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5) po art. S dodaje ~się art. Sa l 5b w brzmieniu: 

"Art. Sa. Prezydium . powiatowej rady narodQweJ 
(miejskiej rady narodowej miasta s tano
wiącego powiat) lub 'Rady Narodowej vi 
m. sto Warszawie i m. Łodzi obowiąz,ma 

jest skiero:::v ać nie 'Zatru o.n i oną żo nę żołnie- . 
rza odbywającego . zasadniczą służbę woj
skową na jej wniosek do uspołecznionego 
zakładu pracy, który obowiązaIl:Y jes t przy
jąć ją do pracy stosownie do posiadanych 

-kwalifikacji i w miarę wolnych stanowisk. 

Art. Sb. Rozwiązanie (wypowiedzenie) przez z?kład 

p racy stosunku pracy z żoną żołnierza od
bywaj ącego zasadniczą służbę wojskową 

może nastąpić wyłącznie z winy pra'.:ow
nicy lub w razie zupełnej likwidacji za
kładu pracy.", 

" 

6) wart. 10 ust. l otrzymuje brzmienie: 

.,,1. Korzystanie przez żołnierzy zwolnionych z za
sad.niczej służby wojskowej oraz przez człon~ów 

, ich rodzin ze szczególnych uprawnień i ulg prze
w idzianych w dekrecie następuje na podstawie 
zaświadczenia organów wojskowych", 

._j ..... ,;.," 

Art. 2. Moc obowiązującą aktów prawnych wyda
nych na podstawie dekretu z dnia 6 września 1951 r. o 
szczególnych uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy ka
drowej służby wojskowej i ich rodzin (Dz. U. Nr 46, 
poz. 339) rozciąga się" na żołnierzy wymienionych w 
art. 1 oraz członków ich rodzin. 

Art. 3. Upoważnia się Preze5a Rady Ministrów do 
ogłoszenia w drodze obwieszczenia jednolitego tekstu 
dekre tu z dnia 6 września .1951 r. o szczególnych upraw
nieniach i ulgach · dla żołnierzy zasadniczej służby woj
skowej i ich rodzin z uwzględnieniem zmian wynikają
cychz n iniejszego dekretu oraz z przepisów prawnych 
ogłoszonych przed wydaniem jednolitego tekstu i z za
stosowaniem ciągłej numeracji ar tykułów. i ustępów. 

Arl 4. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A.j Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybickl 
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DEKRET 

z dnia 18 września 1954 r. 

o zniesieniu izb lekarsko-weterynaryjnych. 

Art. 1. Znosi się Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, skła
'dającą się 'Z Naczelnej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
1 okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych. 

Art. 2. Majątek izb lekarsko-weterynaryjnych po 
pokryciu zobowiązań tych izb i kosztów ich likwidacji 
przekazany zostanie ńa rzecz instytucji, którą wskaże 
Minister Rolnictwa. 

Art. 3. Minister Rolnictwa powoła likwidatora izb 
lekarsko-weterynaryjnych, ustali jego prawa i obowiązki 
oraz określi w porozumieniu z Ministrem Finansów ter
min zakończenia likwidacji. 

Art. 4. 1. Minister Rolnictwa ustali: 

1) wykazy podlegaj ących pokryciu zobowiązań izb le
karsko-weterynaryjnych oraz koszty związane z li
kwidacją, 

2) wykaz majątku podlegającego przekazaniu na rzecz 
instytucji, wskazanej w myśl art. 2. 
2. Umarza się wierzytel ności izb lekarsko-wetery

naryjnych z tytułu zaległych składek, należnych od 
członków. 

Art. 5. Koszty likwidacji Izb lekarsko-weterynaryJ
nych i spłatę ich zobowiązań pokrywa się z majątku tych 
izb. 

. Art. 6. Wierzytelności nie zgłoszone do likwida-
tora przez wl~rzycieli izb lekarsko-weterynaryjnych w 
terminie trzech miesięcy od d.nia wejścia w życie niniej
szego dekretu wygasają. 

