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Art. 34. \V przypadku skazania za czyny wymienio
ne wart. 33 możn'a orzec przepadek broni i narzędzi, za 
pomo'cą których uzyskano zwierzynę, jeżeli wejście w jej 
posiadanie nastąpiło w obwodzie nie wydzierżawionym 
lub na terenie nie wchodzącym w skład obwodu łowiec
kiego. 

Art. 35. Kto wprowadza do obrotu zwierzynę łowną 
ubitą - naruszając przepisy o zasadach obrotu tą zwie
rzyną -
podlega karze aresztu do jednego roku lub 
karze grzywny do 3.000 złotych lub 
obu tym karom łącznie. 

, Art. 36. \V przypadku skazania za przestępstwo z 
art. 35 sąd może orzec przepildek ubitej zwierzyny 
łownej. 

Art. 37. L Zwierzyna ubita lub złowiona bezpraw
nie w cudzym obwodzie łowieckim należy do dzierżawcy, 
a w obwodach nie wydzierżawionych - do zarządcy ob-
wodu łowieckiego. \ 

2. Ponadto osoba, która uzyskała bezprawnie zwie
rzynę, zobowiązana jest wyrównać d?ierżawcy, a w ob
wodach nie wydzierżawionych - zarządcy obwodu ło

wieckiego różnicę między ceną ubitej i żywej zwierzyny 
według cennika urzędowego. 

Art. 38. Orzekanie w sprawach o czyny wymienio
ne wart. 31, 32 i 33 odbywa się w trybie postępowania 

karno-administracyjnego. 

R o z d z i a ł X. 

Przepisy przejściowe i koilcowe. 

Art. 39. 1. Przewidziane w dekrecie obwody ło

wieckie będą utworzone w terminie do 18 miesięcy od 
dnia wejścia w życie dekretu. 

2. Utworzenie obwodu łowieckiego następuje w 
drodze zarządzenia prezydium właściwej wojewódzkiej 
rady narodowej. Zarządzenie to podlega ogłoszeniu w 
dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej. 

• 3. Dotychczasowe obwody łowieckie ulegną likwi-
dacji z chwilą utworze~ia nowych. 

Art. 40. 1. Do chwili utworzenia nowych obwo
dów łowieckic;h w trybie przepisów art. 39 dzierżawca 
obwodu łowieckiego na podstawie dotychczasowych ty
tułów prawnych może wykonywać ~woje uprawnie-

, nia pod warunkiem zachowania przepisów niniejszego 
dekretu. 

2. Z dniem ogłoszenia zarządzenia, o którym mowa 
wart. 39 ust. 2, umowy dzierżawy obwodów łowieckich 

wygasają, przy czym zapłacony czynsz nie podlega 
zwrotowi. 

Art. 41. 1. Z dniem powstania zrzeszenia pod naz
wą Polski Związek Łowiecki Minister Leśnictwa za 
zgodą Prezesa Rady Ministrów zarządzi likwidację do
tychczasowego stowarzyszenia pod nazwą "Polski Zwią
,zek Łowiecki". Likwidację dotychczasowego stowarzy
szenia pod nazwą "Polski Związek Łowiecki" przeprowa
dzi zrzeszenie pod nazwą Polski Związek Łowiecki, któ
re przejmie majątek tego stowarzyszenia. 

2. Do dnia powstania zrzeszenia pod nazwą Polski 
Związek Łowiecki, najdalej jednak do dnia 31 grudnia 
1952 r., uprawnienia i obowiązki przewidziane w dekrede 
<;lla tego zrzeszenia wykonuje dotychczasowe stowarzy
szenie pod nazwą "Polski Związek Łowiecki". 

Art 42. 1. Tracą moc wszelkie przepisy dotyczące 
przedmiotów unormowanych w dekrecie. a w szczegól
ności; 

l) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
3 grucl.qia 1927 r. o pra\vie łowieckim (Dz. U. Nr 110, 
poz. 934 i z 1932 r. Nr 67, poz, 622). 

2) śląska krajowa ustawa łowiecka z rlnia 13 stycznia 
1903 r. znowelizowana ustawą z dnia 12 grudn ia 
1923 r. (Dz. Ust. ŚI. Nr 43, poz. 212), 

3) ustawa łowiecka z dnia 15 lipca 1907 r. (Zb. u. 
prusko str. 207). 

