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DEKRET 

z .dnia 2Z paidziem.i.Ju 1947 r. 

o częściowej zmianie prawa gorriiczego. 
/ 

~ Na podstawie art. 4 U:stawy Konstytucyjnej 
; Ż dnia 19 lutego 1947 r.' <> ustroju i zakresie dzia
łania najwyzszych organów Rzeczypospolitej Pol
skiej i uStawy z dlnia 4 lipca 1947 r. _o upoważ· 
nieniu Rządu do wydawania .dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 2p) - R:l!da 
Mintsorów pos:t<lJeawia,. a Rada Pańlstwa zatwier
dza, co następuje: 

Art. I. Ust. 5 M't. 99 prawa górniczego 
z dnia 29 listopada 1930 r. wraz z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. ~R. P. z 1930 r. Nr 8S, poZ. 
654, z. 1938 .'r. Nr 91, poz. 627, z. 1946 r. Nr 2, 
poz. 15 i z 1947 r. Nr 24, poi. 93) otrzymuje na· 
stępuj ące brzmienie: ' 

,~(5) WłaśG:iciel pola gómi~zego nie odpo
wiada zas.zkody, które powsta:ły we własności 
gruntowej i jej przynależnościach wskutek robót 
górniczych (ust. I), jeżeli własi~ość nierii'chomości 

_ po dniu 22 lipca 1944 ' r. została przez Państwo 
przeniesiona na rzecz osób trzecich. Właścicielom 
tych nieruchomości; jeżeli zgłoszą wniosek do , 
dnia 30 czerwca 1948 r. będą oddane w drodze 
zamiaIly z państwowych nieruchomości zi,emskich 
~nn:edJziałki odpowiedniej wartOl5ci, połowne pa-
za obrębem pól górniczych. . 

Z chwilą przeniesienia własności przechodzą 
na nieruchomość oddaną prze-z Państwo prawa 
i-ogranicienia obciążaj.ące ni,emchomóść p6łożo- . 
ną w obrębie pola g6rniczego, chyb;! że stałyby 

.. się one wskutek przeniesienia bezprzedmiotowe. 

. Jeżdi warrtoU nieruc~om9ści oddoanej przez 
Państwo przelkracza waność nicruchomosci pOło· 
zonej w obrębie pola górniczego, nadwyZka war
tości zabezpieczona będzie na rzecz Skarbu Pań· 
stwa ' DQ nierudhomości odd~nej w zamian 
z pierwszeństwem przed wszystkimi mnymi 0b-
ciążeniami. , - . . - / . 

. • Szczegółowe przepisy o przeprowadz aniu za-
miany i o dokonywaniu w hięgach , hipotecznych 
(gruntowych, wieczystych) wpisów związa,rrycp.. 
z zami<łnq wydadizą w drodze rozporządzenia Mi
n Ustrowie: . Rolnictwa i Reform Ro1nych oraz 
Sprawiedliwok i". , 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu po
TUcza się Mim.Ustrom Rolnictwa i Reform Rol
nych oraz SprawiedI{wości. 

Art. 3. Deki·et niniejszy wchodzi w życie 
l ~niem ogłoszeni~. 

Brezydertt RzeczYPos'politej: 
. Bolesław Bierut ' 

Prezes Rady Ministr6w: 
Józef Cyrankiewicz, 

Minister Rolnictwa Reform Rolnych: 
Jan Dqb-Kocioł 

'Minister- Sprawiedliwości: , 
. Henryk Swiqtkowski 

DEKRET 

z dnia 22 paźd;;iernika 1917 r. 

w sprawie uprawmen obywateli polskich, powolanych w latach 1941-1945 r. przez władze Związku 
Socjalistycznych Rą,ublik Radzieckich do świadcien osobistych. 

Na p6dstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i 2akresie dżia
łanIa najwyższych o:ganów Rzec2ypospolitej Pol
skiej i 'ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upoważ
nieniu Rządu do wydawania dekretów z · mocą · 

ustawy (Dz. U. R. P. Nr "9, poz. 252) - Rada 
Ministrów postanawia., a Raa~ Państwa źatw:ier-
dza, co następuje: ' . 

