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R.E.K R E T 

z dnia 28 października 1947 r. 

o ubezpieczeniu rodzinnym. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytu
cyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i za
kresie działania najwyższych orqanów :R!!eczy
poopołitej Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 
1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania 
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, 
pbz.252) - Rada Ministrów postanawia, a Ra
da Państwa zatwierdza, co następuje: • 

Art. 1. 1: Celem wykonywania ubezpie
,czenia rodzinnego tworzy sie Fundusz Zasił
ków Rodzinnych. 

2. Fundusz Zasiłków Rodzinnych jest oso
bą prawną prawa 'publicznego. Za zobowiąza
nia, wynikające z niniejszego dekret:u, Fun
dusz Zasiłków Rodzinnych odpowiada swoim 
majątkiem. " 

3. Administrację Funduszu wylmnywa Za
kład Ub3'Zpieczeń Społecznych oraz ubezpie
czalnie ' społeczne. 

4. SzczegóŁowe zasady, dotyczące Fundu
szu, określi statut nadany przez Ministra Pra
cy i Opieki Społecznej w drodze zarządzenia. 

Art. 2. 1. Z Funduszu Zasiłków Rodzin
ny..ch wypłaca się zasiłki: 

a) osobom, podlegającym obowiązkowi 
ubezpieczenia na wypadek choroby 
i macierzyństwa, ha członków rodziny, 
uprawnionych do świadczeń z tego 
ubezpieczenia na podstawie art. 111 
i art. 112 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 
m'arca 1933 r. o ubezpieczeniu społecz- ' 
nym (Dz. U.R. P. Nr 51, poź. 396), 

b) osohom, uprawnionym do zaopatrzeń 
emerytalnych i do okresowych świad
czeń pieniężnych z tytułu ubezpieczeń 
społecznych na dzieci, odpoWiadające 
warunkom, określonym wart. 111 pkt 
2 i wart. 112 ust. 1 i 2 usmwy o ubez
pieczeniu spolecznym. 

2. Za członków rodziny, na których wy
płaca się zasiłki, uważa się równięż pasier
bów i dzieci ofiar wojny, przyjęte na wycho
wanie, jeżeli odp:owiadają wa.runkom, określo- j 
nym .w art. 111 pkt 2 i wart. 112 ust. J i 2 
ustawy o ubezpieczeniu społeczny)" , 

3. Zasiłki otrzymują ,również: . 

~ a) dzieci, uprawnione do zaopatrzeń eme
rytalnych dla sierot oraz do rent sie-
rocych, . 

b) sieroty po osobuch, poległych w walce 
o wolność i demokrację, uprawnione 
do zaopatrzeń na podstawie ustaw 
specjalnych. 

4. Minister Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z właściwymi ministrami usta
la w drodze rozporządzeń terminy zastosowa
nia przepisów dekretu niniejszego do posz<:ze
gólnych kategorii osób, wymienionych w ust. 
l, 2 i 3. 

5. Rada Ministrów na wniosek Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej może w drodze 
rozporządzeń rozciągać moc' obowiązującą de
kretu niniejszego na osooy, nie objęte przepi
sami ust. l, 2i 3. 

Art. 3. 1. Na jednego qłonka rodziny lub 
sierotę przypada tylko jeden zasiłek. 

2. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku 
rodzinnego z tytułu zatrudni~nia ojca i matki 
wypłaca się tylko zasiłek z ty tulu zatrudnienia 
ojca. 

3. W razie zbiegu 
rodzinnego z różnych 
za,siłek tylko z tytułu 

j 
uprawnień do zasiłku 
tytułów wypłaca się 

zatrudnienia. 
-/' 

4. Na czas istniema prawa do zasiłku 
zawiesza si~ uprawnienia do rent i zaopatrzeil 
sierocych, do dodatku na dziecko, do okreso· . 
wych świadczeń pieniężnych z to/tulu ubez
piecźeń społecznych oraz do wszelkich dodat
ków, wypłacanych iako dodatki rodzinne do 
plac pracovmiczych na podsta'wie przepisów 
ustawowych, przepii'ów służbowych lub posta
nowień układów zbiorowych pracy. 

