()elik\Wida.c.j.i 'W'i}',!a 
.Minister Zdoowia w ;porl3~umieniu !Z Ministrami: 
RDlnictwa i RefDrm lR~lnych, !Leśnic.1:w'\, '~arbu 
,or.az Jlrzeffily,>slu .i Handlu. 

,Al1't. '8.WYkormni:edekretu :nini-ej-s2ego po
Rlicza -się rMinis'nrO'Wj 'Zdrowia 'W pOf02mmieniu 
z Ministrami: S<brhu, Oświaty, RDlriic.twu ,i Re
dorm ~olnych, .ILeśnictwa oraz Fuzemys1u ·i Ban
,dln. 

:Art. 9. 'Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłDszenia. 

Prezyt1ent Rz.e.czypnspulitej: 
Bnl-es1aw Bierut 

Prezes IRadv Ministr6w: 

l ., I d ' 
2. nstytut moze przYJmov..-ac pO' warun.. " 

!Józef C~ran'kźeUlkz 

łiem obciąi:ającym darowizny lulb zapisy za 
uprzednią zgoGą Ministra Zd'rowia 'w 'porozu' 
mieniu 'Z Minis.ttcm 5kaaibu. 

3. Mini,ter .zdt:D\Wia ·w ;po>rowmiieniu ;z wła' 
ściwymi minis,tr.ami ustala zasa,dy gDspodarki 
m~jątkami paiistwowymi prze1.azanymi do użyt;
kowania Instytutu, ja,k r6wnież za,kres i 6'pos6b , 
wykonywania nadzoru nad gospodarką tym: ' 
majątkami. I 

Art. 4. Budi et Inst;ytutu stanowi O'drębnv 
dział budż.etu Ministerstwa Zdrowia. "Ronne 
6prawozihmia ·z wyko:mrnrabudżetu ao:z zrrm' : 
knięcia rachunkt1w lnst,ytutu zatwierdza Minister 
Zdrowia w porozumieniu L 'Ministrem Skarb11. 

Art. .). I. Nacz.ele Instytutu 'stoi 8yrek
tor ,powołany pr,zez Ministra ZdF0'wia ·w peru-

liS 

w/z Mini:st:er Zc!iroW!ia: 
Jer'Z~ SztacheLs'ki 

,wiz 'Minister Skarh-u: 

Tadeusz Dietriih 

Minister Oświaty: 
Slanźsłqw Skrzes'Z,ewski 

włz Minister Rol!l1ictwa i Reform RDinych: 
Stanisław Tkac'Z,ow 

wiz Minisrer L5'Ilicrwa: 

R~sZiard .BOT o W!) 

"Minister :Przemysłu .l Handlu: 

iHiJarJ) Min:c 

DEK Jr .. ET 

z driia .5 września 1947 u. 

o przejściu na własność ,Państwa .mieniap.ozDsta~ego po osObach przesIedlonych ,ooZ. S. R. R. 

Na podst awie art. 4 Ustawy 1\;onstytuc;yju'rej Rada :Mililistrów .postanawia,a Rada ParlSItW;l 
z ,dnia 1'9 lutego 1947 '1'. o U3ltroju i "za'kresie zatwierdza, co następuje: 
dz:alania 'najwyż·szych organ6w Rzeczypospolitej 
Polclriej !i Llstawy z dnra 4 lipca .I'9V T • . O 'Upo" 
ważnieniu Rządudowy.dawania .di.ekxemw 'Z mo
cą ustawy (Dz. U . R. P. Nr 49, poz. 252) ...:.. 

Art. J • Wszelkie mienie 'ruchome i nieru
chome :osób prZ'esie.c:DlonychdQ /L. '5. R. R. po· 
zostałe na ohs'zarze Państwa Polskiego przechodzl 

\ 