Art. I. Obywatelom polskim, którzy z pole ... 
ccma wk<4, Zwiąiku Socjalistycznych Rep\llblik 
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R.~dzj,eckich wykonali w czasie od dnia 2: czerwCa 
1941 i. do dni;! 16 grudnia 1945 r. świadczenia 
osobiste, służą uprawnieni~ przewidziaf1Je w <lIrt. 
2F UJSt. I 1"ozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitejz dnia 24 paźd:zhel"Oika 1934 r. o świad- t 
cun~ ooobistych(Dz. U. R.P. z 1939 r. Nil" 
55, Poz. 354)· . ' 

Posiadającym obyWatelstwo polskie członkom' 
rodzin qs6b W)"ffi:ienionych w ust . .' 1 służą upraw
nienia przewidziane w art. 22 powolanego roz
porządtzenia Prezy;denta. Rzeczypospolitej. 

Prezes Rady Ministrów: 

J ó2ef Cyrankiewicz 

Minister Prracy i Opieki Społecznej: 
w z. Tadeuszi'..Ochanowic.z 

Ministtr Obrony Narądowej: 

Michał Zymierskl 
Marszałek Polski 

" 
Art. 2. WykOlIlanie . dekr-etu nuriiejszego pO' ,

rucza się Ministrowi Ptrocy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z zainteresowa-nymi minjstrami. 

Mi~ister Ska.mu: 
. K,onstanty Dąbrowski 

Art. 3. Dekret ninitejszy wchodzi w zycie 
z dniem ogłoszen.ia. ~-

Yrezydent . Rzeczypospolitej: . 
Bolesław Bierut 

Minister Admiiołstracji Publicznej: 

Edward Osóbka-Morawski 

Miruster Ziem Odzyskanych: 

. WładysJaw Gomułka 
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DEKRET 
" 

z dnia / 22 październik,; 1947 r. 

o dopu szczalności rehabilita'cji oSQ\:" które były zatrudnione w policji ' państwowej (tzw. ' granato
wej) i straży więziennej w czasię okupacji niemieckiej. 

Na podstawie ar.t. 4 Ustawy _Konstytucyjnej 
z. dnia 19 lutego 1947 r. o U!~troju i zakresiedz:a-

. bnia najwyższych oFg<lln6w Rzedypospolitej Pol
skiej i ustawy z dn~a 4 lipca 1947 r. o upoważ
ni'eniu Rządu do wydawanita dekret6w z mocą 
ustaJwy (Dz. U. R. P. Nr 49, pOZ.2p) - Rada 
Munistraw postanawia, a Rada Państwa zatwier,
diza.; co następu je: 

Art. I. I: Osoby. kt6re. były zatrudnione , 
w ~zasieokupacji niemieckiej w policji państwo" 
wej (tzw. granatowej) 1 straży więziennej, mOtgą 
byĆ przyjmowane do pracy we wlad:zach, urzę
dach, instytucjach i przedsiębiorstwach -parłStwo
wych i 'samorządowych, tudzież wszel-kich insty
tucjach prawno,-publicznyc;h oraz zachować pra
wo", dQ ... pobierania zaopatrzenia z fundusz6w pH):>
licznych tylko wtedy, j.eżeli poddadzą . się one p o
IStępowanru r.ehabilit:łcyjnemu według przepis6w . 
dekretu niniejszego i zostaną uznane zaz:rehabili
towane. 

2. Za zrehahilitowane mogą być uznane osoby, 
wymiJenioIie w ust. l, k~óre mimo służby w po- I 

licji - państwowej (tzw. granatowej) lub straży: wię
ziennej wokr·esie okupacji nie brały udziału w wy ... 
stąpieniach, Sikierowanych przeciwko p0\5zczeg61· 
nym obywatelom lub j'ch grupom z racyi pocho
dzenia, nxrodowości lub przekonań politycznych, 
i nie uchybiły obowiązkowi . ~ojalnośd i wiernośCi 
wobec Państwa i Narodu Polskiego . . 

Art. 2. Osoby wymiienione wart. 1 USt. I, 

a zatrudnione w dniu wejk ia w życie niniejsze' 
go dekretu we władzach, urzędach, instytucjach,. 
przedsiębiorstwach p:łńs.twowych or~z samorządo
wych, tudzież wszelki,ch instytucjach prawa pub
licznego; o ile nie złożą wniosk6w o wszczęcie 
postępowania re1ubilitacyjnego w terminie prze~ 
widzianym wart. 4 ust, 1 podlegają z mocy 5'a
mego prawa zwolnieniu z p racy bez odszkodowa" 
nia i tracą prawo do zaopatrzenia z fundusz6w 
publicznych. 

Art. 3. I. Osoby Wymieniot;le wart. l ust. 
I; kt6re zł-ożyły wni,osek o wszczęcie postępowa
nia rehabilitacyjnego w myśl poprzednio wyda
nych przcpis6w, nie podlegają obowi'l.zkowi po-


