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Minist::-Ów pOStanawia, a Rada Państwa Ulitwierdza, 
co następtlJe: 

, 'Art. I. Lekarz,e weterynacii, -felCzerzy wete
fynaJfii, sanitariusze weterynarii, -ogląichu:ze zwie
'-Ląt rzeźnych l m~a,. trichil106kopiści, dezynfek' 
torzy i inne osoby . prz~zkolone w pomocniczej 
sbużbie weterynary~ej. 'obowiązane są zarejestro
wać się u powiatqwej władzy administracji og61-
nej (powiatowego lekarza weterynaryjnego) w ter
minie, kt6ry- oznaczy w drodze rozporządzenia 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Art., 2. Rejestrujący się obowiązany jest wy' 
pełnić kartę (ankietę) rejestracyjną wecl!}ug 'wzoru 
i w liczbie egiemplarzy, U5talOJlej przez Mini
stra Rolnictwa i Reform Rolriych. 

Art. 3. Rejestrujący się otrzymuje oopowied
n ie !X',świad::7.eni~; ~twierdza ono jednak ' tylko 
zarejestrowanie się, nie sianowi natomiast dowo· 

, du pos:adania prlwa do wykonywania zawodu. 

Dokonanie rejesHacji na pódstawie mnIe)" 
sz.ego- aekretu nie zwalnia od obowiązków reje' 
str2,r:yjnych, określonych w innych przepisa,~h 
prawnych. Osoby wymi.enione w art. ' I obowią
zane są z:1.~iadom'ć o każdej zmianie a-dresu PO' 
wiatową wł2rłżę administracji og6lnej. 

Art .. 4. Przepisy ' o obowi<pku rejestracji 
oSób Wymienionych wart. I nie odnoszą się' do 
ós6b, pełniących służbę wojskową. 

Art. f. Kto uchyla się od obowiązku reje
stracji albo podaje dane nieprawdziwe lub zataja 
dane, które powinny być ujawnione," podlega 
karze aresztu do 3 mieSli«cy lub ka.rze grzywny 
do ,0.000 złotych . 

. Jako karę dodatkową można orzec utratę 
prawa wykonywania zawodu na okres do 2 lat. 

Do orzekaiIlia w sprawach wymienionych 
w ust. I właściwe są s'ądy grodzkie. 

Art. 6. WY'kOl)1ani~ niniejszego dekretu pon!
na się Mini'strowi Rolnictwa i Reform Rolnvch 
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. 

Art. 7. Dekret mmeJszy wchodzi w życie 
z dniem ~ł~zenia. 

Praydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
.fózet C~rankiewicz 

Minister Roln;ctwa i ~eform Rolnych: 
Jan Pqb·/[ocioł 

Minister Sprawiedljwokj.~ 

Henr~h SwiątlwLVski 
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DEKRET 

z dnia 24 września 1947 r. 

o częśc:owej zm'ame prawa o sądach pracy: 

Na podstawie ,art. 4 Ustawy Konstytucyjnei ' kie sprawy sporne cywilne hez wzgl"du na wa,r' 
7 dnn i9 lutego t947 r. o ustroju i zakresie toś~ przedmiotu ~poru, kt6re wynikają: 
dz;ahn:~ najwvżEychorganów Rzeczypospolitej 
Pohkiej i u5tawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upo' 
ważnieniu Rządu do wydawania dekret6w z mo' 
cą ustawy (Dz. U. R , P. Nr 49', poz. 252) - Ra
da M:nistr6w postanawia, a Rada Państwa za
tw:e-h:1, co nast,-,puje ; 

Art. I. W praWiC o sądach pracy (Dz. D, 
R. P. ? 1934 r. Nr 95. poz. ~ 54) wprówadza si'~ 
zmIany następujące: 

"Art: I. § I. ~<!ciy pracy rozstrzygają wszysv 

i) le stosunku pracy, 

2) ze stosunku chałupniczc,":o, 

3) z umowy o naukę zawodową, 

4) ze wspólnej pracy w tym zakładzie 
pr} cy, 

5) z należe n'ia do instytucji ubezpioczeń spo' 
iecznych, ich instyt4cji zastępczych lub ka~ 
zapómogowych, jeżeli ustawa lub statut ta
kicj instytucji lub kasy nie przekazuje roz ' 
;trzygańia tycil spraw sądom szczeg,51nym. 
władzom administracyjnym lub- komisjom 
rOLjeiuczym". 
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. H. ~r art. 2 § l ~kreś1a się . pkt I. 

