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a} nie przekraczającej 700 zł miesięcz- nej .o 750 zł, a dla wdowy zw!ękswnej Q 600 zł 

nie ..:..- w kwocie 1.150 zł miesięcznie, miesięcznej kwoty uposażenia praoownika 
b) pornad 700 zł miesięcznie - w kwocie etatowego. przedsiębiorstwa "Polskie Koleje 

1.200 zł miesięcznie; Państwovle" w służbie czynnej w grupie upo-
2) dla wdowy pobierającej świadczenie eme- sażenia odpowiadającej grupie uposażenia, 

iytalne w kWoQcie: . od której został'O wymierzone świadczenie 
a) nie przekraczającej 450 z1 miesięcznie · emerytalne. e. 

'- w kwocie 950 zł miesięcznie, . 2. Za uposażenie w rozumieniu ust. 1 
b) nie przekraczającej 700 zł miesięcznie pr.zyjmuj2 s~ę: uposażenie zasadnicze wraz 

- w kwocie 1.000 zł miesięcznie, z d9'datkami rodzinnymi, które by pracO'Vv-ni-
c) p'Onad 700 zł miesięcznie - w kWoQcie kowi przysługiwały na pozostałe po nim oso-'" 

1.050 zł miesięcltnie; by uprawnione do poObierania świadczenia 
3) dla sierot, których · matka lub inna osoba emery talnego albo na osoby, na które wy

pobiera świadczenie emerytalne z tytułu płaca się emerybowi dodatek rodzinny. 
słl\żby ojca sieroty - w kwocie 500 zł 3. Ograniczeń, podanych w ust. 1, nie 
miesięcznie; stosuje się do dodatku przejśdowego dla sie-

~) dla siellOt, których matka lub inna os'Oba roQt, który wypłaca się bez względu na kwotę 
nie pobiera świadczenia emerytalnego świadczenia emerytalnego dla danej sieroty 
z tytułu służby ojca sieroty w kwocie lub dla wszystkich sierot łącznie W1Taz ze 
700 zł miesięcznie. • świadczeniem wdowim. 
2. Jeżeli emerytowi, wdowie, sierocie 4. Na czas poObierania przez pracowników 

pr:zysługuje prawo do zaopatrzenia i odszko- w służbie czynnej mniejszych dodatków ro
dowania za nies~częśiiwe wypadki - 1Jo do- dzinnych, niż otrzymują emeryci, za uposażenie 
datek przejściowy wymierza się od łącznej w wzumieniu ust. l dla emerytów pobierają-
kwoty zaopatrzenia i odszkodowania. cych dodatek r'Odzinny przyimuje się przy za-

§ 3. 1. Łączna kwota: stosowaniu zasad ust. 2 uposażenie zasadnicze 
1) zalOpatrzenia emerytalnego lub wdowiego ł'łc~ie z kwotą d,1datku rodzinneRo, pobiera-

z dodatkiem przejściowym; nego przez pracowników w służbie czynnej 
2) odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki zwiększópą o 400 zł na każdą osobę, na którą 

dla byłego pracownika lub dla wdowy, wypłaca się emerytowi dodatek rodzinny'. 
pozostałej po l:J;yłym pracowiliku z dodat- § 4. Wykonanie rozporządzenia niniejsze-
kiem pnejśdowym; go poQrucza się Ministrowi Komunikacji. 

3) z,aopatrzenia (emerytalnego, wdowiego) § 5. 1: Rozp'orządzenie niniej:::;ze wchodzi 
i odszkodowania za nieszczęśliwe wypad- w życie z dniem ogloszenia z mocą obowiązu
ki (dla emeryta, wdowy) V{lTaz z dodatkiem . jącą od dnia 1 kwietnia 1947 r. 
przejści'Owym; 2. Z dniem 31 marca 1947 r. traci moc 

.. '4) zaopatrzenia wdowiego i zaopatrzeń sie- obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów 
rocych wraz z dodatkiem przejściowym z dnia 22 września 1945 r. o dodatku przej
dla wdowy; , ściowym do zaopatrzeń emerytalnych i od-

5) zao:patrzeń dla wdowy i sierot wraz szkodowań za nieszczęśliwe wypadki prac'Ow
z odszkodowaniem za nieszczęśliwe wy- ników przedsiębio rstwa "Polskie Koleje Pmi
p.adki {dla wdowy, sierot i dodatkiem stwowe" (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 242 i z 1946 r. 
przejściowym dla wdowy); Nr 43, poz. 251). 

