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USTAWA 

z dnia 28 marca 1952 r. 

o ubezpieczeniacb państwowych. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. t. Ubezpieczenia państwowe obejmują ubez
pieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe. 

Art. 2. 1. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowe
go może być każde mienie. 

2. Przy ubezpieczeniu majątkowym wypłaca się 

odszkodowanie za stratę, powstałą w ubezpieczonym 
mieniu wskutek określonego zdarzenia losowego. 

Art. 3. 1. Przedmiotem ubezpieczenia osobowego 
może być życie lub zdolność do pracy osoby fizycznej. 

2. Przy ubezpieczeniu osobowym wypłaca się 

świadczenie w razie zajścia określonego zdarzenia loso
wego w życiu osoby ubezpieczonej. 

Rozdział 2. 

Ubezpieczenia obowiązkowe. 

Art. 4. Ubezpieczenie obowiązkowe powstaje z mo
cy prawa. 

Art. 5. 1. Na całym obszat:ze Państwa podlegają 
obowiązkowi ubezpieczenia: 

l) budynki - od ognia i innych określonych zdarzeń 
losowych, 

2) mienie ruchome w gospodarstwach rolnych - od 
ognia i innych określonych zdarzeń losowych, 

3) ziemiopłody - od gradobicia i powodzi, 
4) zwierzęta gospodarcze - od padnięcia, 
5) odpowiedzialność cywilna za szkody łowieckie, 
6) odpowiedzialność cywilna z ruchu środków komu

nikacji, 
7) następstwa nieszczęśliwych wypadków w komuni

kacji, wynikłe u ' pasażerów lub innych osób poszko
dowanych. 
2. Rada Ministrów' może w drodze rozporządze!1ia 

rozszerzyć obowiązek ubezpieczenia na inne rodzaje mie
nia, grupy osób i zdarzenia losowe. 

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Ra
da Ministrów może zawieslc obowiązek niektórych 
ubezpieczeń na części lub całości obszaru Państwa. 

Art. 6. Rada Ministrów określi w drodze rozporzą

dzenia zakres obowiązkowych ubezpieneń , zasady i tryb 
zwalniania niektórych kategorii mienia od obowiązku 
ubezp ieczenia, term in i t ryb wprowadzenia w życie obo
wiązkovlych ubezpieczeń, wzajemne prawa i obowi ązki 

ze stosunku ubezpieczenia oraz sposób us talania taryf 
i poboru składek ubezpieczeniowych. 

Art. 1. 1. Składki z tytułu obowiązkowych ubez
pieczel} są traktowane na rów ni z opłatami publicznymi. 

2. Do skladek w obowiązkowych ubezpiecz8niilch 
stosuje się odpowiednie przepisy o zobowiązaniach po
datkowych. 

R o z d z i a l ' 3. 

Ubezpieczenia dobrowolne. 

Art. 8. Ubezpieczenie dobrowolne powstaje na. pod
stawie umowy ubezpieczenia. 

Art. 9. Przez umowę ubezpieczenia jedna strona 
(ubezpieczający) zobowiązuje się opłacić określoną 
składkę, a druga stroną (zakład ubezpieczeń) zobowiązu
je się w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarze
nia losowego (wyp'ldku) wypłacić odszkodowanie (art. 2 
ust. 2) lub świadczenie (art. 3 ust 2). 

Art. 10. 1. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, 
jeżeli w chwili, w której została zawarta, przewidziany 
umową ubezpieczenia wypadek już zaszedł lub odpadła 
możliwość jego zajścia, chyba że objęto ubezpieczeniem 
okres czasu. poprzedzający zawarcie umowy. 

2. Objęcie ubezpieczeniem okresu czasu, poprze
dzającego zawarcie umowy, jest bezskuteczne, je:i'eli 
w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wie
działa lub powinna była wiedzieć, że wypadek zaszedł 
lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie. 

Art. 11. Rada Ministrów określi w drodze rozporzą
dzenia zasady zawierania i wykonywania umów ubez
pieczenia. 

Art. 12. Przewodniczący Państwowej Komisji Planó
wania Gospodarczego w porozumienIu z Ministrem Fi
nansów określi, w jakim zakresie jednostki gospodarki 
uspołecznionej powinny zawierać umowy ubezpieczenia. 

R o z d z i a ł 4. 

O,rganizacja ubezpieczeń państwowych. 

Art. 13. 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń 'vVza
jemnych przekształca się na Państwowy Zakład Ubez
pieczeń, zwany dalej Zakładem. 

