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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 gruonia 1947 r. 

o zmianie rozporlądz~nia Rady Ministrów z dni~ I ~ ~rudnia 1933 r. I) zasa~ach z~szeregowal!ia. 
funkcjonariuszów panstwow~ch do grup uposazema l autom~tyczn~go przecnodzema nauczyclelt 
do wyższych grup uposażema, o dodatkach lokalnych, funkcYjnych l słuzbowych oraz o umundu~ 

rowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych , 

Na podstawie art. 5a rozporządzenia Prezy: w § 42a dodaje się ust. (3) w brzmieniu: 
denta Rzeczypospolitej z dnia 28 października ,,(3) Na równi z czlonkami rodziny trakto-
1933 r. o uposażeniu funkcjona:riusz6w państwo · wa:ne są wojenne sieroty bez ojca i matki pozo' 
wych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) w brzmie- stające na utrzymaniu osoby pobierającej doda
niu nadanym dekretem z dnia I2 czerwca 1946 r. tek, pó.d warunkiem, że fakt sieroctwa wojennego 
(Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 175) zarządza si ę, co i fakt pozostawania na utrzymaniu stwierdzony 

~ następuje: zosunie zaświadczeniem organów opieki społecz-
§ I. W rozporządzeniu R ady Ministrów nej władz adminis tra:.:ji og6lnej I instancji, odna" 

z dnia I9 grudnia I933 [". o zasadach zaszerego- wianym po upływie każdego roku od daty wy-
. wania funkcjonariuszów państwowych do grup stawienia zaświadczenia" . 
uposa.żenia i automatycznego przechodzenia nau
czycieli do wyższych grup uposażenia, o dodat
kach lokalnych, funkcyjnych i slużbowych oraz 
() umundurowaniu niższych funkcjonanuszów 
państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 781) 
z p6źniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z I934 r. 
Nr 97, poz. 88-5, z I935 r. Nr 65, poz. 407, 
z 1936 r. Nr 52, poz. 369, z I937 r. Nr 9, poz. 
68 i 69, Nr 39, poz. 303, Nr 5 5, -~oz. 432, 
z 1938 r. Nr 43, poz. 355, Nr 53, poz. '414, Nr 
74, poz. 52 2, z 1939 r. Nr 14, poz. 79, Nr 25, 
poz. 166, z 1945 r. Nr ' 21, poz. 126, z I946 r. 
Nr 28, poz. 179, Nr 29, poz. 189, Nr 43 , poz. 
253, Nr 51, poz. 291, Nr 52, poz: 296 oraz 
z 1947 r. Nr 36, poz. 169 i Nr 53, poz. 287) 
wprowadza się zmianę następującą: 

§ 2. 'y Y konanie niniejszego rozporządzen i:]. 
porucza si ę Prezesowi Rady Ministrów, Ministro' 
wi Skarbu, Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej 
oraz właś,ciwym ministrom. 

§ d . Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogło~zel1 ia. 

Pr'ezes Rady Ministr6w: 
Józef Cyrankiewicz 

Minis ter Skarbu: 
Konstanty Dqbrowski 

Minister Pracy Opieki Społecznej: 
Kazimierz Rusinek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

Z dnia 17 grudnia 1947 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Ziem Odzyskanych i Administracji Publicznej o zasadach 
spłaty należności Skarbu Państwa za mienie nicrolnicze przekazane na obszarze Ziem Odzyska

nych i b. Wolnego Miasta Gdańska. 

Na podstawie art. 14 i 38 dekretu Z dnia 
6 grudnia I94-6 f. o przekazywaniu przez Pań
stwo mienia niero1niczego na obszarze Ziem Od
zyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. 
R. P., Nr 71, poz. 389) i art. 15 <;lekreiu Prezy
'denta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. 
w ~p'rawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz 
obrotu zagranicznymi i kraj'Jwymi środkami płat
niczymi (Dz. U. R. P. z i938 r. Nr 86, poz. 584 
i z 1939 f. Nr 57, poz. 549) zarządza się,' co na
stępuje: 

. § I. Ilekroć w rozpo-rządzeniu mnlCJszym 
wymieniony jest dekret bez bliższego określenia, 
należy rozumieć dekt-:et z dnia 6 grudnia 1946 r. 
o przekazywaniu przez PaI1stwo mienia niel':olni' 
czego na obszarze Ziem Odzy:sk~nych i b. Wolo 

nego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 71, 
poz. 389)' 

,§ 2. I. Należnością Skarbu PaL.stwa za prze
kazywane na w1asność mienie nierolnicze naoh· ' 
szarze Ziem Odzy~kanych ~ b .. Wolnego Miasta 
Gdanska jest cena pomniejsząll? o zarachowanie, 
odliczenie i zniżki ustalone w myśl przepis6w wy
danych na podstawie dekretu. 

2. Należność Skarbu Państwa może by:: 
uiszczona przy zawar,ciu umowy bądź rozłożona 
na raty. 

§ 3. W razie spłaty należności Skarbu Pań . 
stwa w całości gotówką prz.y zawarciu umowy 
bonifikuje się nabywcy 25% należności, określo· 

ł 
nej w § 2 ust. I. 

. ~ ' . § 4. 1. W razie rozłożenia na raty, nabywcl 
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zobowiązany jest . przy -zawarciu umo,wy uiścić ' 
vi gotówce co najmniej 20% należności. 

