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DEKRET 

z dnia 13 listopada 1945 r. 

o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 styczn'ia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Prawo do zasiłków i pomocy na 
podsta wie niniejszego dekretu służy wdowom 
i sierotom pozostałym po osobach, które po
niosły śmierć z rąk wrogów demokratycznego 
ustroju Państwa Polskiego w związku z ich wy
stąpieniami terorystycznymi, skierowanymi prze
ciwko poszczególnym grupom obywateli. 

Art. 2. Za osoby, uprawnione do zasiłków 
pomocy (art. 1), uważa się: 

a) wdowę, bez względu na to, czy związek 
małżeński zawarty był w formie prawem 
przepisanej; 

b) dzieci ślubne, uprawnione, przysposo
bione oraz nieślubne i pasierbów do 
18 roku życia, a jeżeli kształcą się 
w szkołach średnich, wyższych lub za
wodowych - do 25 roku życia. 

Art. 3. Wyłączone są od korzystania 
z upraWDlen, objętych niniejszym dekretem, 
osoby skazane prawomocnie po dniu 22 lipca 
1944 r. na karę dodatkową utraty praw publicz
nych lub obywatelskich praw honorowych. 

Art. 4. O sobom, wymienionym wart. 2 
lit. a), służy prawo do zasiłków w wysokości 
60 % uposażen i a urzędnika państwowego X grupy 
uposażenia. 

Osobom, wymi enionym wart. 2 lit. b), 
służy prawo do zasiłków w wysokości 40 % upo
sażenia urzędnika państwowego X grupy upo
sażenia. 

Łączna kwota zasiłków, przypadających 
osobom pozostałym po P,oszczególnej ofierze 
wrogów ustroju demokratycznego Państwa Pol
skiego (art . l), nie może przekrac za ć 150% 
uposażenia urzędnika państwowego X grupy 
uposażenia. 

Art. 5. Jeżeli osoba, uprawniona do zasił
ków (art. 1), ma lub uzyska środki zapewnia
jące jej egzystencję, prawo do zasiłków ulega 
zawieszeniu na czas posiadania tych środków. 
Kwoty, nie należnie pobrane tytułem zasiłków, 
podlegają zwrotowi bez względu na to, czy 
miało miejsce świadome wprowadzenie władzy 
w błąd. 

Art. 6. Zasiłki pobierane na zasadzie ni
niejszego dekretu są wolne od podatków i nie 
podlegają zajęciu w drodze egzekucji, z wyjąt
kiem ustawowych roszczeń alimentacyjnych na 
rzecz wstępnych i zstępnych. 

Art. 7. Wdowy i sieroty po ofiarach wro
gów demokratycznego ustroju Państwa Pojskiego 
(art. 1) korzystają z następujących pomocy: 

a) otrzymują zaopatrzenie żywnościowe we
dług norm, przewidzianych dla członków 
rodzin urzędników państwowych, 

b) przy równych kwalifikacjach służy im 
prawo pierwszeństwa w przyjmowaniu 
do pracy, w otrzymywaniu przydziałów 
mieszkaniowych, stypendiów, w przyj
mowaniu do zakładów naukowych, burs 
i zakładów leczniczych po korzystają
cych z pierwszeństwa osobach, pozosta
łych po uczestnikach ruchu podziemnego 
i partyza nckiego, 

c) otrzymują bezpłatną pomoc lekarską na 
koszt Państwa w ubezpieczalniach spo
łecznych oraz w państwowych i samo
rządowych zakładach leczniczych, 

d) przy osiedlaniu na ziemiach zachodnich 
korzystają z wszelkich ulg i udogodnień, 
jakie służą rodzinom żołnierzy Wojska 
Polskiego. 

Art. 8. Prawo do zaopatrywania i zasiłków 
w zakresie przewidzianym w niniejszym dekre
cie ustalają komisje kwalifikacyjne, powołane 
na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 23 lipca 
1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozosta
łych po uczestnikach ruchu podziemnego i par
tyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie 
Polski spod najazdu hitlerowskiego (Dz. U. R. P. 
Nr 30, poz. 180) i w trybie tamże przewidzianym. 

Art. 9. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z Ministrami: A dmin istracji Pu
blicznej, B ezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, 
Zdrowia, Oświaty, Przemysłu oraz Aprowizacji 
i Handlu. 

Art. 10. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław j3ierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Morawski 

w/z Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Feliks Montel 

w Iz Minister Administracji Publicznej: 
Aleksander Zaruk Michalski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Stanisław Radkiewicz 

Minister Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski 

Minister Zdrowia: 
Franciszek Litwin 

w Iz Minister Oświaty: 
Bronisław Biedowicz 

Minister Przemysłu: 
Hilary Minc 

Minister Aprowizacji i Handlu: 
jerzy Sztachelski 


