
zmieinionego dekretem z Idlnia 12 czerwca 1~46 T. 

(Dz. U. R. P. Nr 28, poz" 175)l lOtrzymuJą: ! 

1) inspektor Strazy Leśnej V-VI ir\lPy 
2) nadkomisarz .. VI-VII. 
3) komisarz .. VII Ił 
4) st. przodownik " VIII" 

,5} przodownik .. IX .. 
6) st. straznik " X .. 
7) strażnik .. Xf" 

Do ofiCier,6w iszJep:egowych. Straży Leśnej 
mają zasbols,owanie pioąta;nowienia r'OIZporz:ądze,
lnia Rady Ministr!6iw z k1lnia 19 grudnia 1933 r. 
)O zasadach. zaszel1egx>wania funkcjouari'liszótw 
państwowych dlO gnip up!osażenia i, aJlltlOlma
~~znegl(} pir22ochlOcfzenia nauczycieli !do wyżs:zycil 
grup uposaŻlenia, Q dodatkach. 1oka]nych, f~'
iCyjnych i sł'uż'blowych oraz Q umundurrowalllu 
rnższych fu;rrkj!Onarius-zórw państWlOwycn (Drz. 
U. R. P. Nr 102" pDZ. ·7Sn. zmienionego roz
p)lll'rząiCllZlenie,m Rady Ministrolw z tlnIa 13 czerw
iCa 1'946 r. (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 1~). 

~t. 9. O:fireoom i sooreglOwym Straży Le
Sne:j sl:uży pEaWio. dlo, ~łatnegulOpafu {])rew

, nem otrzymywanym z las6w pańsiwowy!Ch We/
(lł;ug norm ustaIonycn przez Ministra Leśniotwa. 

Ad. 10.. Dziecioam :z małżeństwa" uprawnio
Illym, uznany.un, :w6wnan.ym z dziećmi z mał1-
żeństwa i przysposobiiooym ofi:Cer·6w i szere
gowym Straży Leś:nej" k't.6.rzy w cz.asie lu!}) 
iW związku re sluwą utracili życie wskutek lt1ie
szezęśliwe~o wypadku lub popefuioneglO na nich 
'karygtoJcrnegn czynu, przysługlUj.e pu-awo pierw
srenstw'ai pny przyjęciu do. szki6t pa:ństwlOwydl', 
w szcz~'llOści proowad'zlolnych p'Fzez: Minister
stwo. Leśnictwa ido kSztałlcenia w tych sz'lro
'łach na loo5zt Skarbu Pań·stwa. 

Art. 11. Oficerowi lub szel1egowemu Straży 
Leśnej" kt6ry utracił' caJlmwieie zdotnlQŚĆ tlio 

p~racy ~a1iObkowej wskutek popełni'Onego na je
go osobie czynu karygodneglo w związku ile 
sruźbą lulb WISkluttek ll1ieszczęśliwe~o wypadku 
droznanego ~ powoldu lub w związkiu z pełnieniem 
obowiązki6w slużlbiowych., służy prawo, lt1iell,a
leŻI11e. od zaopatrzlenia emerytalnego, do jedno.
razowe~o odszkioidiowania w wysolmści dwudizie:
st'oclterokrotnJego pełneg;o up'Osażenia: pobrane
go w 'Ostatnim miesiącu. 

, Od~kiodlQ,wanie to niezależnie 'Od plośrniert
ne~o oraz zaopatrzenia em~rytalnego 1O:tł'Zym:u~ 
ją wdowy bąidź dzieci:ol małŹ'eństwa, uprawnio
ll1e, u:z;nanel z Illimi ~równane lub przysposdbio
ne, j~eli oficeJi lub szeregowy Straży Leśne.~ 
z wymienionych wyżej przyczyn utracił życie. 

~. ta. W dw.e!dIz.i;nie obo'Wiązk&w i -u
prawnień nieuregulowanych niniejszym dekre
teIm !tli1ają. ooplewied!nie aas.kJ.&owanie przepisy 
I() służbie w lasach paootwow}'lCh i o' państwo
we} sfU±bie €ywi1ne}. 

j\rt. 130. Wymnanie niniejszego deKretu po
ruOla się M"mistrowi Leśnictwa. 