2. Zakład jest instytucją państwową, posiada oso
bowość prawną i działa według zasad rozrachunku go
spodarczego. 

3. Zakład · podlega nadzorowi i kontroli Ministra 
Finansów. 

Art. 14. Do zadań Zakładu należy organizowanie 
ubezpieczeń i tworzenie ze składek ubezpieczeniowycll 
odpowiednich środków finansowych na wypłatę odszko
dowań i świadczeń oraz na zapobieganie powstawaniu 
strat w ubezpieczonym mieniu. 

Art. 15. Organizację finansową i system finansowy 
Zakładu ustali Minist er Finansów w porozumieniu 
z Przewodn i cz ącym Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego. / 

Art. 16. Zakład odpowiada za zobowiązania całym 
swoim majątkiem. Skarb Państwa nie oJpowiada za zo
bowiązania Zakładu. 

Art. 11. 1. Zastępstwo sądowe Zakładu 113.leży do 
jego organów. 

2. Minis ter Fina nsów za zgodą Prezesa Rady Mini
strów może w drodze zarządzenia zlerić organom zastę p
s twa prawnego zastępstwo sądowe Zakładu w niektó
rych sprawach. 
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Art. 18. 1. Na czele Zakładu stoi dyrektor, który 
kieruje działalnością Zakładu i jest za nią odpowiedzial
ny. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Minister 
Finansów. 

2. Zastępcow dyrektora Zakładu powołuje i odwo
łuje Minister Finansów na wniosek dyrektora Zakla du. 

Art. 19. 1. Terenowymi organami Zakładu są: 
1) dyrekcje wojewódzkie, 
2) inspektoraty powiatowe. 

2. W miarę potrzeby mogą być tworzone inspekto
raty miejslr.ie i rejonowe. 

Art. 20. Rada Ministrów nada Zakładowi statut, 
który określi organizację i zakres działania' orga nów 
centnilnych i terenowych Zakładu. 

Art. 21. Rada Ministrów określi zasapy ws'półdzia
łania organów terenowych Zakładu z prezydiami rad 
narodowych oraz czynności prezydiów gminnych i m iej 
skich rad narodowych w zakresie ubezpieczeń państwo

wych. 
) 

R o z d z i a ł 5. 

Działalność Zakładu. 

Art. 22. 1. Działalność ubezpieczeniową w zakre
sie ubezpieczeń pal1stwowych na obszarze PaI1stwa Pol
skiego wykonuje wyłącznie Zakład . 

2. Zakład może ubezpieczać znajdujące się za grani
cą mienie, stanowiące własność Państwa Polsidego lub 
polskich inst ytucji i przedsiębiorstw uspołecznionych. 

Inne mienie, znajdujące się za granicą, może być ubezpie
czone przez Zakład za zgodą Ministra Finansów. 

3. Ubezpiec:zenia w zagranicznych zakładach ubez
pieczeń mienia znajdującego się na obszarze Państwa Pol
skiego oraz mienia znajdującego się za granicą, a stano
wiącego własność P~ulstwa 'Polskiego lub polskich in
sty tucji i prżedsiębiorstw uspołecznionych,wyma'gają 

zezwolenia Ministra Finansów. 
4. Minister Finansów w porozumieniu z. Ministrem 

Handlu Zagranicznego ustali zasady stosowania posta
nowień ust. 3 w odniesieniu do mienia, będącego przed
IIliotem obrotu towarowego z zagranicą. 

Art. 23. 1. Zakład może odmówić zawarcia umo
wy ubezpieczenia, jeżeli 'zgłoszone ubezpieczenie nie od
powiada warunkom ubezpieczeń, prowadzonych przez 
Zakład. ' 

2. Od odmownej decyzji Zakładu (ust. 1) służy 
ubezpieczającemu prawo odwołania się do Ministra Fi
nansów, który rozstrzyga ostatecznie. Gdy ubezpiecza
jącym jest jednostka gospodarki uspołecznionej, Mini
ster Finansów wydaje decyzję w porozumieniu z Prze
wodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego .. 

Art. 24. Zakład może zawarte przez siebie ubezpie
czenia reasekurować. 