5. Jeżeli renta lub zaopatrzenie sieroce 
bądź dodatki, określone w ustępie poprzednim, 
przewyższają zasiłek rodzinny, wówczas in
stytucja lub osoba, obowiązana do "rypłaty 
zaopatrzenia, renty lub dodatku, wyplam 
uprawnionemu do zasiłku ro~zinnego różnicę 
między wysokością ,zaopatrzenia, renty lub 
dodatku a wysokością zasiłku rodzinnego. 

6. Zawieszenie prawa do renty lub zaopa
trzenia sieroceqo bądź do dodatków, określo
nych w ust. 4,nie powoduje zawieszenia pn.
wa do 'świadczeń dodatkowych, związanych . -
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z prawem .do renty lub zaopatrzenia sieroceg<o 
bąd-ź do powyższych dodatkó-v.T

• 

'l' Art. 4. 1. Wysokość zasiłków rodzinnych 
'Oraz szczegółowe warunki nabyvrcmia upraw
nień do tych zasil:ków ustala Minister Pracy 
i Opieki Społecznej w drodze rozporządzeń. 

2. Prawo do zasiłku rodzinnepo pr.zysłu
guje pracownikowi, który zatrudniony był 
w ciągu miesiąca co najmniej 2 tygodnie. Za
siłek rodzinny wypłaca się co miesiąc z dołu. 

3. Termin pierwszej vrypłaty zasiłku ro-. 
azi'nnego dla ' poszcze;zólnych kateąorli os6b, 
,Wymienionych wart. 2 ust. 1-"-<3, ustala Mi
nister Pracy i Opieki Społecznej w roZpOlfZą
dzeniu, przewidzianym wart. 2 us~. 4. 

Art. 5. 1. Wpływy Funduszu Zasiłków 
Rodzinnych stano1Nią: 

a) składki opłacane pr~ez pracodawców, 

b) wpłaty instytucyj, udzielaiących świad
czeń osobom, określonym wart. 2 
ust. 1 lit. b) oraz ust. 3, 

c) Wpływy z oprocentowania kapitałów, 
odsetek za zwłokę,datów, -zapisów 
i ofiar. 

d) w~)ływy z grzywien wymierzonych na 
podstawie art. 14, 

e) inne dochody z posiadaneqo mają~ku, 

2. Wys'okOŚć procentową składki, ok,reślo
nej w ust. 1 lit. a), ustala Rada Ministrów 
w drodze rozporzę,dzenia na wniosek Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej. Podstawę wymiaru 
składek stanowią zarobki pracowników, usta· 
lone w myśl przepisów, ohowiązuiącvch w u
bezpieczeniu na wypadek choroby i macie
rzyńslwa. 

3. Wysokość i terminy uiszczania wpłat, 
wskazanych w ust. 1 lit. b), jak również termin 

_ rozpoczęcia wpłat, ustala Minister Pracy 
i Opieki Społecznej w porozumieniu z właści
wymi ministrami w drodze rozporządzenia. 

Art. 6. Fundusz Zasiłków Rodzinnych k 0-

rzysta z gwarancji Skarbu Państwa przy za
ciąganiu pożyczek, koniecznych dla zapewnie
nia bieżącej wypłaty świadczeń. 

Art. 7. 1. Orzekanie o obowiązku uisz"" 
czania składek na Fundusz Zasiłków Rodzin- " 
nych, wymiar i pobór skład6k, sCląj:!;anie 
wszelkiego rodzaju należności z tytułu wyko
nanja dekretu ninie;szego i k()ntrola uiszcZ:l
nia składek oraz ustalanie prawa do świad
czeń, przewidzianych w dekrecie niniejszym, 
należą do ubezpieczalni społecznych. W za
kresie povryższym stosuie się odp'Owiednio 
przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym. 