~t. 14. Dekret mniejszy w€h.od~i w ży
tie z dniem logfusrrenia. 

Prezydent Krajpwcj, Rady Narod~we.i;! 
B.lesłaar Biftfl1 

PrezIes Rady Ministró,w!' 
EdaJarcl (Nóblto. - MorawskI 

Min~ Le~twa,:' 

Sttm~ T1t:aezOftł: 

wje Minis ter Ob rOllly Narodowej: 
Marian Spy,c1iabski 

MinisOOTo Bezpieczeństwa Publieznego: 
Sffa1lłfsław- Radkiewiez 

wjz Minister Skarbu: 
Leon Kilrowslct 
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DEKRET 

z dnia 31 lipca 1946 r. 

o organizacji staiptJk. paAatw .. e; i o GłóWAym., Unęńfe StatyriyezJłym. 

N a podstawie us ta wy z Idtnia 3 s tycznia 
.1i945 r. o trybie wydawaaia d'rek'retÓtw z mocą 
ustawy (Dz. U. R. p. Nr ł,. poz.. 1) - Rada 
'MiniStFÓW postanawia, a PEezyidiu.m Krajowej! 
Rady N aIiodowej zatwierdz,a, qo ll1astępiUjle: 

AJrt. l. 1. GlJóWiIly Un.ąd Statystycmy jes~ 
organem :n~łnyl1n statystyki państwowej,. 
I 2. GMiwlny U,rz.ąd Statysty(Czny pQidlega 
'Pl'ezesowi Rady Ministr6w. i 

, :A]rf. 2. Do zakresu d!Ziałania Gł6wnego U
rzędu Statystycznegp nalieży~ 

1.) prow~_ ws~ batdiań staty:stya
n~ werlrug priQ,gTamu za.tlwi~ przez'. 

Radę Ministr·6iw po wysłuchaniu iOpiBii Preziesa 
GłÓtwne~o U E'zędu Statlystycz:nego, powziętej' 
w porozumieniu z zamteli€sowanymi Ministrami} 

2) pil'owadzenie statystyki d'la potrzeb pla· 
nów gospiOcrarczych. w Pol"ozumieniu z Central
!I!l ym U nędem Plarnowania: ; 

3} lroo,rd'}lillacia i nadiZ,ÓIr fachowy nad, ba· 
dallliiami statystyc:z!llymi i sprraW'OlZd',H~lCZlością; 
statys.t:y;aną prlQWadzoNą p,rre'z pOiSzczoeg·61ne 
wł:a:ffilre,. ttrzęd:y; łnstytu€je państwowe j; insty-

I tucje pll'atW:il publlicme-go.; s~aególowe p'l'Zepisy 
'tV tym zakresie wyda Rada Mm~str.gw; 



4) .ogłaszanie w speijaln,dt .publikacjaell '2.r.;:",,~~,v.{ ust. 1 lI1iniejszeg'loartykuilu 
wy:riil<Ji)w badan statystyomych w1astló'cll. jak nie pc~{;...g.ają zestawienia licz.oowe, p.owstająoe 
rlnvrue'z w miarę UZlnania Gł-ównIeg.o Urzędu w ~oku DieZąoej działalrroSd władz, ur.zę-tMw" 
Statystyczille~o wynikiÓIW badań prowai:k,onycll~ instytucyj państwowych i instytu<:ji prawa piU-
prz,e2; poszczeg'ólIl!e władze, urzędy, instytucje bliczneg'o, a p'rrez:ml!C~O'n<c jedynie dla icb 'W!i-

praństwowe i instytucje pt:awa publicZlIlieg;o; wnętrznyiCh p'-~t:rzeib. 
i 5) p'I1owadze:nie ba:d:ań naukowych w :za· 3. B'adania statystyczne podejmowane przez 

kresie teorii, techniki i orgamzacji statystyld MinisterstW'" Obrony Nal'odow'ej 'w sp!rawaili 
o,raz wsp6lpraca w mej dz1edJz:i:nie z ;zagranicą; zwiazany;chz Ob'110IllilllOŚrcią, :,ada'nia statystyoIle 