I 
Art. 3. Wykonanie niniejszego dekretu po

'. ,rucza się Ministrowi Sprawi~dliwości i Ministrowi 
III. WanQści pic1l1ężne wynl:ien:one wart. 3, Pracy i Opieki Społecznej oraz innym ministrom, 

12, }I, 35 i 39 podwyżs.za się dwudziestokrotnie. j każdemu w zaKresie jego działania. 

Art. 2. Przepisy art. I nmlejSzego dekretu 
stosu je 'się do spraw wszczętych przed jego wej
ściem w życie z n<l's tępującym i odchyleniami: 

I) 'Sąd właściv.gr w chwili , wszczęcia sprawy po
zo~tajewłaściwy aż do jej prawomocnego . 
u~011czenia, chyba że wspraw'ie nie wyzna- ' 
CLono jesza'e w pie,rwszej instancj,i rozprawy 
bądź po wy~i1aczeniu rozprawę odi'oczono; 
w ty'ch ptJ'Ypadkach s<}d p ierwszej instancji 
z urżędu prukaże Slprawę sądowi właściwe- . 
mu w myśl art. I niniejszego dekretu; 

2) stosuje się przepisy doty,chczasowe o dopusż
czaIności , ska,rgi apcLlicyjnej w sprawach, 
w których orzOCZ,el,lle pierwszej instanc ji 
zap~di!o przfd dniem wejścia w życie niniej
~zego dekreul, i <> dopuszczalności skargi 
kasacyj,nej w sprawach, w których przed tym 
dniem zapadło orzoc.zenie drugiej instancJ i: 

3) do pism i wniosków, zŁożonych przed 
dniem wejścia' w życie niniejszego dekretu, 
stosuje się ' przepISy dotychczasowe co do 
opbt i kaucji ka"acyjnej. r. 

Art. 4. Upoważnia się lv'linistra Sprawiedli
wości do oglo~enia w Dz,ie;1nlku Ustaw Rz,eczy
pospolitej Pobkiej jednolitego tekstu prawa o są ' 
dach pracy (Dz. U . . 1\ .. P. Nr 95, poz. 854), 
z uwzgl<;dnicni.em . zmian· wynikających z p rze
p is'ów ogłoszonych przed dn iem wydania jed
nolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej nu
meracji artykułów, ustępów i punktów. 

Art. 5. D ekret 111l1leJSZY wchodzi w zycle 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 

Bolesław Bierut 
'..:::.~:. 

'f~' 
;." Pr·ezes Rady Min.istrów: 

Józef Cwankiewic'Z 

Minister Sprawied!liwości: 

HenrlJk Swiątkowski 

Minister Pracy i Opi.eki Społecznej: 

wz. Edmund Giebarlowski 
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D'f-KRET 

z dnia 24 wrieśnia' 1947 r. ' 

w sprawiezrniany ustawy o utworzeniu Rady Sz.kół Wyższych. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej , 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie 
działania' najwyżs?-ych organów Rzeczypospolitej 
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. ' o upo
ważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mo
cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, póz. 252)~ 
Rada Ministrów postaoowia, a Raaa Państwa 
zatwierdza, co na.,tępuje: , 

Art. :. Art. 10 ustawy ' z d~ia 23 września 
T946 r. o utworzeniu . Rady , Szkół Wyżsżych 
(Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 277) otrzymuje 
brzmicnie; '. 

"Art. 10. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem oglo~en.ia i traci moc obowiązującą 
z dniem 3 J grudnia 1947 r." -
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Art .. 2. '~ykol1anie nilllcjszego 'dekretu po
rucza Slę Prezesowi Ra,dy Ministrów. .. . 

Art. 3. Dehet ninleJ.S2Y wchodzi w życie 
z d'liem ogłosunia z mocą obo'wiązującą od dnia 
I października 19+7 r. 

Prezydent Rzec:ypospolitej: 

Bolesław Bieru~ 

'Prezes Rady Ministrów: 

Józej ClJrankiewic~ 