2. Ministe~ Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieriiu z w!aś:::::wymi ministrami 
może dla poszczegolnych kategorii praoodaw
ców ustalić inny, niż przewidziany w ustępie 
poprzednim, tryb wymiaru i pouoru składek. 

Art. 3. 1. Osob'Om, zatrudnionym w zakla
da<ch pracy, zasiłki rodzinne wypiacają ubez-
pieo:alnie społeczne. . 

2. Osobom, pobierającym zaopatrzenia 
emerytalne i sieroce oraz okresowe świadcze
nia pieniężne z tytułu ubezpieczeń społecz
nych, z3siłki fQdzinne wypłaca instytucja, 
udzielakca powyższych świadczeń. 

3. InstytuCje, wsk::zane w artykule ńiniej
szym, wypłacają PO'wyższe zasiłki~ha rachu
nek Funduszu Zasiłków Rodzinnych. 

4. Zasady dokonywania wypłat przez in· 
stytucje, wskazane w ustępach poprzednich, 
'Oraz zasady roziiczania się pOWyższych in
stytucyj z Funduszem Zasiłk6w Rodzinnych, 
jak również zasady kontroli wypłat ustalają 
instrukcje Ministra Pracy i Opieki Społecz
nej. \ 

Art. 9. Minister Pracy· i Opieki Społecz
nej może V'{ porozumieniu " z' wlaściwymi mi
nistrami w drodze rozpJ "-:-,dzcnia powierzać 
przejściowo wyp!alę zas."L .. . ,w rodzirmych po
szczególnym kate~ori<om pracodawców oraz 
ustalać tryb tej wypłaty zasady jej kontroli. 

Art. 10. 1. Władze i mzędy państwowe 
"oraz komunalne winny udzielać pomocy insty
tucjom, powołanym do wykonywania dekretu 
niniejszego. . 

2. VV szczej:!;ólności zarządy gminne obo- ._ 
wiązane są wystawiać bezpłatnie ziiświadcze
nia, potrzebne do ustalenia uprawnień do za
siłków rodz:nnycll. 

Art. 11. Za wykonywanie czynności w za
kresie dekretu niniejszego instytucje ubezpie
czeń społecznych otrzymują od Funduszu Za
siłków Rodzinnych zwrot wydatków w formie 
ryczałtu, którego wysokość ustala Minister 
hacy i Opieki Społecznej. 

Art. 12. 1. Skarj:!;i na decyzje, wydane 
w wykonaniu ninieiszej:!;o dek!retu przez instYr 
tucje ubezpieczeń społecznych, są rostrzygaJ
ne w trybie, określonym w prawie o sądach 
ubezpieczeń społecznych. 

2. Spory o zasiłki dla osób, wymienionych 
wart. 2 ust. 1 lit. a), rozstr<zygane są w trybie, 

. przewidzianym dla sprawo świadczenia z ty
tułu ubezpieczenia na wypadek chomby i ma-
cierzyństwa. I 

Art. 13. 1. Osoba, która pObrała "bezpraw
nie zasiłki rodzinne, obowiązana jest do ich 
zwrotu. 

.,.. 

/ 
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2. Jeżeli pracodawca przez udzielenie 
nieprawdziwychdanych przyÓyni się do bez
prawnej wypłaty 7asiłku - niezależnie oq. 
odpowiedzialności karńej, odpowiada solidar
nie z osobą obowiązaną do zwr'otu. 

3. Decyzja instytucji ubezpieczeń społecz· 
nych w spra'\v1.e zwrotu bezprawniepobr,any:h 
zasiłków stanowi tytuł ' wykonawczy w postę
powaniu przymusowym w . administracji. 

Art. 14. 1. Kto utrudnia wymiar składek 
~ub i,ch ściągnięcie, powoduje nieprawidłowy 
wymiar albo bezprawną wypłatę zasiłków, 
podlega kar ze grzywny do 30.000 zł. 

2. Do orzekania są powołane władzeadmi-
nistrac'ji ogólnej . ' ' 

3. Wymierzane grzywnv przelewa się na 
rachunek Funduszu Zasiłków Rodzinnych. 

Art. 15. Rada Ministrów może zobowiązać 
Fundusz Zasiłków Rodzinnych do pokrywania 
kosztów zaopatrzenia kartkowe~,?:9 dla osób, 
uprawnionych do zasiłków rodzinnych. 

Art. 16. 1. Utworzony na podstawie dekre· 
kretu niniejszego Fundusz Zasiłków Rodzin
nychprzejmuje : 

a) tę część majątku, praw i 'hohowiązań 
Fundusztr Pracy, która odpowiada jeg,l 
działalności w zakresie ustawy z dnia 
16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy 

l (Dz. U . . R. P. Nr 22,. p-oz. 1(3), 
h) wpływy z opłat na Fundusz Pracy, 

przewidzianych vi wymienionej VI pkt 
a) ustawie, za okres od dnia 1 paździer
nika 1946 r. do dnia wejścia w życie 
dekretu niniejszego. 

2. Z wpływów, wskazanych w . ust. 1"" pkt 
b), pokrywa się koszty organizacji Funduszu, 
Zasiłików Rodzinnych oraz wydatki, poniesio-

iie w okresie od dnia 1 października ł946 T, 

do dnia wejśda w życie dekretu niniejszego 
na dodatki rodzinne do płac dla pracowników 
przedsiębiorstw i zakładów państwowych lub 
będących pod :zarządem państwowym. Dodatki 
te od dnia 1 stycznia 1948 r. będą nadal po
krywane z Funduszu Zasiłków Rodzinnych aŻ 
do dnia rozciągnięcia mocy obowiązującej 
dekretu niniejszego na Dowyźsze kategoria 
pracowników. Dodatki te n ie mogą przekra
czać norm, prZewidzianych w układach rzbioro
wych pracy, obovviązujących w dniu 1 pa~-
dziernika 1946 r. . . 

Art. 1'1. Z dniem wejścia w życie dekretu 
niniejszeqo tracą moc obovv-iązującą art. 14-2-34 
ustawy z dnia 16 marca 1933 r. o Furi:duszu 
Pracy (ąz. U. R. P. Nr 22,poz. 163). 

Art. 13. Wykonanie ninieiszello dekretu.. 
Dorucza się Ministrowi Pracy ' i Opieki Spo
łecznej oraz innym zainteresowanym minis
trom, każdemu we właściwym mu' zakresie 
działania. 

Art. 19. Dekret r ';e jszy wch odzi w żvcia 
z dniem 1 stycznia 1948 r . 

Prezyden~ Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Preze3 Rady Ministrów: 
Józef Cyrankiewicz 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Kazimierz Rusinek 

Minister Admi,nistracji Puhli<;znej: . 
Edward OsóbrJt-M01Qwski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
Władysław Gomulka 
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DEKRET 

z dnia 28 . października: 1947 r . 

• o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego. 

Na pod's,tawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ust,roju i zakresie 
dJzitałania najwyż'stZych organów Rzeczypospolitej . 
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upo
ważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mo
cąustawy (Dz .. U. R. P. Nr 49, .poz. 252) -
R3JdJa Ministr6w postanawia, a Rada Państwa 
z<litwierd'za, co następuje: 

Dział I. 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 

r. Przepisy ogólne. 
Art. I. I. Badania nClJukowe są wolne. 

2. Twórcza praca, pozo::tta;e pod sz,czególną 
opieką Państwa . . 

Art. 2 , I. W celu prowadzenia badań nau
kowyoh i pra.c z nimi związanych organizuje si~ 
placówki naukOIWo - badawcze. 

2. Placówki te mogą być tworzone jako: 
a) zaklaay i instytuty w obrębie szkół wyż

szych, 
b) zakła,dy i instytuty mi~dzyszkolne dla 

drwu lub więcej szkół wyższych, 
c) zakłady i instytuty samodzielne (poza

$zkoine). 


