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--------------------------------------------------------------------_.- -----Art. 5.

Art. 2. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu
posia da osobowość p ra '.vn ą.
Art. 3. Studenci Akademii Handlowej w P oznani u
st ają się studentami
Wyższej
Szkoły
Ekonomicznej
w P oznaniu.
Art. 4. \Vykonanie dekret u porucza się Min ist l"Owi
Szkól Wyższyc h i Nauki.

z

Dekret wchgdzi w
od dnia 1

m ocą obowiązującą

życie

z dniem ogłoszenia
1950 r.

września

Prezydent Rzeczypospolite j: B. BielU!
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
:r,,'Iinisier

Szkół Wyżs zyc h

i Nauki: w z. H.

Golańsld

445
DEKRET
z dnia 26
o

paźd zie rnika

należnościach świadków, biegłych

i stron w postępowaniu sądowym.

Na podstawi·e art. 4 Ustawy Konstytucyjne j z dnia
19 lutego 1947 r. o ustroju <i zakresie działania najwY-L:szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia
21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania
d ekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271)Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
Przepisy ogólne.
Przepisy dekretu niniejszego stosuje się
do należności świadków, biegłych (tłumaczy)
stron
w postępowaniu przed sądami oraz innymi władzami
i organami wymiaru sprawiedliwości, jeżeli szczególne
przepisy ustawowe nie stanowią inaczej.
2. Przez oznaczenie "sąd" w dalszych przepisach
rozumie się sąd, władzę lub organ, które dokonują odArt. 1.

1.

nośnej czynności urzędowej.
Należności świadków.

Art. 2. 1. Swiadkowi na jego żądanie może być
przyznane odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu.
2. Wynagrodzenie za utracony zarobek przyznaje
się świadkowi w wysokości udowodnionej przeciętnego
jego dziennego zarobku, jednak nie wyżej niż 1.000
zł dziennie.
Art. 3. 1. Swiadek zamieszkały w miejscowości
oddalonej ponad 10 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, do której został wezwany, mOŻe żądać
wypłaty mu strawnego i zwrotu kosztów podróży od
miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania
czynności i z powrotem.
2 Sąd może przyznać zwrot kosztów podróży
świadkowi zamieszkałemu Qliżej niż 10 km, wszakże
w odległości nie mniejszej niż 4 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, jeżeli przemawiają za tym
względy słuszności.

Strawne wypłaca się świadkowi w wysokości
dziennie w przypadku, jeżeli pobyt w sądzie i pow obie strony łącznie trwały ponad 12 godzin.
Art. 4. 1. Za koszty podróży uznaje się koszty
przejazdu środk i em transportu masowego (koleją, autobusem itp.) w klasie najniższej, w braku zaś takiego
środka koszty przejazdu naj tańszym z dos tępnych
środków lokomocji.
2. W przypadku gdy kilku świadków korzystało
z jednego pojazdu na wspólny koszt, przyznaj2 się każ
. demu z nich część kosztów na niego przypadającą.
3.

zł
dróż e

:300
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Art. 5. Świadkowi, jeżeli nie zostanie on zwol...
niony przez sąd w dniu, na który został wezwany, służy;
także prawo do zwrotu poniesionych faktycznie kosztów noclegu w wysokości do 300 zł za nocleg.
Art. 6. 1. Prawo do żądania należności przewl...
dzianych wart. 2 - 5 służy osobie wezwanej VI charak...
terze świadka, jeżeli się stawiła, choćby przesłuchana nie
została.

