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D EtK R E T 

z dnia 15 wrześni.a 1948 r. 

o zmianie przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r . o ustroju i zakresie dzia
łania najwyższych organów Rzeczypospolitej Pol
skiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o upo
ważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą 
u stawy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) - Rada 
Ministrów postanawia, a Rada Pańs~wa zatwier
dza, co następuje : 

Al:t. 1. W przepisach wprow'adzających kodeks 
postępowania cywilnego wprowadza się następu

j ące zmiany: 

Art. XLV i .XLV! otrzymują brzmienie : 

"Art. XLV. § 1. W okresie do dnia 31 grud
nia 1953 r. sądy okręgowe w granicach swej wła
ściwości rozpoznaj ą w pierwszej instancji w skła

dzie trzech sędziów następujące sprawy cywilne: 

a) sprawy należące do vi'łaściwości sądów 

okręgowych b ez względu na wartość przed
miotu sporu; 

b) sprawy, w których stroną jest Skarb Pań
stWa ; 

c) sprawy w postępowaniu up3.dłościowym 
i układowym; 

d) sprawy podlegaj ące rozpoznaniu przez 
wydziały handlowe z udziałem sędziów 
handlowych . . 

§ 2. Sprawy nie wymienione Vii paragrafie 
poprzedzającym rozpoznaje W pierwszej instancji 
sąd okręgowy w osobie jednego sędziego. 

A.t. XLV'. W sprawach rozpoznawanych 
przez j ednego sędziego obowiązują nast~pujące 
przepisy: 

l § 1. Przepisy o prawach i obowiązkach p rze
-wodniczącego stosuje się także do jednego sę

Idziego. 

I 
§ 2. Zarzut, że sprawa podlega rozpoznaniu 

w składzie trzech sędziów lub w osobie jednego 
sędziego, należy zgłosić przed wdaniem się w spór 
co do istoty spr2.wy. 

§ 3. Jeżeli sąd w osobie jednego sędziego 
uzna, że postępowanie przed nim jest bądź n ie
dopuszczalne, bądź z uwagi "na zawiłe okoliczno
ści sprawy n iewskazane, przekazuje sprawę ' pod 

.' rozpozm m.ie sądu w składzie trzech sędziów. 

§ 4. Na p ostanowienie co do składu sądu oraz 
co do przekazania sprawy sądowi w składzie 
trzech sędziów nie służy środek odwoławczy". 

Art. 2. Wykonanie n iniejszego dekretu poru
cza się I\IIinistrow i Sprawiedliwości. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 

Prezyden t Rzeczypospolitej: 

/BolesJaw Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Józef CyrankiewiCZ 

Minister Sprawiedliwości : 

Henryk Swiqtkowsld 
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DEKRET 

z dnia 15 września 1943 r . 
... 
o zmianie " rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wy

n ;h!azków, wzorów i znaków towarowych. 

J'.Ta pOQstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie dzia
łania najwyższych organów Rzeczypospolitej Pol-

skiej i ustawy z dnia 25 czerwca 19-13 r. o upo
ważnieni u Rządu do wydawania dekretów z mo
cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) - Rada 



' . 

• 
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Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwier
dza, co następuje: 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 m arca 1928 r.o . ochronie wy
nalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. 
R. P . z 1928 r. Nr 39, poz. 384, z 1933 r. Nr 10, 
poz. 63, z 1945 r. Nr 58, poz. 334 i z 1948 r. Nr 24, 
poz. 164) wprowadza SIę zmiany następuj ące :. 

1) \V art. 1 końcowe wyrazy "udzielenia pa
t entu" zastępuje się wyrazami .,dnia zgłoszenia 

wynalazku w Urzędzie P at entowym Rzeczypos
p olitej P olskiej". 

2) Wart. 8 ust. 2 wyrazy "lat piętnastu od 
daty udzi.elenia patentu głównego" zastępuje się 

w yrazami "tegoż okresu piętnastoletniego" i do
daje się zdanie: 

"W tym przypadku spośród kilku patentów 
dodatkowych jedynie pierwszy staje się samoist
·nym, natomiast pozostałe uważa się za dodatkowe 
do n iego". 

3) Wart. 13 w ust . l , 2 i 3 wyrazy "udzielenia 
patentu" zastępuje się wyrazami "ogłoszenia 
o u dzielenill patentu". . 

4) Wart. 23 w ust. 1 wyrazy "ustanowienia 
prawa wcześniejszego" zastępuje się wyrazami 
"ogłoszenia o udzieleniu patentu lub o rejestracji 
wzoru użytkowego". 

5) Wart. 30 - skreśla . się ostatnie zdanie. 

6) Wart. 54 wyraz "udzielenia" zastępuje 
się wyrazami "ogłoszenia o udzielaniu". 

Art. 2. Przepisu art. 1 dekretu mme]szego nie 
stosuje się do zgłoszeń wynalazków, które wpły
nęły do Urzędu Patentowego przed 'dniem 30 
czerwca 1947 r. 

Art. 3. Wykonanie mmeJszego dekretu poru
cza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w poro
zumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu. 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie ' 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: , 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Józef Cyra/lifiewicz 

Minister Przemysłu Handlu: 

• Hilarv Minc 

Minister Sprawiedliwości: 

Henryk Swiqtkowskl 

Minister Skarbu: 

Konstanty Dąbrowski 
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DEKRET 

z dnia 15 września 1948 r . . 

w sprawie pełnienia czynności w zakresie spraw należących do związków samorządu terytorial .. 
nego przez pracowników urzędów administracji ogólnej . 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie dzia
łania najwyższych organów . Rzeczypospolitej Pol
skiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o upo
ważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą 
ustawy. (Dz. U. R. P . Nr 33, poz. 223) - Rada 
Ministrów postanawia, a R ada Państwa zatwier
d za, co następuje: 

Ar t. 1. Funkcjonariusze fachowi w urzędach 
wojewódzkich i w starostwach w rozumIeniu 
art. 33 i 34 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia ' 1928 r . 
o organizacji i zakresie działania władz admini
stracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, 
poz. 555) są obowiązani do opracowywania za
gadnień fachowych również w zakresie spraw pro
wadzonych przez organa wojewódzkich bądź po
wiatow ych związków samorządowych. 

Art. 2. Funkcjonariusze państwowi nie mogą 

pobierać z fundusżów samorządowych dodatko
wego wynagrodzenia . za CZynnOSCl wchodzące 

w .~akres ich obowiązków służbowych. 