Art. 7. Rada Ministrów określi w drodze rozporzą
dzenia organy lub instytucje powołane do wykonywanra 
czynności powierzonych izbom lekarsko-weterynaryjnym 
przez ustawy i rozporządzenia. 

Art. 8. Traci moc dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. 
o izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. Nr 25, poz. 
153). 

Art. 9. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zaw adzkI 
Sekretarz Rady Państwa: M. RybieId 
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DEKRET 

z dnia 18 września 1954 r. 

o likwidacji nie podjętych depozytów l. nie odebranych rzeczy. 

Art. 1. 1. Depozyty w sądach , prokuraturach, orga
nach administracji pańs(wowej, w instytucjach pallslwo
wych i społecznych oraz w bankach, przedsiębiorstwach 

państwowych i jednostkach spółdzielczych - zwanych 
dalej "instytucj ami" - przechodzą na włas,ność Pal'lstwa 
W razieniepodjęcia ich przez osoby uprawnione do od-

bioru mimo wezwania I upływu terminów , wskaz,mych 
w dekreci.e. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypad.ku, gdy 
wydanie depozytu nie może nastąpić z przyczyn przewi
dzianych w przepisach prawa dewizowegq, a uprawniony 
zgłosił ż,<ldanie zwrotu w przepi.sanym terminie. 

. / 

.. 
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Art. 2. Depozytami w rozumieniu dekretu są sumy 
pieniężne, papiery wartościowe i rzeczy złożone do de
pozytu, na zachowanie albo jako kaucje lub wadia, do
wody rzeczowe i przedmioty zatrzymane, co do których 
zapadło prawomocne orzeczenie o 'Yydaniu ich upraw
nionemu, oraz rzeczy znalezione lub inne cudze rzeczy 
pozostające we władaniu instytucji. 

Art. 3. 1. Instytucje, w których znajdują się nie 
podjęte depozyty, obt;>wiązane są wezwać osoby upraw
nione do ich odbipru oraz wskazać tym osobom skutki 
niepodjęcia. 

2. Jeżeli wydanie depozytu uzależnione jest od wy
niku sprawy, spełnienia warunku lub nastąpienia termi':. 
nu, wezwanie powinno nastąpić niezwłocznie po prawo
mocnym rozstrzygnięciu sprawy albo po spełnieniu się 

warunku lub upływie terminu. 

Art. 4. 1. Termin dla podjęcia rzeczy zrtalezionych 
wynosi l rok, a dla podj ęci a innych depozytów ~ lata 
od dnia doręczen ia wezwania osobie uprawnionej do od
bioru, w przypadku zaś niemożności doręczenia - od 
dnia zwro tu wezwania bądź stwierdzenia niemożności 

doręczenia. 

2. Jednak termin dla podjęcia przedmiotów odda
nych na podstawie umo wy o dzieło instytucji, zajmującej 
się za~odowo świadczeniem usług , wynosi 6 miec,;ięcy 
od dnia doręczenia osobie uprawnionej wezwania do od
bioru. W przypadku niemożności doręczenia wezwania 
termin ten wynosi 2 lata od dnia zwrotu wezwania bądź 
stwierd.zenia niemożności doręczeni a . 

Art. 5. Przejście własności depozytu na rzecz Pań
stwa nie uchyla skut'ków prawnych wynikają:ych ze 
zlożenia przedmiotu świadczenia do depozytu lub n,a za
chowanie. 

Art. 6. Rada Ministrów określi w drodze rozporzą
dzenia organy właściwe do orzekania o przejściu depo
zytów na własność Państwa oraz zasady likwidacji i tryb 
postępowania tych organów z ' depozy tami, jak również 
z sumami uzyskanymi z ich sprzedaży. 

Art. 7. 1. Do nie podjętych depozytów, które w 
dniu wejścia w życie dekretu znajdują się we właclilniu 
Instytucji, stosuje się przepisy dekretu, z zali czeniem na 
poczet terminów przewidzianych wart. 4 cza'su, przez 
jaki w instytucji pozostawały. .. 