2. Kom:sja osadnictwa Dlerohliczego moż,;: 
w ramach wyty\.:zi1ych uchwalonych przez Głów
ną Komisję Klasyfikacyjno-Szacunkową zwolnić 
od powyższej wpłaty gotówkowej w całości lub 
w części. . 

3. W wyjątkowych przypadkach, jeśli chodzi 
o mienie, które wymaga powaLŻniejszych nakła 
dów celem umożliwienia użytkowania zgodnie 
z prz eznacżeniem, komisja osadnictwa nierolnicze
go w porozumieniu z właściwą instytucją kredy
tnwą (art~ 26 dekretu) może odroczyć do 11.r 
dwóch ro,zpoczęcie płatności rat. 

§ 5. Mirlister Skarbu mC'że w drodze za
'rządzenia, ogłoszonego w Monitorze Polskim, 
zezwolić by należn(}ść Skarbu Państwa poza q 
częścią, która stosownie do § 4 niniejszego roz
porz:fdzenia ma być zapłacona w gotówce, była 
w określonej częś.ci sp],acnna wska.zanymi w tyn;-

, że zarządzeniu papierami wartościowymi. Zarzą' 
dzenie to określić mo·że również bliższe warun-· 
ki tej spłaty. 

§ 6. 1. Należność Skarbu Państwa rozłożo
na na raty powinna być spła.cona w ci·ągu dwóch 
lat. Przy nabywaniu mienia z zakresu budow
nictwa niemiesikaniowego okres ten może być 
przed:łużony do lat pięciu. , 

2. Należność za mienie z zakresu budownic
twa mieszkaniowego może być rozłożona na raty 
płatne w ciągu lat pięciu ~lastępującym nabyw' 
com: 

a) osonom peullącym ,łu ;:bę publiczną na 
obszarz~ Z:fm Odzyskanych i b. W oln(;' 
go Mias!:a Goań.,ka i csobom zatrudnio· 
nym na tym obs2.arze La podstawie umo
wy o prac-e 

b) sp6łdzieInio';n mieszkaniowym i spółkom 
osób wymienionych w pkt a), jeżeli ' na' 
bywane mienie m3. służyć celom miesz· 
kalnym członków tych sp,ółdzielni czy 
spółek, 

c) osobom, które zajmo-., aly stanowiska kie
rownicze w organilacjach polskich lub 
poISlkim życiu społe'~zpym na terenie Rze' 
szyNiemieckiej i Wolnego Miasta 
Gdańska, 

cl) osobom piawnym ?rawa publiczn ~~(', 
spółdzielniom należ.ącvm do Związku P,c
wizyjnego Spó1dzielni R. P., organizacjom 
politycznym i Spll!t'~znym, ZW:1ązl\:0I'1 
zawodowym oraz im~'Ywcjom naukow'i!n, 
jeżeli mienie będące przedmiotem UrnO'"',, 
ma służyć celom S~:tTlltowym tych o<ób 
prawnych. 

§ 7. 1. Niespłacona przy zawarciu umowy 
należność podlega oprocentowaniu w wyscikoki 
równej stopie dyskontowej Narodowego Bankll 
Polskiego. Od oprocentowania wolne są należności ' 
przypadające od osób wym;enionych w ust. 2 § 6. 

2. Od rat niezapłaconych w terminie bie;ną 
odsetki prawne. 

.3: Niezapłacona część naieźności będzie przez 
Skarb Pal~stWa zabezpieczona hipotecznie na 
przekazywanej nieruchomości. Gdyby hipoteka 
nie zabezpieczała należności dostatecznie, a także 
gdy zbywane mienie stanowi t ylko ruchomość ...:.. 
komisja osadnictwa nierolniczego w porozumie
niu z właściwą instytucją kredytową (art. 26 de
kretu) ustali odpowiednią formę i sposób zabez' 
pieczenia należncś.ci. Koszty zabezpieczenia ob
ciążają nabywcę. 

§ 8. Obywatele polscy oraz obywatele innych 
państw narodowoś.ci polsk:!ej mogą nabywać mie
nie za gotówkę w walucie obcej na wanmkach 
ustalony~h przez Ministra Skarbu. 

§ 9. I. Czynsz dzierżawny płatny jest w ra' 
tach kwartalnych z góry. 

2. Komisja osadnictwa nierolniczego w po
rozumieniu z właściwą instytucją kredytową (art. 
26 dekretu) może ustalić odpowiednią formę 
i sposób zabezpie.czenia należności Skarbu Pań
stwa i mienia wypuszczonego w dz i erżawę. 

§ lO. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
CIe z dniem ogło:;zenia. 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
WZadys!aw G'Jmulka 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawski 
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RqZPORZĄDZENIE MiNISTRÓW: ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZIEM ODZYSKANYCH 

_ . I SPRAWIEDLIWOŚCI 

• z dnia 31 grudnia 1947 r. 

o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości w sprawie wyko
nania prawa o aktach stallucywilnego oraz przepi§ów wprowadzających to prawo, 

Na podstawie art. 15 i 91 prawa o aktach ' 
stanu cywilnego (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 48, 
poz. 272) zarządza się, co następuje: 

§ r. § 7 rozporzł,dzcnia Ministrów Adm:iI1i
stracji Puhlicznej i Sprawiedliwości z dnia 24 li· 

'stopada 1945 r. wsprawi.e wykona'nia prawa 
o akta:ch stanu cywilnego oraz przepisów wpro
wadzających to prawo (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 
304) otrzymuje brzmienie: 

,,§ 7. Urzędnik stanu cywilnego sldada przy 