Art. 25. 1. W zakresie zapobiegania powstawaniu 
strat w ubezpieczonym mieniu Zakład: 
_l) przeprowadza badania i -analizy przyczyn wyni

kłych strat, 

2) podejmuje inicjatywę i współdziała z oqpowiednimi 
władzami i instytucjami w opracoVv ywaniu planów 
działalności zapobiegawczej. 
2. Rada M inistrów określi w drodze rozporządze

nia: 
l) wysokość odliczeń ze składek za obowiązkowe ubez

pieczenia od ognia oraz za obowiązkowe ubezpiecze
nia zwierząt g0spodarczych na -akcję zapobiegania 
'szkodom. 
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2) sposób rozdziału i włączenia sum. ,przewidzianych 
w pkt 1), do budżetów wojewódzkich i pow iatowych 
rad narodowych na zapobieganie szkodom ognio
wym i chorobom zwierząt gospodarczych, 

3) zasady wspó~pracy Zakładu z odpov/iednimi władza
mi , i instytucjami w zakresie dzialdlności zapobie
gawczej. 

Rozdział 6 

Srodki Zaldadu. 

Art. 26. Na środlÓ Zakładu składaj q się: 
1) fundusz podstawowy, 
2) fundusz l'ezerwowy; 
3) rezerwy techniczne ubezpieczeń osobowych, 
4) bieżące wpływy z operacji ubezpieczeniowych, 
5) inne fundusze i rezerwy, przewidziane postanowie

niami ,władz. 

Art. 27 • . Fundusz, podstawowy tworzy się z wario
ści środków trwałych Zakładu. 

Art. 23. 1. Fundusz rezen;vowy tworzy się z nad
wyżek (art. 30) do wysokości przeciętnego rocznego 
przypisu składek ubezpieczeniowych z ok resu trzech 
osta tnich lat. 

2. Fundusz rezerwowy służy na pokrywanie strat 
bila!lsowych Zakład u. 

3. W przypadku gdy fundusz rezerwowy nie wy
starczy na pokrycie straty bilansowej. nie pokrytą część 
straty przenosi się na rok następny. 

Art. 29. Rezerwy tech niczne ubezp iecze ń os.obo
wych tworzy się drogą odpisów z wpływów bieżących 

składek z ubezp:eczeń osobowych według zasad, usta
lonych przez Ministra Finansów . 

Art. 3!). 1. Z nadwyżki, 'wy~ikającel z zamknięć 
ras:hunkowych Zaklądu, pr.zezna<:;za się: 

1) 503/0 na fundusz rezerwowy, 
2) 50010 na rzecz budżetu Państwa. 

2. Jeżeli fundusz rezerwowy osiąg.nie wysokość. 
przewidzianą wart. 28 u.st. 1, całą nadw yżkę przeznacza 
się na Izecz budżetu Państwa. 

Rozdział 7. 

Reasekuracja. 

Art. 31. Reasekurację czynną w zakresie przyjmo
wania ubezpieczeń krajowych i zagranicznych oraz rea
sc:kurację bierną w zakresie odstępowania ubezpieczeń 
za granicą prowadzi wyłącznie Towarzystwo Re asekura
cyjne "Warta" S. A. w Warszawie. -

Art. 32. Organizacjęol zasady działalności Towa
r.zystwa Reasekuracyjnego "VI/a rta" S. A. w W.arszawie 
ok.reś!astatut. 

R o z d z i a ł 8. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 33. Zakłady ubezpieczeń, które utraciły prawo 
ao wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl 
dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o uregulowaniu ubez- ' 
pieczeń rzeczowych i osobowych (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 
23), a dotychczas n ie zostały zlikwidowane, podlegają li
kwidacj i według zasad i w trybie, jakie okl'eś li Minister 
Finansów w drodze rozporządzenia . 

:Art. 34. 1. Tracą moc z zastrzeżeniem postano
wień ust. 2 przepisy w sprawach unormowanych niniej
szą ustawą lub na mocy tej ustawy, .a w szczególności: 
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'I) ustawd 7. dnia 2.0 mi\ja 1908 r. o umowie ubezpie
czenia (Dz. u . Rze,,~y, str. 263). 