6) ogłaszanie nauklowych. prac .'Statystyo:,- w sprawach bezp1eczeństwa PaTl'stwa 'oraz inne 
nyteh oraz subsyd'iJowanie wydawnictw i hadaflhada,nia, 00 do których !astrleŻ<O!10 tajemnicę 
statystycznych pll1owadlztonych przez instytucj,e państwową, C' j , ~ ""yunagają pK)!r1ozurnie:nia z Gi"S-"v
i towarzystwa naukioWe<; nym U rz ęcieD1 3tatystycznym, a kh wyiniki 

7) pI1Owad~e:nie rejestru b.ada{l statys tyc'z,· mogą nie być kQTllunik,owane Gł'6wnemu Dnę-
1Ił<}'lch; zakres i zasady p'l1owadze nia rejestru Ulowi Statysty-cmemu. 
IOlcl'eśli Pl'ez:es Rady Minist116w w rlO!zPIQJ::ządlze- Art ~. Wład2e, urzędy, instytucj.e państwo· 
'Uiu wykonawczym; we i instyt urcj'e p'rawa publicznegto 'Oihowiąz.aue 

8) -sEł{jołenie fachowego perso:netu staty· . są współdiziałaf. z Gł!6wny1I11. Urzędem Staty-
stycznego; styczny!!l w ?'l"Owadzehiu badaii statystycznycli 

: 19) p'rlO'wad~em.ie akcji popularyzacji staty· każda w .7.akl'esi~ swej działalności, a p!l'zy ba· 
styki. , daniach zarząd~ony,ch na podstawie art. I] ni. 

~'rt. 3. 1. N a ICZtPJe· GMwillieg,Q U rzęd1\ Sta· '1 niejszego dekretu 'N ~akresic ustalonym r«~/: p'0· 
~'Y'styczneglO sooi P:re~es mianowany prrre,7, Pl'e,. : rzą,azeniem Rady Minist1'6w. 
zydenta KrajlO' .. ~cj Remy Narodowej na wniosek I Art. 10. 1. GMwny Urząd Statystyczny ll1.a 
'Prezesa ~ady Ministr.ó,,;,. ' . . , . ' ~ prawo 'CllOloonywania -zestawi'eń statystyczn YlChI 

2. WlJCep'I'ICZic,s,ÓW mlanuye Preres Rady Ml- I z WS2'eikich mamr iaM,w znajdujących się w 11fO,o 
llł6tr.ÓW na wniosek PI'e~a ,Głównego Urzędu I sia.daniu wJatcllz" urzęd6w, instytocji paIrSt\Vld. 
&taty:styame,~o. ! wy.ch t instymcji puwa pubLioznego. Obt>

Art. 4. Bud:bet Gf,ó,WlllJeglo Urzędu StatY'· wiązane są @fle na ~ądaJlłie G16wnegu U.r-Lędb 
,stycznego stanowi dizial loidil'~bny il?udZetu ' Pl'ezy· StatystyczueglO u~elać mu wsrelkkh niezbęcl~ 
dium Rarly MinistliÓW. nydh infom1.acji ,związanych .z ilo1ronywa:nimn 

~t. S. Rada Ministr,ów po wysłucha:niu 10- ~estawień .. tatystycz:aych i umożliwić mu 
plinii Preresa GM:W'ne~o Urzędu Staty:s~yczne~o \V miarę pto(rz,eby z,ap'0Zuallic się ze znajduj.q,cy
może powołać dlO ż)ncia Lokalne organy staty· mi .się . w kIl rOiZ,ptOl'Ządzemu mat,e.rialami. 
styczne i okI1eślić ich organizację. 2. Pr~ep!isy tego artykułu uie dotyczą fl1a· 

Art. 6. 1. Przy Głównym Urzędzie Staty· te'riaJów .. odnoszą.cych _się do spraw Qblwm/}
stycznym didala jal~o organ ićLoradcry i opinio. ki ł bezpieczeństwa Państwa, oraz irmycll ma
dawczy Państwowa Rada Statystpna, teriaMw, 00 do których zastf'Zleoo'lllO tajep.l:ulcę 

