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.. a, IOOOOpoli1 lub przedsiębiorstwa państwo
wego albo in.stytlliCjiJ ubezpieczeń społecznych, 
uprawniony ma prawo wyboru". 

5. Wart. 7 wyrazy: "wdowy i siel'Oty po 
ofiarach Wl'Ogów demokratyczneg,o ustroju Pań
stwa Polskiego art. l" zastępuje się wyrazami: 
J.1.osoby wymienione" wart. 1". . 

6. W art. 7 lit. b) po wyrazach: "do pracy, 
w otrzymywaniu" diodaje się wyraz: "koncesji". 

7. Wart. 8 wyrazy: "zaopatrywania i za
siłków" zastępuje si~ wyrazami: "zasirków i 
pomocy". 

8. W tymże art. 8 dodaje się ustęp drugi 
.w brzmieniu: 

"Komisje kwalifikacyjne ustalają stopień 
utraty zdolności do pracy zarobkowej w trybie 
określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Opieki Społecznej wydanym w porozumieniu 
IZ Ministrem Zdrowia". 

9. Wart. 9 wyraz "oraz" zastępuje się 
p.rzecinkiem, a po wyrazie "Handlu" dodaje 
się wyrazy "oraz Ziem Odzyskanych". 

Art. 2. Upoważnia się Ministra Pracy i 
Opieki! Społecznej do ogłoszenia jednolitego 
tekstu dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. Qza .. 
siłkach iI !pIOmocy dla wdów i sierbt po ofiarach 
,wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. 
U. R. P. Nr 51, poz. 294) z uwzględnieniem 
rzlnian wprowadzonych mniejszym dekretem. 

Art. 3. Wyk!Onanie niJniejszego dekretu po
rucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej 
w pororumieni!u z Ministrami: Administracji 

------------------~-----

Publicznej, Bezpreczeństwa Publicznego, Ska1" 
bu, Zdrowia, Oświaty, Przemysłu, Aprowizacji 
i Hand1u oraz Ziem Odzyskanych. 

Art. 4. Dekret niniejszy· wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Kraj,owej Rady N awdowej : 
l10lesiQIU lI..,1Ul 

Prezes Rady Ministrów: 
L:. uWa.tu Osóbka ..... ;;,'11. •. , i 

w /z Minister Pracy i Opieki Społecznej' 
[:..{J muna G e (JflriOWskl 

Mini!ster Administracji Publicznej: 
tli f.UGgs,,,w '" UlT nik 

Mini6ter Bezpieczeństwa J;>ublicznego: 
:>tanl6ław J<adku:w, cz 

Mini6ter Skarbu: 
KOINłtJldil Dąbrowski 

w/z Minister Zdrowia: 
T .aeusz Mlcheida 

Minister Oświaty: 
Csuław Wycech ' 

w/z Minister Przemysłu: 

r.ugelttuSZ Szyr 

M:iJnister Aprowizacji i Handlu: 
Jerzy Sz.tGcJ&.Ulci 

Minister Ziem Odzyskanych: 
Wiaaystaw Gomułka 
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DBKRET 

z dni. 3 atyczaia 1947 J. 

o uregulowaniu ubezpieczeR rzeczowych i osobowych. 

, Na piodstawie ustawy" z dnia 3 stycznia 
'(1945 r. ° trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - RaCla 
M:iJnistr6w postanawia, a P~ydium K:raj:owej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. t. Wykonywanie działalności ubez
pieczeniowej w zakresie ubezpieczeń rzecZLOwych 
i osobowych wymaga zezwolerua władzy na
dzorczej. 

2. Zezwoleille może być udzielone jedynie: 
państwowym, prawno-publicznym bądź spół
dzielczym zakładom ubezpieczeń. 

b} POWgre.chny Zakład Ubezpi~en Wza-
j1errmych. . 1 . 

4. Władzą nadzorczą w rorurn1em"'U trainiej
II2leglO dekretu jest Minister Skarbu. 

Art. 2. 1. Krajowe i zagraniczne prywatne 
zakłady Uibezpooc.reń bez względu na swoją fur~ 
mę prawną tracą prawo dio wykonywania dal
szej driałalności ubezpieczeniowej. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy TQwarzystwa 
Reasekuracyjnegp "Warta" Sp. Akc. VI Wa~" 
szawie. 