2. W przypadkach, gdy osoba uprawniona dQ
otrzymania należności przewidzianych art. 2 - 5 będzie
wezwana w charakterze świadka w kilku sprawach na
ten sam dzień, natenczas przyznaje się jej te należności
tylko raz.
3. Swiadkom, którzy zgłosili się bez wezwania sądu,
należności przewidziane w art. 2 - 5 mogą być przyzna~
ne tylko w przypadku, jeżeli zostali przez sąd przesłu..
chani.
Art. 7. 1. Sąd mOże przyznać należności okre61<r
ne wart. 3-6 także osobie towarzyszącej świadkowi.
jeżeli świadek ze względu na stan zdrowia nie mógł
przybyć do sądu bez opieki osoby mu towarzyszącej.
2. W warunkach przewidzianych w ust. 1 sąd mo-.
że przyznać zwrot
kosztów przejazdu odpowiednJim
w danym przypadku środkiem transportu także OI9Obom
zamięszkałym bliżej niż 4 km od miejsca wykonywania
czynności urzędowej.

art. 2 -7 nie stosuje się do
w czynnej służbie państwowej.
cywilnej lub wojskowej, jeżeH powołani zostali do zez...
nawania w związku z pełnieniem służby. W tych przy~
padkach świadkowi służy prawo do należności przew1-l
dzianych w obowiązujących przepisach dla pracowni...
ków państwowych w razie pełnienia czynności poza
zwykłym miejscem służbowym .
Art. 8.

Przepisów

świadków pozostających

Należności biegłych (tłumaczy).

Art. 9. 1. Biegłemu (tłumaczowi) powołanemu
przez sąd służy prawo do wynagrodzenia za wykonaną
pracę·

?
Biegłemu (tłumaczow i) wezwanemu
do sądu
w razie nieskorzystania przez sąd z jego usług służy
prawo do wynagrodzenia za utracony z powodu sta~
wiennictwa zarobek.
3. Biegłemu (tłumaczowi) powołanemu poza miejscowość jego zam i€szkania służy prawo do diet oraz do
zwrotu kosztów przejazdów i noclegów .
4. W razie wezwania biegłego (tłumacza) W kilkll
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sprawach na ten sam dzień należności przewidziane
w ust. 3 przyznaje się tylko raz.
Art. 10. 1. Wysokość wynagrodzenia bi e,;;łego za
wykonaną pracę c kI':,śb sąd, uwzględniając Wy'TIagane
od biegłego kwali lil. 'lcje, potrzebny do wydan :a o~inii
nakład pracy i pOŚ wl.~,ony czas, a także \v miarę po trzeby pokrycie wydatków n iezbę dnych do wykonania zleconej pracy.
2. Jeżeli do okr t'Śi t: nia wynagrodzenia za pracę danej specjalności usta!on: 5,\ normy urzędowe, nal eż y
biegłym przyznawać w ynagrodzenie stosownie do tych
norm.
3. Minister Spraw iedliwośoi w porozumieniu z Ministrem Finansów i innymi właściwymi ministrami
w razie braku norm prze widziany ch w ust. 2 moie
ustalać taryfy wynagrodzenia biegłyćh ·dla poszczególnych ich kategorii, bądź dla poszczególnych rodzajów
postępowania sądowego.
'
Art. 11. 1. Wynagrodzenie za utracony zarobek
wezwanemu do sądu biegłemu w razie nieskorzystania
z jego usług przyznaje się przy uwzględnieniu kwalifikacji biegłego, stosowanych w jego zawodzie norm wynagr0dzenia i czasu zużytego w związku z wezwaniem,
jednak . w wysokości nie wyższej niż 1.500 zł za dobę.
2. Przepisy art. ' 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 12. DIety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów przyznaje się biegłemu w wysokości i na zasadach obowiązujących dla sędziów w razie pełnienia
czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbo
wym.
Należno.<ici

strony.