2 . .RJo~piorz;\,dzenie Prezesa Rady Ministr,ów państwową .. 
określi 'Zakres 'l'Ziałania, skład, sp'os6bpowoły- Art. l1.'Wyiuiki badań statystycznych, j.aJG 
wania c~ło'ilk6w oraz tryb obradowania Pań· 1'6wnicz in'6ol1macje ZakO'lllUUikowane Głów-
shVlowej Rady Statystycznej. nemu Urzędowi Statystycznemu w myśl art. S 

Art ... 7. 1. Cel€m przepr,owadzenia 'Spis6w I i art. 10 P'rl'CZ whidZlC, urzędy, instytucje pań~ 
p. 1O. '''''szOCl~nydl i innyc?bada~ statyst,}1c0ruych, 'Stw.owe i instytUcje plTawapublicZln:eg1O, co 
wymagających sldadama zeznah przte!z prywatne do kt6rydl zastr~eŻ1Oni() tajemnkępaństwową. 
olSlOIby i 1n s tytu:cj e, Rada Ministr,ów na wnil{)- ; nie mogą byt p,rz,edmil{)tem publikax:ji. 
sek Pr'czcsa Głównego Urzędu Staty:stycZll1ego I Aat. 1-2. ZtliJUania indywidualne w:yskanei 
może w ClDOdJ'Jer,azporządz;enla na1clac1ac obI{)· . w wyniku spisów po wszechnych i innyc;:h bada~i 
wiq:zek udzielania informacyj objętych aanymi statystyanych, wym:agających składarua lZeznan 
badaniaJmi. przez pł'ywatne IOSI{)'OY i instytucj'e, l'llI.'ogą być u-

2. R4oizpo.yz.ądzenia te olo·dlą upr,awnienia żywane wytą,cznioe dlO l·estawień statystycznych:. 
IOrgano,w porzep'l1OwadzającYJch badania do .leon- Dane te nie mogą być udzielane ani wladzlolm. 

' tro1:owania prawd'l.iwości zł,o~ouy,ch ze2I1an luh publicmym ani td insty tucjom i osou,on'l pry-
sprawozdań. watnym w innym c elu. ,Z<ł; .śdsłe :plrJ'Je~tTze-

Art. 8. 1. Władz'e, urzędy, instytucj'e pall- gaI}ie fegl{) przepisu OSÓblŚtCIe odpoWIadają O-
stwowe i instytucje prawa publicznego mogą :>lOby, biorące udział w badaniu statystycznym. 
podejmować badania .statystyczne j,edynie w po· Ad. 13. 1. I(to odm6wi z·eznall lub świadlO-
110ZlUmieniu z Gł,6wnym Uoędem Stat~l.st!'Cznym ffiiezł.ozy zeznaliia niepr"awdziwe; 1Jądź przed-
o'raz W:ec1111g mdlOd i f,o.nmularzy statystycznYIch sta\\i falszywe d.owodY p'r~ed orgalleJtl!ł upraw· 
zatwierd:wnydl prZleZ Gl\óWl~'Jrząd StatystyQ - nionylll <il lo p'rzepnnvadz.enia' badań statystycz-
ny. Wyniki t}"Ch hada>l!i bę-'::ą lm munikowane ł uych lub utvl1d:ni wykJonanie cz~i przy 
Głównemu Urz-ędowi -Statystl"::z.nejln~ badalliacb statystycznych albo narusz'y prre-
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pisy art. 12 ruruejsze~o dekretu, 
podlega karze aresztu do trzech nueSlęcy 

i grzywny dIQ 30.000 zł lub jednej z tych kar. 
' 2. Do orzekania piowołane są władzie admi

nistracji ,og·61nej. 
Art. t4. Organizację Gł6wneg1o Urzędu Sta

tystycznego określi statut organizacyjny nadany 
w drodze zarządzenia przez Prezesa Rady Mi
nistr6w na wniosek Prez·esa Gł6wnegIQ U rzędu 
Statystyczneg,o. 

Art. t5. Z dniem wejścia w życie niniej
szego dekretu traci moc obowiązującą ustawa 
rl dnia 21 października 1'919 r. o organizacji 
statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. Nr 85, 
poz. 464) z p6źniejszymi zmianami (Dz. U. R. 
P. l 1921 T. Nr 43, poz. 262, z 1923 r. Nr 60, 
poz. 436 oraz z 1'931 T. Nr 97, poz. 741). Rozpo
rządzenia Rady Minlstr6w wydane na pod'-

stawie ustawy 'Z ania 21 października 1919 r. 
(Dz. U. R. p. Nr 85, poz. 464) zachowują 
moc oblQwiązującą aż do czasu zastąpienia ich' 
rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. fi 
niniejsz'ego dekretu. 

Art. t6. Wyk'onanie mmeJszegIQ dekretu 
porucza się Preze:sIQwi Rady Ministr6w i Mi
nistr'owi Administracji Publicznej. 

:Art. t 7. Dekret niniejszy wchodzi w ży
cie z dniem IOgłIQs>~enia. 

Prezydelnt KrajIOwej Rady N anodowej: 
13ole!<l['~1) Bierut 

Prez,es Rady Ministr6w: . 
Edward Osóbka - MortJfU$/d 

Minister Ad!ffi,inistracji Publicznej: 

• Władysław Kiernik 
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DEKRET 
z daia 2 sierpnia 1946 r. 

o zm!anie dekretu z dnia ł sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń 
funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycZinia 
1945 T. I() trybie wydawania dekret6w z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P . Nr 1, poz. 1) - Rada 
l\Hnistr6w postanawia, a Prezydiuru Krajowej 
Rady N al1Odowej zatwierdz.a, co następuj,e: i 

Art. t. Znosi się dodatek ekonomiczny pr~e-I 
widziany w dekrocie z dnia 4 sierpnia 1945 r. 
o tymczasowym uregulowaniu uposaż.eil funk
cjonariuszów służby hezpi,oczeństwa (Dz. U. 
R. P. Nr 31, poz. 186), zmieni.onym dekre
~em z dnia 20 marca 1946 r. (Dz. U.R. P. 
Nr 13, poz. 90). 

Art. 2. W clekrede z dnia 4 sierpnia 1'945 r .. 
(Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 186) wprowadza się 
Iz:miany następujące: 

1) Art. 2 otrzymuJe brzmienie: 
"Art. 2. Ustanawia się 14 grup, uposażenia 

tasadniczego według następującej tabeli: 

Grupa 
uposażenia 

! · h 
III · IV · V • 
VI · VII 

vm · IX · X · XI · XII 
XIlI 
XIV • 

· · • 
· · · · • 

· · · 
. · · · · · 
• · . 

· · 
· · · · · · · 
• . 
· . • 

KNota uposażenia 
miesięcznego w złotych 

· · · 3.230 
• . 2.900 

· 2.700 

· · · 2.400 

· · · 2.200 

· · · .2.050 

· · 1.900 
1.800 

· · 1.700 

· · · 1.570 
1.500 

· · 1.450 
1.350 

• · 1:260.Y 

2) Art. 5 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 5. Dla funkcj'onariuszów slil1żb'y hez

płecz'eństwa publicznego, zaj~rńujący(:h stanowi
ska kierownicze, ustanawia się 11 stawek do
datku funkcyjnego w następl\..1jąoej wysolrości: 

Stawka Złotych 

1 .• ' . • 2.600.-
2 • 2,100.-
3. 1.700.-
4 1.':\20.-
S 1.020-
6 850.-
7 750,-
8 670.-
9 • 570.-

10 • 480-
11 370.-

Stanowiska kierownicze z dost'Osowanietn 
stawek d'Ó'datku funkcyjnego określi Minister 
Bezpieczeństwa Publk zneg'o w porozumieniu 
z Ministr,em Skarbu". 

I Art. 3. Wykonanie niniejszegIQ dekretu po· 
rucza się Ministrowi Hez.pi:eczeństwa Publi~ne. 
go i Ministrowi Skarbu. 

Art. 4. Dekret ll1iniejszy wchodzi w zycie 
z dniem ogllOSlt?enia rl mocą obowiązującą od 
dll1ia 1 liplca 1946 T. , 

.. PrezydlOOt KrajIOwej Rady Narodowej: . 
BoLe -law Bierut 

Pr,eoos Rady Ministrów: , • 
Edward Osóbka - Moraw6lct 

Minister BerzpielOzeństwa Publianego: 
Stanisław kadkiewicz 

wiz Minister Skarbu: 
Tadeusz Dieir. ch 