2. Bieg terminów nie może jednak zakończyć się 
przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia upraw
nionemu wezwania do odbioru bądź stwierdzenia niemoż
ności doręczenia . 

Art. 8. Dekretu nie stosuje się do: 

1) dokumentów złożonych na przechowanie w pa11stwo-
wy ch biurach notarialnych, ' 

2) przedmio tów złożonych do depozytu w muzeilch i 
bibliotekach państwowych, 

3) wkład.ów bankowych (oszczędnościowych) oraz de
pozytów w czasie trwania umów, na podstawie któ
rych zostały złożone, 

4) przedmiotów, co do których przepisy szczególne nor
mują postępowanie w razie ich niepodjęcia. 

Art. 9. W dekrecie z dnia 11 października 1946 r. ~ 
Prawo Tzeczowe wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 64 § 1 otrzymuj e brzmienie: 

"Art. 64. § 't. Kto znalazł rzecz zgubioną, obowiązany 
jest niezwłocznie zawiadomić osobę uprawnioną do ' 
odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest 
uprawniony, albo nie zna miejsca zamieszkania oso
by uprawnionej , obowiązany jest niezwłocznie od
dać rzecz właściwemu organowi, który zarządzi od
powiednie poszukiwanie tej osoby."; 

2) art. 65 skreśla się; 

3) art. 66 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 66. Rada Mini,strów okreś li w drodze rozpo
rządzenia organy właściwe do przechowywan:a rze
czy i poszukiwania osób uprawnionych do odbio ru, 
zasady przechowywania rzeczy oraz sposób po,szu
k iwania o,sób uprawnionych do odbioru." ; 

4) art. 67 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 67. Znalazca, który uczynił zadość swoim obo-

- wiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej 
dziesiątej wartoś ci rzeczy, jeżeli zgłosił roszczeni e 
swe z tytułu znaleźnego najpóźniej w chwili oddania 
znalezionej rzeczy."; 

5) art. 68 i art. 7G skreśla się. 

Art. 10~ Dekret wchodzi w źycie z dniem ogłoszeni a. 

Przewodniczący Rady Państwa : A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybiclii 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 września 1954 r. 

w sprawie określenia organów właściwych do orzelumia o przejściu depozytów na własność Państwa oraz zasad 
likwidacji 1 trybu postępowania z depozytami, jak równieź z sumami uzyskanymi' z ich sprzedaży. 

Na podstawie art. 6 dekretu z dnia 18 września 

1954 r. o likwidacji n ie podj ętych depozytów i nie ode
branych rzeczy (Dz. U. Nr 41, paz, 184) 'zarządza si ę, co 
następuje: 

§ 1. Powołane w niniejszym rozporządzeniu arty
kuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły dekre
tu z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji. nie podj ętych 
depozytów i nie odebranych rzeczy (Dz. U: Nr 41, 
poz. 184). 

§ 2. 1. Decyzje w przedmiocie przejścia na włas
ność Państwa nie podjętych depozytów (art. l) sądy, 

prokuratury, organy administracji pań s twowej, instytucje 
państwowe oraz Narodowy Bank ' Polski wydają we wła
snym zakresie! pozostałe zaś instytucje przedkładają 

uzasadnione wnioski o wydanie decyzjI' prezydiom 
terenowo właściwych powiatowych (miejskich) rad na
rodow _ a na obszarze m, s1. Warszawy i m. Łodzi -
rad narodowych tych miast. , 

2. Decyzj e, o których mowa w ustępie poprzedza
jącym, doręcza się pod adresem wskazanym w aktach 
sprawy. Decyzję nie doręczoną na skutek odmowy od
bioru lub zmiany adresu i niemożnośc i ustalenia nowe'go 
miejsca zamieszkania ani pobytu adresata dołącza się 

do akt sp'rawy ze skutkami doręczenia . 

3. V-I zakresie odwołań od decyzji stosuje się prze
pisy o postępowan iu administracyjnym. Od decyzj i Na
rodowf'go Banku Polskiego służy odwołanie do Minister
stwa Finansów. 
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