7) ustawa z dnia 23 arudnia 1917 r. o umowie ubezpie-
czenia (Dz. u. p . austr. Nr 501), • 

3) <lIt. 3 i 74 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
lite j z dnia 2'J maja 1927 r. o prz ymusie ube;>:piecze
nia od ognia i · o Powszechnym Zakładzie Ubezpie
czeI1 "'Vzajemnych (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 3, poz. 23, 
Nr 85, poz. 648, z 1935 r . Nr 90, poz. 576, z 1938 r. 
Nr 59, pez. 456 i z 1947 r. Nr 19, poz. 72), 

~ rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z d.nia 
26 stJ'cz~ia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń (Dz. U. 
R. P. z 1928 r. Nr 9, poz. 64, z 1932 r. Nr 26, poz. 231, 
z 1933 r. Nr 85, poz. 643, z 1939 r . Nr 50, poz. 319 
i z 1947 r . Nr 5, poz. 23), 

6) rozp;')rządzen ie Prezydenta Rzeczypospolitej 'Z dnia 
24 lutegCl 1928 r. o przepisach tymczasowych, doty
czącyó. umowy ubezpieczenia (Dz. U. R. P. Nr 25, 
poz. 211), • 

6) ustawa z dnia 25 lutego 1932 r . o przenoszeniu port
feli ubezp ieczeniowych (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 231 ), 

7) rozporządzenie · Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 października 1934 r. o pośrednictwie ubezpie cze
niowym (Dz. U. R. P. Nr 96, poz. 864), 

8) dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o uregulowaniu 
ubezpieczeń rzeczowych i osobowych (Dz. U. R. P. 
N r 5, poz. 23), 

9) dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o Powszechnym Za
kładzie Ubezpieczeń Wzajemny ch (Dz. U. R. P. Nr 19, 

0, 3 poz. 72). 
2. Do czasu wydania rozporządzeń . i zarządzeń 

w wykonaniu niniejszej ustawy obowiązują dotychczaso
we przepisy. 

ArL 35. Wykonanie ustawy porucza . się Ministro
wi Fin ansów. 

Art. 36. Ustawa wchodzi w źycie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut · 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Ministe r Finansó w: ' K: Dqbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 kwietnia 1952 r. 

", sprawie zmiany granic województw łódzkiego i katowickiego oraz zmiany granic powiatów częstochowskiego 
1 zawierciańskiego w województwie katowickim. 

r- Na podstawie art. t ust. :3 i art. 2 ustawy z dnia 4 
lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administra
cyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza , się, 

: (:0 następuje: I' 

fV § l. Z gminy Działoszyn w powiecie wieluńsk im, 
województwie łódzkim wyłącza się obszar leśny Drabiki 
o powierzchni 589 ha i włącza się do gminy Lipie w po
wiecie częs tochowskim, województwie katowickim. 

§ 2. Z powiatu radomszczańskiego w woj ewództw ie 
łódzkim wyłącza się : 
, 1) z gminy Brzeźnica gromady Broniszew Nowy, Bro
n iszew Sta ry i Jamno, 

2) z gminy Kruszyna gromadę Grabówka 

i włącza się je do gminy Cykarzew Stary w powiecie 
częstochowskim, województwie katowick.im. 

§ 3. Z gminy Poczesna w powiecie częstochowsk im, 
województwie katowickim wyłącza s ię gromadę Dębo
w iec i włącza się ją do gminy Poraj w powiecie zawier
ciańskfm, w ' lymźe województwie. 

§ 4. W ykona nie rozporządzenia porucza się Pre
zeso}vi Rady Ministrów. 

§ 5. Rozporządzeni~ wchodzi w źycie z dniem 1 lip
ca 1952 r . 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓ W 

z dnia 12 kwietnia 1952 r. 

w spraw ie utworzenia powiatu kłobuckiego w woje'Yództwie katowickim. . 

Na pods tawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 

o dokonywan}u zmian podziału administracyjnego PaI1-

stwa (Dz. U. R. P. N r 6, poz. 48) zarządza się, co nastę

puje: 

§ l. 1. W województwie katowickim tworz y się 
powiat kłobucki z siedzibą powia to wej rady na rodo
wej w Kłobucku . 

2. W skład nowoutworzonego powiatu kłobuckiego 
w wojewódz tw ie katow ickim wchodzą z powiatu czę

s tochowskiego w tymże województwie: 

1) miasta Kłobuck i · Krzepice, 
2) g miny: Kamyk, Krzepice, Lipie, Ługi-Radły, Opatów, 

Ostrowy na d Okszą, Panki, Popów, Przystaj.ń, T ru
skolasy, Walenczów, Wąsosz Górny, Vvęglowice 
i W ręczyca Wielka . 

§ 2. W ykonanie rozporządzenia porucza się Pre
zesowi Rady Min istrów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem 1 lip
ca 1952 r. 

P rezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Tłoczono z polecenia Pr'ezesa Rady Ministrów w Drukarni Akcydensowej w \Varszawie. ul. T amka 3. 

43,000 Zam. 1314, c,;e na 1,9:t. ZoL 


