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' nownego zgł3lSlZaJ1ia. wruooku w myśl dekretu ni
I nil;}szego. 

2. Orzeczenia komisji ~ehabiIitacyjn.o-'kwa1ifi
kacyjnej dla b. funkcjonar~usz6w ·Pol!cj,i Państwo
wej, zap<lJdłe przed dniem wejścia w życie dekre
tu niniejszego na podstawie poprzednio wydanych 
przepilsów" mają mOC orzeczeń px:zewidzianych 
w dekreGie nini,e:jszym . ..,. 

Art. 4. 1. Te-rmlnskła.dania wniook6w 
o wszczęći.e pos:t'ępowania rehabilItacyjnego \ ; -' 
nosi 2 miesiące, liczą'c od drl1a wejścia w życie . 
dekretu nini~jszego. 

2. Osoby, które z powodu przeszk6J nie 
dają1cY'ch sięprz"ezwyciężyć nIe złożyfy w' termi
nie wniooków o wszczęcIe pOIstępmyania ' rehabi

Jitacyjnego, mogą w ciągu miesląd po ustaniu 
przeszkód, nie p6źniej j'ednak 'jak w ciągu roku
od dnia wejścia wżycie dekretu niniejszego, Wy

-,~tłlpić z wnio~kiem o przywrQcenie terminu, 
5!kłada jąc jedJnocześnie ., wniosek o wszczęcie p<>
.stępowania r~habiIitacyjne9~. 

3. Wniosek o wszq'ęcie postępowa1llia rehabi
litacyjnego może zgłosićspadk.obierca 00 ob y 
zmarłej, wymi.enionej wart. , 1 u5t. I~ j'eżeli wy
każe interes prawny w prowa;dzepiu postępowa-
ma rehabilitacyjnego. ' ' 

Art. 5. L Do wydawania orzeczeń w postę
powamu rehabilitacyjnym oraz do przywraca- . • 

.. ~ .. . ,'. 
, , .;. -'./ . 
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ni,a termi1!u , złożenia wniosku (<lift. 4 ust. 2) właś
ciwą jest Komisja Rehabilitacyjna, powołana ~przez 
Prezesa Rady Ministr6w w porozumieniu z Mi:
nistrami Bezpieczeństwa Publicznego i Sprawied-
liwoki. ' 

- 2. Orz,ecz.wia Komisji RehaJb!f.iu(:yjnej s:}; 
ostateczne . . 

, Art. ,6. Skład Ki"mi:;'ji Rehabilitacyjnej ornz 
tJryh postępowania rehahilitacyjnego określi Bre
zes Rady Ministrów w porozumieniu z Ministra
mi Bezpieczel1stwa 'Publicznego i Sprawied\iwośó. 

Art. 7. Wy-konanie dekretu niniejszego po
- ru:cza "się ~rezesowi Rady MinilS.trów w porozu

mIeniu z Mi/nistrami Bezpieczeństwa Publicznego 
i Sprawiedliwości. ' , 

Att. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia; 

Prezydent R~eczY'Pospolitej Polskiej~ 
. Bolesław ,Bierut 

Preze~ Rady Ministrów: 
Józef Cyrankiewicz 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Stanisław RacJ,}{iewicz 

Minister Sprawiedliwo~i: 
, Henryk Swtqtl<owski 
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'D E K R E l' 

z dnia' 22 paździ,ern~ka 1947 r. 

Q zmianie niektórych terminów w zakresie admi nistracji wymiaru s,arawiedliwo.ści. 

Na pvdstawie a/rt. 4 Ustawy $o.nstytucyjnej 
z dnia 191utego 1947 r. Q ustro~u i zakresie dZ1a~ 
łania najwyższych órganów Rzeczypospolitej Pol
skiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upow;aż
nieniu Rządu ,dJO wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) - R)I.dJa 
Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwier
dza, conastępuj'e: 

Art. i. A,rt. 3 dekretu zdnia 8 m<lirca 1945 r. 
, o częś.ciowej zmianie prąwa o ustroju sądów pow

szechnych (Dz. U. R. P. Nr II, poz. 54) oJrzy
muje brzm~enie następujące: 

"Art. 3: Na o.kres do dnia 31 grudnia 
1949 r. zawIesza się moc obowiązującą przepisów 
art. 95 i 96 ' praJwa o ustroju . sądów powszech
nych - o przedstawianiu prz!,!z kolegiaadmin,j
stracyjne kandy.dat6w na ' stanowiska sędzio.w
skie". 