3. Mocą niniejszego dekretu otrzymują ze- 3. Zatw:ilerdzasię zar.lądrenia władzy na-
zwolenia . na dalszą -działalność ubezpieczeniową cizorczej, mocą których zakładom ubezpieczen 
.w zakresie ustalonym VI ~ym dekrecie: wymieniQnym w ust. 1 cofnięto po wyzwoleniu 

a) Towarzystwo Re.ase1ruracyjne Ił. Warta" kraju zezwolenien.a wykonywanie działalności 
Sp. Alce. w Wars~awie,. '. ubezpi~mowej. 



Dziennik: Ustaw Nr 5 - 89 .~ POL 23 

Art~ l- l .. Ustanawia ~ Da ohszaa:e Pań
stwa w zakresie ubezpieczeń ~ch poy
mus ~czeilla. buduwli ' od ognia. 

2" ~. rocla.j.c ~ ~ 
wych są, wykiooLJwwre. . .. tryl!llie blllmJC)wn~ jed
nakie Mimiste:r SkAuOO W' paronl.lIDjjem.jJl) :ot zam
teJ:es~w3Llllymi MmhstIalilll!imoże 1lłStabt: w ilit).. 

----
u~ W~jemnycll i, Kasy Suażackiej 
w &>manN. któ-Ie :lo dinitem. t,ym _pDestają 
istnieć- WyniIa}ąoo z tegoO tytnlu przejęcie ma
jątku iest wolne od ws.zclki.ch p'odatków i:oplat. 
Przepisanie praw bipotecznydl nastąpi na. jcd
rJlOstroQlUly wniosek Pmvszedm.egu Zakłada 
U ~pioczeń Wzaiemnych. 

dze: ~uą<beń obow~ t.iliezpiloczenia dla I 2. Upoważnia się Ministra Skarbu do, re
oznacZ1Onych kat~lryi 1':y~k 1M' uOOpieu~ , gulowa.ru.a Vi cllQdz,e >07.po rzą;d z ell spraw zwią
rzeCZlOwych. • zanych z przeięciem przez Powsz:edmy Zaldad 

Art. 4. l. me~emia 05'ooowe 5Cł wyk!u- Ubezpieczeń Wzaiernnycb - Zakładu Ubez-
nywane w trybie \ttlJlClWn.ym. pieczeń Wza;i~nyc;h :ii Kasy Strażackiej w poz

naniu.. 
2. Minister Pracy i Opi<eki Społecznej w Art. 8. S" .~A.h 1ok{}warua. prl ,ez, za.kt.ody. 

porozumieniu z MmrS1'!'em: Ska.rlJou i 'mnymi ~ 
zaim..t~e.so'&'anymimiD.i.s.U:aJ!I1li może jednak u- ube:zplec:ZJeń fuoo\.liSZ,ów i llez:exW ().laeś·lą CiQ-

noc:rnie MIDiis.i:er SkaJ[b.u. w drodze ustaknia. stalac w dl'Odze rozporządzeń obowiązek ubez-
pieczenia dla oznaczonych k;a;trrego.ryj 05iÓ1!> i ry _ dla każóeg() ~a.cdtill planu l-okat. 
zyk w ubezpieczeniach osobowych. Art. 9. J. Z dniam wejścia w życie ni-

3. W przypadkach prz.ewidzianych w ust. 2 niejsre~ dekretu pnedJocbi na własność 
Mini!Ste::r SkaJ:bu. Wf Jl0lD01'l1:nnie:liOO z l\liniisit:rern Skarbu Państwa 600j0 akcyj Towarzystwa Re
Pracy :i! Opieki Społecznei i innymi zaintere- :łs.ekmacyjnego .."Wru:ta" Sp. Ake. w War51a· 
sowanymi mmPstrrnmi może w drodze rozpo- wie,.miaI:J.ovriciepnechod:rą na. wlasloJtOś"ć Skaxbu. 
rządzeń tworzyć. amęhne prawno-]iliUblicme. ~a- JPa.mtwa~ WS1ystkii: w;le b~e wlas:Ji]oo5c.lą 
kłady ubezr:;ieczen oraz wycl'awac dla nich. sta- JPOIJlll3ńskieg{) Z\riąz.kn K.!cmnnaln.ego, WS1jsi-

tuty, okreś1aj~ ich. ()rg:mnzacj.ę i zasady dzia- kie akcj;e Oęc1ątr:e włas,005ci.4 ZakbGU U~· 
łalności. piJearń Wzaj1emD.ym w Po:man:ii1!l, reszta ~. 