W przypadkach, gdy obowiązujące przepisy przewidują przyznanie stronie należności z tytułu
jej udziału w postępowaniu sądowym należności te
przyznaje sięśtronie w wysokości przewidzianej dla
b'Wiadków.

dniu, a jeżeli byli wezwani na rozprawę najpóźniej nazajutrz po zakończeniu rozprawy.
2. Osoby, które nie zgłosiły żądania w terminie zastrzeżonym w ust. 1, tracą prawo do wynagrodzenia.
Osoby wezwane powinny by ć o tym uprzedzone.
Art. 15. 1. Nal e żności świadków, biegłych (tłu
maczy) . i stron przyznaje i ustala sąd, a na rozprawie
przewodniczący kompletu orzekając ego. W przypadkach
zgłoszenia żądania po zamknięciu rozprawy należno ści
może przymać i ustalić także kierownik sądu.
2. Przyznaną należność należy wypłacić niezwłocz
nie, w razie niemożności niezwłocznej wypłaty - należ
ność przekazuje się pocztą bez obciążenia opłatą pocztową świadka, biegłego (tłumacza) lub strony.
PrzepJ.sy

1.

Art. 18.

się

Wykonanie d ekre tu porucza

11:inistro-

Wl Spraw iedliwości.

Art. 19. Dekret wchodzi w
od dnia o,g!os2:enia.

życie

po

upływie

mie-

siąca

Prezydent Rzeczypospolite] : B. Bierut

Post~Jlowanie.

Art. 14.

końcowe.

Art. 16. Minister Spraw; e dliwości w porozumieniu
z Ministrem Finansów i innymi właściwymi ministrami
może w drodze rozporządzeń zmieniać wysokość należ
ności lub ich najwYższego
wymiaru przewidzianego
wart. 2 ust. 2, art. 3 ust. 3, art: 5 i art. 11.
Art. 17. 1. Uchyla się:
1) art. 449 - 454 kodeksu postępowania karnego,
2) art. 47 przepisów o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. R: P. z 1946 r. Nr 70, poz. 332
i z 1947 r. Nr 24, poz. 95),
3) art. 135 prawa o sądach ubezpieczeń społecznych
z dnia 25 lipca 1939 r. (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 71,
poz. 476 i z 1946 r. Nr 12 poz. 76).
2. \V art. 292 i wart. :ł fll kodel~s u pos tępow ania
cywilnego oraz wart. 285 i 295 § 1 prawa o s :jdach
ubezpiep.:'e.," "r)oleC7'l:;('h skr eś l a sę zdanie dl·ugie.

Art. 13.

ni
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Świadkowie i biegli (tłumacze) powin-

- nościpo

przyzmmia im przypadających należwykonaniu swego obowiązku w tym samym

Prezes Rady Ministrów:.J C:yrankiewicz

zgłosić żądanie

Ministe[

SprawIedliwoścl;

H SwiqtkoW61u
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z dnia 26
o p>:"7.f'ka?aniu

sądom

października

1950 r.

powszechnym spraw w zakresie

Na podstawie art. ił Ustawy Konstytucyjnej z dnia
19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyż
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy
z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29.
p<>z. 271) - Rada Ministrów postanawia, a Rad'l Pc1ń
stwa zatwierdza, co następuje :
Art. 1. Sprawy cywilne należące dotychczas do
sądów pracy rozpoznają sądy.powszechne według przepisów postępowania w sprawach cywilnych.
Art. 2. Znosi się szczególne sądownictwo pracy.
Art. 3. 1. Wart. 79 kodeksu postępowania cywil~ego dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

sądownictwa

pracy.

,,\V sprawach ze stosunku pracy pełnomocnikiem.
jako strony może być nadto przedstawiciel związku zawodowego, którego członkiem jest
strona.".

pr:łcownika

2.
tracą

Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu
moc obowiązującą:

a) prawo o sądach pracy (Dz. U. R. P.z 1934 r.
Nr 95, poz. 854, z 19:38 r. Nr 89, poz. 609,
z 1947 r. Nr 61, poz. 339 i. z 1949 r. Nr 41,
poz. 299), z wyjątkiem przepisów art. 4~ w spra- ,
wie zakresu dzi a łan ia inspekcji pracy i innych
władz administracji publicznej;
.

