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pOIZ. 252) - Rada Ministrów postanawia; a Ra
da Państwa zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Art. 15 ust. 2 dekretu z dnia 8 mar
ca 1946 r. o majątkach opuszcZ,onych i ponie
mieckich (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 87) otrzymuje 
brzmienie następujące: 

,,2. Wnioski o przywrócenie posiadania 
w trybie przewidzianym w niniejszym dekrecie 
moina składać do dnia 31 grudnia 1948 r.

ń

• 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Min'i-strom Skarbu i Ziem Odzyska
nych oraz innym właś~iwym ministrom, :Każde-
mu w jego zakresie clżiałania. , 

Art. 3. Dekret ninie jszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. ' 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Boieslaw Bierut 

Prezes Rady Ministr6w: 
Józef Cyrankiewicz 

Minister Skarbu: 
Konstanty DqbrowsJ<i 

Minister Ziem Odzyskanych: 
Władysław G.Jmulka 

Minister Obrony Narodowej: 
Michał Zymierski 

M'ITszałek Polski 

Minister Spraw Zagranicznych: 
w z. Stanisław Leszczycki 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawski I· 

-Minist;er 'Bezpieczeństwa Publicznego: 
, 

Stanisław Radki ewicz 

, Minister Przemyshl; Handlu: 
Hilary Minc 

Minister Sprawiedliw{)ści: 
Henryk Swiqlkowsld 

Minister Oświaty: 
Stanisla\v Skrzeszewski 

MInister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
w z. Stanisław Kówalewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
KazimIerz Rusinek 

Minister Kultury Sztuki: 
Sleian Dybowski 

Minister :Żeglugi: 
Adam Rapacki 

Min~s'ter Leśnictwa: 
Bolesław Podedworny 

Minister Komunikacj i: 
w z. Wincenty Jastrzębski 

Minist,er Poczt i Telegraf6w: 
Józef Pulek 

Minister Zdrowia: -
w z. Bogut:law Kożusznik 

, MiniSter Odbudowy: 
w z. Juliusz Zakowski 

Minister Aprowizacji: 
Włodzimierz Lec;llowicz 

'IOJ 

DEKRET 

Ż dnia 28 października 1947 r. 

w sprawie obowiązku zawiadomienia o prowadzeniu .przemysłu i wykonywaniu niektórycn 
zajęć zarobkowych. 

Na podstawie art. 4 Ustawy KonstytucYJ
nej z dnia 19 lutego 1947 :t:. o ustroju i zakresie 
działania najwyższych organów Rzeczypospo
litej Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. 
o upoważnieniu Rządu' do wv;dawania dekre
tów z mocą ustaw - ~ (Dz. U. R. P. Nr 49, 
poz. 252) - Rada Ministrów postanawia, 
a Rada Państwa zat"rierdz,a, co następuje: 

• 

Art. 1. 1. Osoby, które w dniu l sierp
nia 1947 r. 'prowadziły przemysł w rozumieniu 
rozporzAdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
:..: dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie. przemysło
wym (Dz. U. R. P. Ni 53, poz. 468) z później~ 
szymi zmianami. albo w" konywały inne zajęcia 
zarobkowe, polegające na prywatno-prawnym, 
zawodowym i odpłatnym świadczeniu rzeczy 
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lub usług, obowiązane są zawiadomić o tym 
właściwą miejscowo władzę przemysłową 
I instancji. 

2. Os,oby określone w ust. l, o ile są obję
te organizacjami samorządu·zawodowego,obo
wiązane są złożyć zawiadomienie władzy ·tego 
samorządu. 

3. ' Obowiązek ten dotyczy także osób, 
które rozpoczęły prowadzenie przemysłu lub 
wykonywanie zajęć zarobkowych (ust. 1) 
w czasie od dnia 2 sierpnia 1947 r. do dnia 
wejścia w życie niniejszego dekretu. 