brakująca do OO<o/~ akcyj pra.ech1!loGri na wta,s" 
Art. 5. 1. Zakład'y ubezpieczeń, d'opuszczo- no& Skarbu Państwa J alocyj, będących włas-

ne do dlzi .. lIallDości ~.teczeniowej w Polsce TI!OSGą Powszechn.e:§o ZaIdadtu. Uhez.Jl~creń. 
na poclstav'ii e ni;niejszeg;o cickrelu, mogą odstę· VVza]emny.ch . Akcje te w irrnien~u Skarbu 
powaf i)"l'J'h 00 reasek1!r.Ialcfi jedyrue Tot'J'wa- ]Państwa prz::r.f.muje 'Minister Skarbu. 
r zystwtl. R~a.rc.:t~1ili\ll. ,)vVarta" Sp. Akc. . 
w Warszawie. 2. \VysoIwść odszkodowania za prz.e]ęte 

przez Skarl'J Państwa \V' myśl nst .. l.akCJe ~
stali Mh-rrster Skarbu wY pol"Vllroffilenm % ~łJ
nistrem Administracji Publianej. 

2. PrawiQ. odstępowania ryzyk do reaseku
racji zagnma'Jllym ~~ ubezpieczeń oraz 
przyjmowania ryzyk do reaseku racji od zagra
nicznych zakładów ubezpieczeń służy wylą;cz 
nie Towarzystwu Reas'ekuracyjnemu 'I,Warta" 
Sp. Akc. w Warszawie. 

l 3. Upoważnia się Ministra Skar~u do pow
zięcia d ecyzji w sprawie podwyższema kapItału 
akcyjnego Towarzystwa ReasekuracYJnego 
'Narta" Sp. Akc. w Warszawie dlO kwoty 

3. 'vVładza nadzor.cza, o ile u zna, jje. za- 5oo.000-000~, do dokonania wpłat rzeczowych 
chodzi brak wyrównania ryzyk, może zarządzić i ~Q;tówlmwych. niiCzbędnych;. dla zachowania 
ooowią::ł'ek reasekuracji dTa WSZj"5tkicb. łub pasz- ustalonej wyżej granicy udnału. Skarbu Pań
czeg6J.nsci1 :mdza.~ó.w uJxzpi eCZ'eil maz dla stwa w ()góln~m kapitale akCYJn),m ()ra;/! c1? 
wsz,)"stkich ,l'll1:b ~e:góJ.nych :rakb.dów uw.- I do]ronania ~peracJj fmansowych. z.wiązanycn 
pi.~fl. · I z 1Jmi wpłatami. 

4. Z asady umów reasekuracyjnych zawie- ' Art.. 10. 1. Zakłady ube2!pieę:~ń, które w 
rany.m z. z.a.grani.cr.nymi zakJ;adanhl. abezpie.creń myśl nt"'liejsregn de~re~ utra~ilY' praW? d'O 
wymagają ~OO1 wladz.y nad.ZIO.roej_ . wykonywama dalsze} tlna1aloosCl uuezpteCZe. 

An.· 6. 1. U~a r.teC'ZlOwe objęte :młaWIe}, pJdJlegają likwidacji. 
pnJ'mlils.emtll. ~]J&eoecia ()r;n umowne ube.z. 2. Likwidację krai~wych prywatnych za-
piecz·enia transportowe ( l.ądmi"e, śJ!:OOląc1l!iwe> kładów ubezpien.eń pow1erza się~ 
morslci:e :i! IJ1owietrzne) p'l''Owadzi wyłącmie PlOw~ a) VI odniesieniu d:o zakładów. których 
SZ'Bcłmy Zakl'adl Uibezpi:eaeń W zajemnyclr. p.rzedrrriotem dz.iałall1iOści były wyłącz-

2. POWSl'oc1my Zakbd Ubezpieczeń Wza- me ubezpieczenia rzeczowe lub rzecrov.~ 
jemnych może ponadro pmwad.rir.:. UIJilril,wne u· i osobowe, Ptow~nem:u Zak:ładowl! 
bezpieczenia rzecZlOwe i osobowe. Uhezpłeczeń Wzajemnych. 

Art. 7. 1. Z dniem 1 sty.cznia 1947 r, Pow- b) w odniesieniu do za1dadów.których 
szechny Zakład Ubezrieczeń WZ'ajemnych weho- przedmiotem działalności były wyłąa· . 
dzi we wszystkiie pI'awa i obowiązki Zakładu nie ubezpiJeaenia osoh9wea z.akł:ad.om 
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ubezpiecz!eń, prowadzącym wyłącznie u
bez~eczema O'sobowe, ~t,osownie do za
rządzell, jakie wyda MiJllister Skarbu. 

3. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń podle
gają likwidacji z zasttos<Qwaniem przepisów roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezp~eczeń (Dz. 
U. R. P. Nr 9, poz. 64). 

4. Upoważnia się Ministra Skarbu do re· 
gulowania w dr.odze rozptorządzeó spraw zwią
zanych z likwidacją umów z zakresu ubez
pieczeń osobowych, zawartych z zakładami u
bezpieczeó, podlegającyn:lu likwidacji, a w szcze
gólności do regulO'wania sposobu likwidacji 
umów w drodze wykupu, bądź w drodze prze
kazania portfelu wraz z rezerwami odpowiednim 
zakładom ubezpieczeń osobowych. Poza tym 
przy likwidacji krajowych prywatnych zakla' 
dów ubezpieczeń sttosuje się przepisy powołane 
w ust. 3. 

5. Prawno-publiczne zakłady ubezpieczeń 
me' wymienione wart. 1 ust. 3, a nie podlega
~~ przejęciu przez Powszechny Zakład Ubez
pieczeń Wzajemnych (art. 7), Q iLe w terminie 
J roku O'd dnia wejścia w życie niniejlSzego 
dekretu nie otrzymają zezwolenia na wykO'
nywanie działalności ubezpieczeniowej, podle
gają likwidacji w myśl · zasad okreśLonych w 
Uist. 2 i 4 n.i!l1iejszego artykułu. 

Art. 11. Dekret niniejszy nie namsza prze
pisów Q ubezpieczeniach społecznych. 

Art. 12. Wykonanie mni,ejszego dekretu 
porucza się Ministl10wi Skarbu w por:ozumieniu 
2 zainteresowanymi :ministrami. 

Art. 13. 1. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogl'oszenia. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego 
d:ekr,etu tracą moc obowiązującą sprz,eezne z nim 
przepisy, a w szczególności przepisy rozporlą
dzenia Pr!ezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 
stycznia 1'928 r. Q kontroli ubezpieczeil (Dz. 
U. R. P. Nr 9, poz. 64), które są sprzeczne 
z przepisami niniejszego dekretu. 

• 
Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bole~ław Bierut 

Prez·es Rady Ministrów: 

Edward Osóbka - Moraw$/d 

Minister Skarbu: 

Kon!ltanty Dqbrowski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 

Adam KurylorJ1icz 

Minister Administracji Publicznej: · 

Władysław Kiernik 

Minister Z~enl Odzyskanych: 

Władysław Gomulka 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

Stanisław Mikoła;czyk 

. w/z Minister Odbudowy: 

Stefan Pietrusie·wicz 
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DEKRET 

z dnia 9 stycznia 1947 r. 

o zawieszeniu biegu pl'zedawnienia I pl'zedłużeniu terminów pl'awa weksTowego I czekowego 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 31 grudnia 1947 r. dla weksli i czeków, wy-
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą stawionych przed dniem 9 maja 1945 r., o ile 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr l, poz. 1) - Rada terminy te e10 dnia 25 sierpnia 1939 r. nie 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej upłynęły. 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. Dla weksli i czeków, wystawimlych 
przed dniem 9 maja 1945 r., zawiesza się bieg 
przedawnienia, prz,ewidzianego wart. 70 prawa 
wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 37, poz. 282) i wart. 52 prawa 
czekowego z dnia 28 kwietnia 1'936 r. (Dz. 
U.R. P. Nr 37, poz. 283), do dnia 31 grudnia 
1947 r., Q ile do dnia 25 sierpnia 1939 r. rosz
czenia te nie uległy przedawnieniu. 

Art. 2. Terminy do prz,edsięwzięda czyn
nO'ści, wymaganych według przepisów prawa 
lWeksloweglo i ~ekowego dla zachowania prawa 
rz:wrotnego ptoszukiwanła, pr,ZjCdłuia ~ię do dnia 

Art. 3. Wykonanie niniejsz,eglo dekretu po
Tucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłioszenia z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 1947 r. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 
Prezes Rady Ministrów: 

- Edward Osóbka-Morawski 
Minister Sprawi,edliwości: 

HeRryk Swiqtkowski 

.. 


