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DEKRET
.z dnia 5 września 1947 r.
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos politej z dnia 24 paidziernika 1934 r. o komu·
nalnych kasach oszczędności.
w trybie administracyjnym, Z 1.000 złotyc.h
na IO . COO złotych.
Art. 2. Wykonanie dekretu niniejszego po'
rucza się Ministrom: Skarbu, Administracji Publicznej, Ziem Odz}"Skanych i Sprawiedliwości.
Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie
z Gniem ogłoszenia.

Na mocy art. 4 Ustawy Konstytucyjnej
z dnia 19 lutego 1947 r. o u stroju i zakresIe
działania najwyższych organ6w Rzeczypospolitej
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upoważnieniu Rzą· d,u do wydawania d:ekret6w z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) Rada Ministr6w postanawia, a Rada Pań\9twa
zatwierdza., co następu je:
Art. I. W rozporządlZeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paźdrzierni:ka 1934 r.
o komunalnych kasach oszaęGności (Dz. U. R.
P. Nr. 95, porz. 860), zmienionym ustawą. z dnia
9 kwietnia 1938 r. o zmi~n;e rozpo,rzą.drzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej o komunalnych kasach oszczędności (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 2)2)

Prezydent Rzeczypospolitej:
Bolesław

Bierut

Prezes Rady Minist·r 6w:

Józef Cwankiewicz
wiz Minister Skarbu:

Tadeusz Dietrich
w'/z Minister Administracji PublicZnej:

p<:l'dwyżse.a się:

WładNslaw

I) wart. 37 ust. 3 sumę wkbd:6w na książecz~\.i
o"tlc z~dnościowe wolną od zajęcia z 2.p0
złotych na 25.000 złotych;
2) wart. 39 ust. l sumę należulOści pieniężn y ch
kas oszczędnOŚ'ci, kt6ra może być ściągana

Wolski

Minister Ziem Odzyskanych:
Wład;yslaw Gomułka

Minister Sprawiedliwości:

.

HenrNk Świqtkol,Lshi
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DEKRET
z dnia 12 września 1947 r.
o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjn'!;
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresi.r.
<:\ziałania najwyższych orga.nów Rze~zypOspoliteJ
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upo·
ważnieniu' Rząau do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 252) Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa
zatwierdza, co następuje:
Art. l. L Pomoc sąsiedzka w rolnictwie
ma na celu pomoc gos.p odarstwom rolnym, pozbawionym siły pociąigowej, narzędzi rolniczy-.:.h
lub śl'Odk6w transportowych d:1a zahezpieczenia
terminowego dokonania orki, za's<iewów oraz
zbiorów i obejmuje obowią.zek oddawania ,do
użytku sprzężaju i maszyn
rolniczych wraz
z obsługą orraz uprzęży, wozów i narzędzi roI·
niczych.
2. Do świadczeń z tytułu pomocy sąJSiedzkiej
obowiązani są posiada.cze (właściciele,' użytkowo
nicy) gospodarstw rolnych, zaopatrzonych w siłę
, poóą.gową lub maszyny rolnicze.
3. Do korzystania z tej pomocy są uprawnieni posi:t>dacze gospodarstw rolnych, określo
nych w ust. I, jeżeli nie rozponądzają zaJS"bami
potrzebnymi do nabycia siły poci ą.gowej, narzę'
dzi rolniczycJ11ub ś-rodk.6w trąnsportl;nvych.
.

l

4. Prawo to nie przysługuje tym posiadaczom
gospodarstw rolnych, którzy bez gospodarczego
uzasadnienia wyzbyli się koni lub posiadają poza
rolnictwem inne stałe -wydatne ź·r6dło dochodu.

Art. 2. Spośró.d uprawnionych pierwszeńS<two
do .korz~tania z pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie
mają:

I) posiadacze gospodarstw, powstałych w wyniku przeprowa·dzenia reformy rolnej;
2) posiadacze gospodarstw, zniszczonych wSIk utek ocllZiałań wojennych lub klęsk żywioio
wych;
3) . wdowy i sieroty po obywatelach polskich,
po.ległych w ' wake o niepodległość i demo"
krację;

4) osadnicy i repatrianci;
5) rodziny osób odbyw4 jący.ch służbę · wojsko·
wą, korzystające z ustawowej pomocy i ZJsiłków.

Art. 3. L Obowiąz.ek pomocy sąsiedzkiej
w rolnictwie ustanawiają gminne rady narodowe
w obrębie poszczeg6Jnych gromad i gmin wi(~jl>kich.. W przypadkach gospodarczo u. zasadnio- .
Dych może powiatowa rada narodowa obowiązd-:
ten ustanowić w obr«:bie gmin sąsiednich. .