4) przepis art. 30 ustawy z dnia 10 lutego 1949 r o 
obrocie zwierzętami gospodar; kimi i pWduktami ubo
ju oraz o ich przetwórs twie (Dz. U. Nr 21, poz. 135) 
w zakresie obrotu dziczyzną. 
2. Do czasu wydania rozporządzeń 'i zarzą rlzeń , na 

podstawie art. 1 ust. 5, art. 4 ust. 6, art 5 1I~t. 6 i 7, 
art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 13, art. 18 ust. 3. art. 20, 
art. 21 ust. 3 będą miały zastosowanie przepisy dotych
czaso.we w zakresie, w jakim one nie są sprzeczne z de
kretem. 

3. Do czasu wydania rozporządwniil R.ld y Mini
strów przewidzianego wart. 6 ustawy 'l dni'!·28 ma rca 
1952 r. o ubezpieczeniach państwowych (Dl., U. Nr 20 • 
poz. 130) do wynagradzania szkód łowieckich określo

nych wart. 23 stosuje się dotychczasowe przepi5Y. 

Art. 43. Wykonanie dekretu porucza się Preze ,owi 
Rady Ministrów, Ministrowi Leśnictwa i innym zainte
resowanym ministrom. 

Art. 44. Dekret wchodzi w życie z dnipm ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyranldewicz 
Minister Leśnictwa: B. Podedworny 
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DEKRET 

z dnia 29 października 1952 r. 

o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego zaopatrzenia. 

N3 podstawie art. 4 Przepisów wprowadzających 
Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Rada 
Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co 
następuje: 

Art. 1. 1. Ze względu ll'3 potrzeby gospodarki na
rodowej lub inne potrzeby państwowe mogą być wy,da
wane przepisy o gospodarowaniu surowcami, półwyro
borni, wyrobami gotowymi, maszynami, urządzeniami 

technicznymi, zwierzętami, płodami rolnymi i leśnymi 
oraz surowcami wtórnymi - zwanymi 'dalej "artykyJa
mi". 

2. Przepisy o gospodarowaniu mogą normować w 
szczególności: produkcję, przerób, obrót.. rozdział, po
stępowanie przy składaniu zapotrzebowań, gromadzenie, 
skr,p zbyt. zbieranie, posiadanie, sortowanie, znakowanie, 
' rejestrację, przewóz oraz zużycie. 
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ArL 2. L GOS1i'0eafOWanie .a·r-tykułami mają'cymi 
podstawowe znaczenie dla gospod3rki narodow-elf)db~,wa 
się w ramach narodowych planów gospodarczych na pod

.stawie centwlnyc'h bi1ansQw materi-:lłowycb i centralnych 
'b-i'lansów maszynowych. 

2. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Go~podarczego ustala wykaz artykułów bllansowdJ'l1'\=h 
centrlinie ,(ust. 1). 

3. P,r.zew0dniczący Państwo'wej Komisji P lanowania 
Gospodarczeg0 ustala wykaz artykułów rozdzielanych 
cen,tr:tlnie. Centralny rozdział artykułów należy do Pall

~stwowe~ Komisji Planowania Gospodarczego. 
4. Przewodniczący Państwowej Komisji P lanowania 

.Gospodarczeg@ może zlecić rozdział ,artykułów, o który.ch 
mowa w ust. 3, jednostce jemu podleglej albo w porozu
mieniu z wh,ściwym ministrem przekazać rozdział arty
kułów temu mini~trow~ lub jednostce jemu podległej. 

Art. 3. 1. Przepisy o gospodarowaniu (art. 1) wy
dają: 

1) Przewodniczący Państwow~j Komisja Planowania Go
spodarczego, Jeśli przepisy te dotyczą jednostek pod
ległych l;óżnym ministrom lub też osób nie będących 
jednostkami gospoda,rki uspołecznionej bądż też jeśli 
przepisy te odnoszą się do artykułów bilansow lnych 
centra lnie, 

2) właściwy minister, jeśli przepisy te dotyczą tylko 
jednostek podległych temu ministrowi i nie odnoszą 
się do artykułów bilansowanych centralnie. 

2. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego może przek3.za:ć wlaściwemu mil'l.istrowi 
upra.wnieniado wydawania ,przepisów, o których mowa 
VI usL 1 pkt 1. 

3. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gosp0darczego lub właściwy minister okreśh w porozu
mien-iu z Ministrem Oęrony Narodowej, w jakim zakresie 
przepisy, o których mowa w usL 1 pkt 1 i 2, odnoszą i>ię 
do jednostek podleg'łych Ministrowi Obrony Narodowej. 

4. Ogra'nkzenie zawarte 'W ust. 1 pkt 2 dotyczące 
artykułów bilansowanych cel'llr3VnIe nie ·odnosi się do 
'l',rzepisów wydawanych przez Minislra O'@roBy .MarD
dowej. 

§. Ilekroć w dekrecie jest mowa o właściw~m mi
!I1istrze, wiluill'ie .się przez to również kierownika Idrz~au 
centralnego. 

Art. 4. 1. W przypadku gdy na podstawie a'rt. 1 go
spodarowanie artykułem zostało powierzone n~ zasadzie 
wyłączności urzędowi, przedsiębiorstwu lub organh€lcji 
gospoda; czej, je(l,nostka uprawniona ną0że, e 'ile przepisy 
wydane na podstawie art. 1 nie ,stanowią in3ccziej, €i'c,'ł',0-

nywać gospodarowania artykułem za pośrednictwem in
nych urzędów, przedsiębiorstw lub organizacji gospod H

czych j<Jk również zezwolić im lub innym osobom na wy
konywanie obrotu artykułem, określając zakres ich uprą
wnień oraz warunki obrotu. 

2. Jednostki. o których mowa w ust. l, ,przy doko
nywaniu skupu utykulów zgodnie z przepisami o gospo
darowaniu nie sa obowiązane do zachowania wyma~]ań 
ustawy z dnia 18 'listopada 1948 r. o dostawach, robotach 
oj us'ługach na rz-ecz SkartJu Fań-stwa. samorzijdu oa-az [-lie
,kt@r,ych kategorii OSÓ0 prawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 4(4) 
i przepisów nJ jej podstawie wydanych. 

Art. '5.1. O ile prz~pisy wydane na podstawie art. 1 
nie stanowią inaczej, w przypadku oznaczeńia przy przy
dzia:le 'lub sprzedaży artykułu celu, na j 3ld ma być ·prze
znaczony, artykuł ten nie może byc zużyty na inne cele 
ani też zbyty odpłatrrie '1ub nieodp1atniebez !Zezwolenia 

'władzy, prz-easię-bJi€>r:5twa :lul<> <OTcg :m-izilC9i upra-wnilimej do 
<g_0sp:o-.dnrowania .danym :art'YJul~em. 

2. Zezwolenie na .il'byt lu'@ 'odstąpi-en.ie a·rtyk1:l4u ,nie 
jest wymagane w <prz-yp€ldku, <gdy zbyd-e lub 'odstąpieaie 

(fiia6t-ępu}~ w 'wyk0umiu lu:b na pedsltawłe sz'cl?eg61.u'ych 
przepisów. 

Art. '6. Surowcami whómymi w r,ozumreFt-iu niniej
.-szego dekr'elu są nadaj ące ·S'i-ę 'cYO produkc'Yjnego wyko
rzystania: 

1) resztki surowców i innych materiałów, pozostające 
w zakładach pracy, 'ol nie znajdujące w nich -dalszego 

produkcyjnego zastosowania '(odpady produkcyjne) , 
-:2') wSlielki<e prz:edm.ioty zuży-te, znj.sz;czone lu'b uszko

dzone, a porzucone lub nie 'nadające się .d-o <daJsz.-ego 
używani) przez posiadacza (złom i odpady pOWIOWe} 
OFaZ materiały z rozbiórki budynków zn.iszczonych, 

3) uboczne produkty pou,bQjow.e, których wyQdr-ęb-nJe
ni.e .j pr-zerób podyktowan.e ,są wzgl~dami racjc,)llal
nego wykorzystania. 

Art. 1. Kto -w,brew przepisom :o (l!fo!>jDoda'l'ow3niu nie 
zgłosi do f,ejestracj i w 'Przepisanym t~:rm:i-rui'e ,p'Os'iiiHda'lilia 
artyku1u, pod-lega kar,z,e aresztu !(i].'o roku łu,b 'gIzywny aLbo 
obu tym karo.m ,łącznie. 

Art. 8. L Kto artykuły, co do których wprow łdzono 
obowiązek rejestracji, niszczy, ,1:ls7:kadzailub w iinclly spo
sób czyni il1:iezdatnymi do uŻY'tkualbo też ukrywa, '[!Jedle
ga karze więzienia do lat 5 i grz'yw1'l'f. 

2. Jeżeli sprawca dzhla nieumyślnie, podlega karze 
aresztu do roku lub grzywny . . 

Art._ 9. L Kto wbrew przepisom o · gospodarowaniu 
artykuły nabywa, wprowadza do obrotu albo w celu 
wprowadzenia do obrotu przenbia,pr.zewozi lub przenosi, 
pod'lega .karze więzienia do lat 3 i glZywny. 

2. Tej samej karze podle!i]a" kto wbrew przepisom o 
gospodarowaniu używa artykuł bez wym:lganego zezwo
lenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia, _przy,działu 

albo sprzedaży. 

A.rt. Ht 1. Kto w 'i n n'Y 'sposób, .aniżeli .pr.zewldziuIY 
w .art. 7 - 9, naru'sza 'Przepisy .dekretu· albo przepisy 
vy-ydane na jego podstawie" podlega karze pracy plil(praw
czej do 3 miesięcy lub grzywny do 3.000 zł. 

2. Orzekan ie następuje w tryhie postępowania kar
no-administracyjnego. 

A.rt. 11. ł. W [·azie skazania za przestĘ;,ps·twa pr;,..€
widziane w ·a.rL 'ł - 9 moż,e być otTzecwny przepadek 
artykułu sl'lnowiącego przedmiot przestępstwa. 

2. P.r;oepadek .artykułu może bY'ć orzeczony również 
w razie ukarania z,a czyn okr-.eślony 'w art. W. 

Art. 12. Przepisy niniejszego nekretu ' nie mają za
stosowania do SpDW unormowanych przepisami: 

1) ustawy z dnia 15 lutego 1952 r. o obowiązkowvch 
dostawach zwierząt rzeżnych (Dz. U. Nr 8, poz. 46, 
Nr 29, poz. 195), 

2) dekI:etu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o obowiązkowych 
dostawach mleka (Dz. U. Nr 22, poz. 142), 

3) USt3wy iZ aBia H) lipca 1952 r. o obowiązkowych do
stawach zbóż (Dz: U, Nr 32, poz. 2i4), 

4) dekretu z dnia 28 sierp n-i a 1952 'f. e ob0wiązkowych 
dostawach ziemniaków (Dz. U. Nr 37, poz. 255). 

Art. 13. 1. Tracą moc: 

1) dekret z d nia 23 stycznia J 947 '1". o obrocie i ges!,o
daTOwan:ll odpadklmi użytkowymi (Dz. U. Nr 21, 
poz. 105), 
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2) rrekref z dnra: 18 lipca 1948 r. o obroci~ i gospoda
rowaniu materiałami pochodzącymi z rozbiórki bu-

t dynków (Dz. U. Nr 36, poz. 247), 

3) dekret z dnia 5 sierpnia f949 r. o reglamen~lcji n!e
których surowców, półfabrykatów i wyrobów goto
wych (Dz. U. z 1949 r. Nr 46, poz. 341 i z 1950 r. 
Nr -49, poz. 447\. 
2. Do czasu wydania odpowiednich przepisów na 

peds(awie art. 1 niniejszego dekretu zachowują moc 
przepIsy o gospodarow'lniu wydane na podstawie dekre
tów wymienionych w ust. 1. 

Art. 14. 1. Zachowują moc przepisy ustaw i dekre
tów'. z wyjąt)):.iem wymienionych w art. 13- ust. 1', d'oty
czące gospodarowania niektórymi artykułami. Do arty
kułów tych ma odpowiednie zastosowiJnie 'lIt. 2 niniej
SZE!go dekretu. 

2. Przewodniczący Państwowej K'Jmisji Planowa.nia 
Gosp'odarczego w drodze rozporządzenia wydanege w po-

rozumieniu z zainteresowanymi ministrami może peddlć 
działaniu niniejszego dekretu artykuły objęte działaniem 
ustaw i dekretów, o których mowa w ust. 1. 

3,. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia, o któ
rym mowa w ust. 2, tncą moc przepisy o gospedarowa
niu w odniesieniu do artykułów poddanych działaniu ni
niejszego dekretu. 

Art. 15. Wykonanie dekretu porucza się Przewodni
czącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarc:le .. 
go i zainteresow:mym ministrom. 