Art. 2. Art. 2 dekretu z dnia 24 styczn~a 
1946 r. o przenoszeniu i zwalnianiu notariuszów 
oraz o powier.zaniu pełnienia obowiązków nota
riusz6w sędziom i prokuratorom w okresie 
przejściowym , (Dz. U:R. P. Nr 6, parz. 54) 
otrzymuje brzmienie następujące: 

-~ 
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".Art. . .1; W okl'esie do dnia 31 grudnia 
:t949 r. Minister . Sprawiedliwości i władny jest 
w razie ppróźnienia sit< $tanowiska 'notari~z.a po
wierzyć czasowo sędziom lub prokuratorom p'd
nienie obowiązk6w notaóusza". 

Art. 3. A.rt~ 5 ust. I ' dekretu z dnia 22 lu-: 
tego 1946 r. o rejestracji i . przymusowym za
trudnieniu We wf;.dza,ch wymiaru sprawiedliwości 
osób, mających kwabfibcje . do objęcia stano
wiska sędziow.:iki,ego (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 65), 
zmienLo.ny <lirt. I pkt I dekretU: z dnia 3 stycz
nia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 2I), -otrzy-
muje brzmienie następujące: " 

,,1. ,Minister Sprawiedliwości moze do dnia 
3I grudnia 1949 r. w drodze' zarządzenia powolać 
osoby zarejestrowane do pracy we władzach wy-

.\ 

miaru · sprawiedliwości na okr~ czasu . nie dłuższy 
niż jeden rok" . . 

Art. 4. ~!ykonan!e ' ' !1:~ejszego dekretu PO:" 
rucza SIę Minis-trow: Spraw~edlłwości. 

Art. 5. Dekret nInieJszy wchodzi w zycie 
z dniem ogloS'zenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
. Bolesław Bierut 

Prezes Rady Min]s'trów: . 
Józef Cyrankiewicz 

Mimster Sprawiedliwości: _ 
• . Henryl( Swiqt1wwskl 
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DEKRET 

z dnia 22 października 194/ 1 • 

o unormo,,'aniu stosunku pracy' pracowników publicznych przebywających Za granicą. 

. Na mocy art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r o ustroju i zakresieaz'ia
łania najwyżsżyCh oF.ga,nów Rze.czypospolitej Pol
sbej i 'ustawy ,z dnia: 4 lipca 1947 r. o upow<J,.ż
nieniu Rzą,du do wy'qawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. p. R. P. Nr 49, poz: 252) - Rada 

/ Ministr6w postanawia, a Rada P;łństwa zatwier-
dza, co następuje: . 

Art. l. r. Z mocy 'samego prawa uznaje ' się 
stosunek pracy pracowników publicznych przeby
wający~ za grani,cą w dniu wejścia wżycie de'
kretu nIniejszego za rozwiązany, a ich prawa na
byte z _tytułu 'poprzedniej słuŻ'by za wYgasłe. 

, 2. Wyga9nięcie praw. z tytułu poprzedniej 
służby obejmuje co -do żołnierzy zawodowych 
.również, utratę , stopni wojskowych. 

, 4. Uwzględniając warunki repatriacji z po
szczególnych obszarów, . Rada Mi.nistr6w moze 
w drodze rozpo'rządzeń przedłużać termin okre~ 
ślony: w pkt a) 'ustępu poprzedzającego; 

-' Art. ~. W przypadka:::h zasługujących na 
szczególne uwzg,lędnipiie może wbściwy minister 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu za zgoc '1 
Prezesa Rady 'Ministrów ptzywrócić pracowni
~owi pu~licznen~u, a w razie jego śmierci -
po_zcstałeJPQ mm Ż011le i ' dzieciom, utracone 
prawa. 

Art. 3. Zapracown:ikóW: pubiicznych w ro
zumieeiu dt>kretu niniejszego uważa się pracow' 
n ików . wszelkiego rodzaju wbdz, urzędów, zakła.., 
d ów, instytucji i przedJsiębiorstw pa'ństwowych, 
~amorządowych i J1Ublicznych, bez względu na 
charakter stosunku pracy i przepisów prawnych 

P . • ' . . d lub umownyGh regul~acych ten stosunek. . 3. rzepl'sy ust . . l 2, me stosują SH, o: -~ 

a)' pracowników, którzy powrÓ'cą do kraju Art. 4. Pr-zepisy dekretu z ,! dn ia I4 '9 aja 
i najdalej w ciągu 3 miesięcy 'od dnia 1946 r. o tymczasowym· unormowaniul_ stosunku 
wejścia w życie dekretu niniejszego zgło- służbow~go funkcjonariuszów państwowych (Dz. 
szą się do p:':Ky; U; R. P, Nr 22. poz. 139) stosuje się odpowięd-

nio do pracowni.ków wyhlienionych ,wart. l ust. 
b) pracowników przebywają,cych za granicą 3 pkt a) dekretu niniejszego, o ile podpadają pod 

z tytułu swych obowiązków służbowych zakres działania dekretu z dnia I4 maja 1946 r. 
lub w czasie udzido'le'go iI11 urlopu. I (art. l ust. l), z tym, że do funkcjona,riusz6w 
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