6)· świadczeń emerytalnyćh wraz ' z innymi 
należnościami lub świadczeniami pienięż
nymi stałymi i dodatkiem przejścioWym 
dla emeryta lub wdowy, 

nie może przekraczać dla emeryta zwiększo-

Prezes Rady Ministrów: 
Józef C~rankiewic'Z 

Minister Komunikacji: 
Jan Rabanowski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MIN~STROW 

z ' dnia: 23 maja 1947 r. 

o wyłąmeniugromady Kępa Piołrowińska Kolonia i kolonii Kaliszany Herliczko z gminy 
wiejskiej Kamień w powiecie lutawskim, wajewódżłwa lubelskiego i włączeniu ich do 

gminy wiejskiej Pawłowice w powiecieiłż~ckim, województwa kielecliJego. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 
kwietnia 1926 r. w sprawie pr:zyłączenia gmin 
wiejskich, wchodzących w skład powiatu 'jed- . 
negQ wojewód:z:twa, do przyległego powiatu 

, 

województwa drugiego (Dz. U. R. P. Nr 44, 
poz. 269) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Kamień w powiecie 
puławskim, w,?jewództwa lubelskiego, wyłącza 
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się gromadę Kępa Piotrowińska Kolonia i ko
lonię Kalis7Jany Herhczko i włącza się je do 
gminy wiejskiej Pawłowice w powiecie ilże
ckim, województwa kieleckiego. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządze
nia porucza się Mini;strowi Administracji 
Publicznej. () 

1'oz. 21 t, 212 i 213 ' 

'§ 3. ROiZ'porządzenie mmeJsze wchO'dzi 
w życie z dniem ogłd'szenia. 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef Csrankiewic:z. 

. Minister Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawski 
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., ROZPORZĄDZENIE MINISTROV{ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZIEM ODZYSKANYCH 

z dnia . 10 maja 1947 r. 

~AWYaane w por<?zumieniuz Ministrem Skarou:w. sprawie właściwoścl 'organówwykonaw
:~zIch' ~wiązków samorządu tel"ytorialnego, :wz~resie odractzania i rozkładania na raty 
~. należności z tytułu zóbowlązań podatkowych. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 deluetu 
z dnia 16 maja 1946 r. Q zobowiązaniach po
datkowych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 173) 
zarządza się, co hastępuie: 

~ 1. Do odraczania i rozkładania na raty 
należnosci, przypadających na rzecz związ
ków samorządu terytorialn€gO' z tytułu zobo
wiązań podatkowyc h, właściwe są o.rgana 
wykonawcze gmin wiejskich i miej skich oraz 
powiatO'wych i wojewód2:kich związków sa
ID:qrząGowych, każdy z tych o1;ganów w za
kresie wymieEZÓnych przez siebie podatków, 
opłat administracyjnych i specjalnych dopłat. 
i 

§ 2. Odrocz2nia i rozłożenia na raty, 
określ,one w § l, mogą być udzielane n c:.j
dłużej na okres jednego roku, licząc od ter
minu płatności zobowiązania podatkoweg.o. 

§ 3. ROizporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z . dniem ogłoszenia, 

Minister AaministracTi PublicZneJ 
Edward Osóbka-Morawski 

wiz Minister Ziem Omyskanych: 
Józef Dubiel 

Minister SkarOl1 : 

Konst<Jnt~ Dąbrowshi 

21-3 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 12 maja 1947 r. 

o tymczasowym ustaleniu wysokości świadczed rentowych w ubezpieczeniu społecznym. • 
Na podstawie a'rt. 4, 7 ust. 2 i 11 deluetu cowników umysłowych wyno~i 

z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie i uzupeł- się€znie. 
2.800 zł mie-

nieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubez- 2. Ubezpieczony, pobierający rentę i po
pieczeniu społecznym IDz. U. R. P. Nr 4; , 1rzebtljący stałej pomocy i opieki innych 
poz. 2~) zarządzam, co następuje: osób, otrzymuje dodatek za bezradność w wy-

§ 1. Rozpmządz€nie ninIejsze normuje sokości 1.000 zf miesięcznie._ 
wys'okO'ŚĆ świadczeń rentowych, prżewidzia- ', 3. Dodatek na dzieckc . wynosi 500 zł mie~ 
nych w ustawie z dnia 28 msrca 1933 r. sięcznie. 
o ubezpieczeniu społ~cznym, .nie wyłą.czając 4. Renta ubezpieczonego (ust. 1) łącznie 
świadczeń, wslrazallveh wart. 300, 301, 302, z dodatkami na dzieci (ust. 3) nie może prze-
303, 304 ust. 3 i. 311 ust. 2 tęj ' ustawy oraz , kraczać 5.400 zł miesi~cznie. 
w :rozporządzeniu Prezy61eB-ta Rzec'hypo'spoli
tej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu 
pracowników umysłowYf:h, nie , wyłączając 
świadczeń, wska2anych wart. 160 i Hit tego 
:rozporządzenia, tud~}eż świaaczeń przyzna
ny€h na poelst awie przepisów dz~elnicowych 
i okupacyjnych, kt<óre obowiązywały na ob
szarze górnośląskiej c'zęści województv,ra 
śląskiego. 

- § 2. 1. Renta 'dla uoerzpieczo'hep'o w uaez
p;ieczen:luemeE-Jtalnyni iobotnik6w i pra-

§ 3. Zaopatrzenie, przewidziane wart. 
3.02 i 303 łlstawy z ~i:a 28 marca 1933 r.' 
o ubezpieczeniu społecznym lub wart. 160 
i 161 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 24 listoDilda 19>27 r. o łlbezuiecze
niupr1tcownikó"; umysłowych, ;'yńÓsi 
1.8Q)0 zł miesięcznie . 

. § 4. L Renta lub za'opatrzenie z ul?ezp~
~eń emerytalnych dla dzłonkÓw rodziny, 
pozostałych po zmarłej osobie ubezpieczonej 
lub_ p~oJierającej H!llt~ alb@ ,zaopatrzenie, skla-

, 