~ieIl!Ilik Ui&tąw

Nr Sg

--983

2. Prezydium gmi:nnej rady nail'Odowej usta~
la na podstawie wniosków, złożonych przez oso'
by uprawnione, a pr:zedstawionych i zaopinio'
wanych . przez zarząd gminny Związku Samopomocy Chłopskiej!, plan pomocy sąsiedvkiej ustalający, kto i na czyją necz obowiązany
j e~
świadczyć, oraz rodzaj i rozmia·r (czas) świacl,
czen.
Art. 4. I. Czas świa:dczeń z tytułu pomoc?
są!lied>zkiej w rolnictwie nie może
przekra,czać
14 dni w ciągu roku i winien być ustalony w zależności od zapotrzebowania miejscowego oraz
od wielkości i wyposażenia gospodarstwa obcwią,zanych. .
,
2. Świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej
są odpłatne. Normy opIat ustala na wniosek prezyd~um gminnej rady narodowej prezydium wła
ściwej powiatowej rady narodowej według zasad
słuszności,
mając na uwadze
zarówno int,elrc-s
uprawnionych jak i obowiązanych do świadczeń .
Art. 5. I. Plan pomocy sąsiedzkiej or~z
normy opłat ogłasza się w sposób przyjęty w danej gromadlzie lub gminie.
.
2. Każdy zainteresowany może odwołać się
od ustalon~go pla,n~. po~mocy . są,~ied~kiej (a,rt. 3)
do prezydIUm wła.sclweJ poWIatowej rady namdowej, a od ustalonych norm opłat za świadcze
nia (art. 4 ust. 2) "'- do prezydium właściwej
wojewódzkiej rady narodowej. Decyzje prezydium powiatowej bądź ,wojewódzkiej rady narodowej są ostat,eczne.
3. Odwołania, o których mowa w u&t. 2,
należy wnosić w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia
planu bądź norm. Odwołanie nie wstrzymuje
obowiązku wykonania nałożonego świadczenia.
Art. 6. 1. Wykonaniem planu pomocy są
siedzkiej w rolnictwie na obszarze gromady k;~·
ruje na podstawie wytycżnych ustalonych prz~z
prezydium. gminnej rady narodowej sołtys, do
którego w szczególnośCi należy ustalenie terminu
wykonania obowiązku świa,dcźenia. Sołtys moż'e
sobie przybrać do pomocy jednego do trze,ch
członków gromady.
.
2. Nadzór nad czynnościami sołtysa w ;:akresie wykonania planu pomo~y sąsiedzki,ej spra ·
wuje . w6jt. O~ de yzji wójta służy o ul.woła n;~
do pr.ezy~ium powiatowej rady narodowej; odwolallle me wstrzymuje wykonania decyzji.
Art. 7. 1. Rozporządzenie Ministra Ro!n~·ctwa i. ~efor~ Rolnych wydane w porozumlcnIU z MInIstramI AdmiJnistr:łcji Publicznej i Ziem
Odzyskanych mOQ;'e określić ogólne wytyczne dla
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ll'srtalania norm opłat za świadczenia oraz uiszcza·
nia w gotówce równowaności opłat, oznaczo·
nych w zbożu. .
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wydane w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami może zwolnić niektórc
kategorie pośiadaczy gospodarstw rolnych od
obowiązku świadczeń z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolni,ctwie.
.
Art. S. 1. Kto uchyla się od spełnLenia obuwiązku
świa,dczeń z tytułu pomocy ~'ąsiedzkjl'j
w rolnictwi,e lub utrudnia innym wykonanie tego obowiązku albo też pobiera za świadczenia.
zapłatę wyższą od ustalonej na podsta'wie przepisów niniejszego dekretu,
podlega karze areSztu do 6 miesięcy lub
grzywny do 100.000 złotych albo obu tym karom łącznie.
2. Kto, bęC:ącobowiązanym z tytułu swego
urzędu lub zajmowanego stanowiska do organi·
zowania pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie, zaniedba tego obowiązku lub ,,!ykonywa go w spo';ób niezgodny z przepisami niniejsrzego dekret~
albo rozporządzeń na podstawie tego" dckre!:u
wydanych,
podlega karze aresztu do 6 miesięcy lub
g.rzywny do ,Ioo.ooo złotych a.lbo. obu tym. karom łą,cznie, jeżeli czyn ten me Jest zagrozony
ka,rą surowSlZą na mocy innych prz~pisów prawa.
Art. 9. Wykonanie niniejszego dekretu pO·
rucza się Ministrom: Rolnictwa i Refo,r m RoI·
nych, A1dministracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Sprawiedliwości.
Art. 10. 1. Dekret niniejszy wchodzi w ży'
cie z dniem oglosrzenia i obowiązuje do -dnia 31
grudnia 1949 r.
2. Rada Ministrów może w drodze r~zl?o:
rządzenia przedłużyć moc obowiązującą mmer
szezo dekretu na okres na,stępnych 3 lat.

I

Prezydent Rzeczypospolitej:
.
Bolesław Bierut
Prez,es Rady Ministrów:
Józef C~rankiewicz .
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
.'
Jan Dąb-Kocioł
Minister Administrac ji Publicznej:
Edward Osóbka-Morawski
Minisr,er Zie~ Odzyskanych:
Wład~sław Gomufka
w/z Minis:t'er Sprawiedliwości:
Tadeusz Rek
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 21 cz'erw~a 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Aprowizacji w sprawie
ustalenia ceny zakupu wytworów gospoda.rstw:l rolnego, nabywanych bezpośrednio od rolników.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 ł miernych zysków w obrocie handlowym (Dz. tJ.
czerWca ' 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nad- R. P. Nr 43. poz. 218) za!rzą,dza się. co ' następuje:

