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Dzienmk Ustaw Nr 61 ' 1005 Poz. 339 i 340 

. 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 
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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~ 