Art. J6. Dekret wchodzi w życie z dniem og.łoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B: Bierut 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Państwo" 

wej Komisji Planowania Gospodarcze!!)o: H, Minc 
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DEKRET 

z dnia 29 pażdziernika 1952 r. 

o zmianie niektórych przepisów postępowania karnego. 

Nl podstawie art. 4 Przepisów wprowadzających 
Konsfytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Rada 
Ministrow postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co' 
następuje: 

Arf. 1. W kodeksie postępowania karnego wpco
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. 5 dodaje się nowe §§, 3 i 4 w brzmieniu : 
,,§ 3. Organ prowadzący siedztwo zawiadamia o 
wszczęciu i o umorzeniu śledztwa, a sąd zawiada-· 
mi'l" o ukończeniu postępowania sądowego. 

§ 4. Zawiadomienia, o których mowa w §§ 1 - 3, 
p:Jwinny óyć wysłane w ciągu 14 dni od daty wszczę
cia lub umorzenia śledztwa albo uprawomocnitmia 
się orzeczeni l .... ; 

2) art. 27 § 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 27. § 1. Orzecznidwu polskich sądów karnych 
nie~ podlegaj ą: 

a) uwierzytelnieni w Polst::e przeclstawiciele dyplo
matyczni państw obcych; 

bl osoby należące do personelu dyplomatycznego 
przedstawicielstwa państw obcych; 

c1 członkowie rodzin osób, wymienionych pod lit. al 
i b). razem z. nimi z'lmieszkali; 

d) inne osoby korzystające z. praw" zakrajowości na 
mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych 
zwyczajów międzynarodowych."; 

3) al t. 40 § 2 otrzymuje bfZmiefl.ie: 

,,§ 2. W kwestiach nie wymagających 0rzeczenia są
du prezes sądu wydaje zarządzenia. W sądach po
dzi elonych na wydziały zarządzenia może wydlwać 
również przewQdniczący wydziału. a w sądlch nie 
p0dziel'onych na wydziały - sędzkl, który stosow- ' 
nie do podziału <;zynności prowadzi spra'wy kame."; 

4} art. 242 otrzymuje brzmienie:. 

"Art. 242. § 1. . Sledztwo mogą prowadzić również 
organy bezpieczeństwa publi cznego, jeżeli nie zoo 
stało ono wszczęte przez prokuratora. Oficerom śled
czym bezpieczeństwa publicznego służą wówczas 
wszelkie uprawnienia, .przewidziane w przepisach ni
niej szego kodeksu dla organów prowadzących śledz

two, z następującyml ograniczeniami: 

1) o wszczęciu śledztwl zawiadamia się prekura
tora; 

2) prokurator sprawuje nadzór nad śledztwem; 
3) oficer.Jwie śledczy bezpieczeństwc. puoLczneuo 

nie mają prawa wydawać postanowień o zas toso
wlniu środków zapobieg.ających uchyla:1iu ;:i~ od 
sądu, o przed'łużeniu aresztu, p.rzepadku kaucj,i 
lub ściągnięciu sumy poręczenia Of''lZ o wymierz~· 
niu grzywny nie stawającym świadkom IU'm bie
glyIH; 

4} pestanowie~ia of<icerów śledczylth bez!,>ieczeńs·hM 
pu·bhcznego e· umorzen:u śledztwa 0WZ (;) u€'h:y
len iu lub złagodzeniu ślodka zapc>,breg ~hce9('1 
uchylaniu się od sądu wymagają zatwierdzenia 
przez prokuratora; 

5) akty oskarżenia, sporządzone przez oficerów śled
czych bezpieczeństw l publirznego" pf,Zf~dstawio 

się d0 zabwien1zenia prokurat0Towi. l<tÓEy wnosi 
Je G0 sądu lub sporządza S'lm akty osknrieniil , 

§ 2. Okreś;one w § 1 uprawnienia ofice.t0w śled

CZydl bezpiec~eństwa publicznego stużą !.lkże oficerom 
śled:::zym Milicji Obywatelskiej .. .. ; 

5) wart. J53 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

.. § 4, Sąd lub prokllrator, który wyd a ł postanowie
nie, wskazuje osoJ.;.lOm uprawnionym termin i tryb 
'wniesienia zażaleni'B'."; 

6) art. 400 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 400, § 1, Sprawę rozpoznaje Sąd Najwyższy W 
składzie trzech sędziów. 