Art. 2. 1. Od wykonania obowiązku 
określonego wart. 1 wolne sit osoby" 

a} wykonywające prywatno- prawne. ' za
wodowe i odpłatne świadczenia rzeczt 
lub usług, wolne od podatku obroto: 
wego, w myśl art. 3 dekretu z dnia 
21 grudnia 1945 r. o p'odatku obroto
wym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 3, 
poz. 23), ,, '" 

b} obowiązane do uzyskania zezwolenia 
na prowadzenie przedsiębiorstw han
dlowych i za.wodowe wykonywanie 
czynności handlowych na podstawie 
ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o ze
zw,oleniu na prowadzenie przedsię
biorstw handlowych i zawodowe wyko
nywanie czynności handlowych (Dz. U . 
R. P. Nr 43, poz. 260) oraz rozporzą
dzeń wydanych na po'dstawie tej usta
wy. 

2. Przepis ustępu poprzednieqo nie 7wal- . 
nia tych osób od obowiązku zawiadomienia 
o prowadzeniu przemysłu lub wykonywaniu 
zajęć·nie wymienionych w ust. 1. 

Art. 3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu wydane w porozumieniu z Ministra
mi: Administracji Publicznej i Ziem Odzyska
nych oraz z innymi zainteresowanymi mini
strami ustali tryb i terminy dokonania zawia
domienia: oraz warunki uzyskania stwierdze
nia o wypełnieniu obowiązku okreś'lonego 
wart. 1. 

Art. 4. 1. Rozporządzenie Ministrów Prze
mysłu i Handlu oraz Sk,ubu określi wysokość 
opłat, związanych z dokonaniem zawiadomie
nia. Opłat tych nie uważa się za koszty uzy
skania pr:zychodów w rozumieniu art. 10 de
kretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku do
chodo_vryrn (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 25 , 
poz. 99). 

, ,2. Od obowiązku wnoszenia opłat zwolnio
,.ne są: 

al przedsiębiorstwa: państwowe, sarn,orzą
du terytorialnego, spółdzielcze, o ile 
są prowadzone w zarządzie przedsię
biorstw państwowych, sarhorządu t<~ry
torialnego albo spółdzielni, 

bl przedsiębiorstwa znajdujące się poc 
zarządem państwowym lub 'samo'rzą
dowym, 

el spółki handlowe, w których więcej niż 
połowa kapitału zakładowego J;lil'leży 
do Skarbu Państwa, przedsiębiorstw 
państwowych lub ' samorządowych. 

3. Ministrowie Przemysłu i Handlu ora2 
Skarbu w porozumieniu z . zaint3resowanymi 
ministr,ą.mi mogą zwolnić przedsiębiorstwa, 
ktorych zyski obracane są wyłącznie na celE 
publiczne, od obowiązku ' wnoszenia opłat. 

Uprawnienie to Ministrowie Przemysłu 
i Handlu oraz Skarbu mogą przelać w całości 
lub w części na władze podległe. ' 

Art. 5~ 1. Kto nie dopełni obowiązku, prze
widzianego w prz~pisie art. 1 niniejszego de
kretu lub w rozporządzeniach wydanych na 
jeg'o podstawie, podle~a karze aresztu do 3-<:h 
miesięcy oraz ~rzywny do 500.000--zrotych albo 
jednej z tych kar. 

2. Do . orzekania powołane są władze admi
nistracji /ogólnej. 

3. Jednocześnie ze skazaniem za prze
stępstwo określone w ust. 1 władza orzekająca 
zarządzi całkowi te wstrzymanie ruchu zakładu 
przemysłowego do czasu spełnienia obowiązku 
określonego wart.. 1. 

Art. 6. \Vykonanie niniejszego dekretu 
porucza się M inistrowi Przemysłu i Handlu 
oraz Ministrom: Administracji Publicznej, 
Ziem Odzysl~anych, Skarbu i innym zaintere
sowanym ministrom każdemu w jego zakresie 
działania. 

Art. 'l. Dekret niniejszy ' wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rz eczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministr6w: 
Józef Cyrankiewicz 

Minis~er Przemysłu i Handlu: 
Hllary Minc 

Mmister Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minjst~r Zi~m Odzyskanych: 
Władysław On:nulka 

Minister Skarbu: 
Konstanty ~qbrowski 

Minister Sprawi~dliwości: 
Henryk Swiqlkows'd 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
w z. Stanisław KowaJewsfd 

Min:ster Zdrowia: 
w z. Bogusław K?źw/znik 

Minister Odbudowy: 
Michał Kaczoi owski 


