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§4. ' 1; Po otrzymaniu zawiadomienia lub wniosku 
wymienionego' w § 3 bank ustali, czy i w jakiej wy
BOkości przypadają od wywłaszczonego należności na 
rzecz Funduszu Ziemi, z tytułu pożyczek inwestycyj
nych zabezpieczone na wywłaszczonej nieruchomości 
oraz podatek dochodowy z tytułu dokonanego wy
właszczenia. 

2. Ustalone w myśl ust. 1 należności bank wypłaca 
bezpośrednio uprawnionym w ciągu trzech miesięcy od 
daty otrzymania zawiadomienia lub. wniosku, a pozo
stałą po potrąceniu tych należności sumę odszkodowa
nia wypłaca w gotówce wywłaszczonemu, o ile odszko
do'vanie nie podlega złożeniu do depozytu sądu zgodnie 
z art. 38 ust. 2. 

§ 5. 1. Odszkodowanie przypadające wywłasz

czonemu w myśl § 4 ust. 2 płatne jest w .następujących 
terminach: 
1) przy odszkodowaniu nie przekraczającym sumy 

500.000 zł w ciągu 6 miesięcy, licząc od daty orze
czenia (§ 2), 

2) przy odszkodowaniu powyżej 500.000 zł, a nie prze
kraczającym 2,000,000 zł - pierwsze 500,000 zł , 

zgodnie z pkt 1, nadwyżka w ratach miesięcznych 
po 50.000 zł, 

3) przy odszkodowaniu powyżej 2.000,000 zł, a nie 
przekraczającym 5,000,000 zł, pierwsze 2.000.000 zł 

w terminach i w sposób podany w pkt 2, nadwyż
ka - w ratach miesięcznych po 25.000 zł. 

2. Tryb wypłaty nadwyżki ponad 5,000.000 zł okre
śli odrębne rozporządzenie. 

§ 6. 1. W przypadkach, gdy wywłaszczony naby
wa od Skarbu Państwa gospodarstwo rolne lub mienie 
nierolnicze, albo też buduje dom mieszkalny zawiera
jący nie więcej niż 10 izb mieszkalnych, bank na wnio
sek wywłaszczonego uzasadniony zaświadczeniem 

właściwych władz wypłaci przedterminowo odpowiednią 
kwotę na pokrycie ceny nabycia .albo budowy. 

2. Przedter"minowa wyplata, o której mowa 
w ust. 1, mOże nastąpić także na uzasadnione ·gospo
darczo potrzeby i inwestycje wywłaszczonego 'do wy
sokości wartości inwestycji. Do wniosku o dokonanie 
przedterminowej wypłaty wywłaszczony powinien za
łączyć zaświadczenie wo; ewódzkiej komisji planowania 
gospodarczego co do zasadności inwestycji. 

3. Minister Finansów określi sposób przedtermi
nowej wypłaty i szczegółowej kontroli zużycia sum wy
płaconych przedterminowo wywłaszczonemu. 

§ 7. Bank ustala zgodnie z § 5 ust. 1 daty wy
płaty zawiadamiając o tym wywłaszczonego pocztą za 
zwrotnym poświadczeniem odbioru co najmniej na 14 
dni przed wyznaczonym terminem i jednocześnie prze
syła odpis tego zawiadomienia do urzędu skarbowego 
oraz do prezydium miejskiej lub gminnej rady naro
dowej, \vłaściwej ze względu na położenie wywłaszczo
nej nieruchomości i miejsce zamieszkania wywłaszczo
nego. 

§ 8. Jeżeli suma odszkodowania podlega złożeniu 

do depozytu sądowego, bank dokona przelewu w ter
minach przewidzianych w § 5 ust. 1 i jednocześnie za
wiadomi o wysokości wypłaconej kwoty wyv"łaszczo

nego i sąd grodzki, do dyspozycji którego wpłata zo
stała dokonana. 

§ 9. Bank dokonuje wypłaty odszkodowania z ra
chunku wykonawcy z :?achowaniem obowiązujących 

przepisów o trybie finansowania inwestycji. 

§ 10. Wykonanie rozporządzenia porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu PańEtwo

wej Komisji Planowania Gospodarczego oraz wszyst
kim ministrom. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministlów: J, Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTR)W 

z dnia 17 czerwCa 1950 r. 

o s.posobie obliczania wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pracownikom powołanym do odbycia 
czynnej służby wojskowej. 

Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
Q powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. 
Nr 6, poz, 46) zarządza si ę, co następuje: 

§ 1. Za pracowników w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia uważa się pracowników fizycznych 
i umysłowych, zatrudnionych we władzach, urzędach, 

instytucjach, przedsiębi orstwacp. i w innych wszelkiego 
rodzaju u społecznionych i prywatnych zakładach pracy, 
bez względu na charakter stosunku pracy i przepisów 
prawnych, normujących ten s tosunek. 

§ 2. ' 1. Przez uposażenie pracownika, zatrudnio~. 
nego . na podstawi(; stosunku publiczno-prawnego, rozu-

mje si ę uposażenie zasadnicze wraz ze wszystkimi do
datkami. 

2. Przez wynagrodzenie pracownika, zatrudnio
nego na podstawie umowy o pracę rozumie się należ
ność za pracę wraz ze w szystkimi dodatkami wypłaca
nymi na podstawie umowy lub zwyczaju w danym za
kładzi e p racy. 

3. Do uposażenia (UEt. 1) lub wyn agrodzenia 
(ust. 2) nal eżnego pracownikowi nie wlicza si ę: 

1) zasiłków rodzinnych; 
2) świadczeń przyznawanych p r acowniko'wi na p okry

cie poniesionych przezeli k osztów związanych z wy· 
konywaną pracą; 
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3) ekwiwalentów pieniężnych za um:undurowanie służ
bowe, ubrania robocze lub ochronne; 

4) odszkodowań, zapomóg lub nagród nie stanowią
cych wynagrodzenia podlegającego podatkowi od 
wynagrodzeń. 

§3. 1. Przez ostatnio pobierane uposażenie lub 
wynagrodzenie rozumie się uposażenie lub wynagrodze
nie, należne pracownikowi w ostatnim, przed powoła
niem do odbycia czynnej służby wojskowej, terminie 
przewidzianym dla wypłaty uposażenia lub wynagro
dzenia. 

<) Przy systemie wynagrodzeń premiowych, 
akordowych, od sztuki lub w procentach od Qbrotu, 
ostatnio pobierane wynagrodzenie oblicza się na pod
stawie przeciętnego miesięcznego zarobku pracownika 
z ostatnich trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzają

cych powołanie do odbycia czynnej służby wojskowej. 
Jeżeli pracownik przepracował krótszy okres niż trzy 
miesiące, podstawę do obliczenia stanowi przeciętne 
wynagrodzenie dzienne pracownika za okres przez niego 
przepraco\vany. 

4. 1. VI przypadku powołania pracownika do od
bycia czynnej służby wojskowej (zasadniczej s~użby 
woj skowej, ćwiczeń i przeszkolenia \vojsko\vego lub 
innej czynnej służby wojskowej) na okres nie dlużsLy 
niż dwa tygodnie, pracownik zachowuje prawo do ostat
n io pobieranego uposażenia lub wynagrodzenia pIZEZ 
czas odbywania tej służby. ... 

2. VI przypadku powołania pracownika do z;1sad
niczej lub innej czynnej służby wojs;';:ov;ej (z wyjątk i2 ffi 

ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego) na okres c!mż
szy niż dwa tygodnie, pracownik zachowuje prawo do 
ostatnio pobieranego uposażenia lub wynagrodzen ia 
do końca tego miesiąca kalendarzowego, w któ.C'ym r oz
począł odbywanie · tej służby, jednakże nie mniej niż 

za dwa tygodnie. Prawo do wypłaty części uposażenia 

lub wynagrodzenia przekraczającej należność do k0l1ca 
miesiąca kalendarzowego nie przysługuje w 'przypa dku 
określonym w ust. · 4. 

3. W przypadku powolania· pracownika na r:wicze
nia lub przeszkolenie wojskowe na czas dłuższy u;ż dwa 
tygodnie, pracownik zachowuje prawo do: .. 

1) ostatnio .. pobier;tnego uposażenia lub wynagrodzenia 
do końca tego miesiąca kalendarzowego, w którym: 
rozpoczął odbywanie ćwiczeń lub przeszkolenia; 

2) połowę ostatnio I>0bieranego uposażenia lub wy
nagrodzenia przez dalszy czas odbywania ćwiczeil 

lub przeszkolenia, poczynając od p ierwszego dnia 
miesiąca kalendarzowego następuj ącego po m ie
siącu, w którym rozpoczął odbywanie tych ćwiczeń 
lul> przeszkolenia. 

4. W przypadku powołania do 8dbycia terytorial
nej służby woj~kowej pracownika utrzymującego rodzi
nę jako jedyny żywiciel, pracownik zachowuje w pierw
szym i następnych okresach odbywania tej służby pra
wo do: 

l) ostatnio pobieranego uposażenia lub wynagrodzenia 
do końca tego miesiąca kalendarzowego, w którym 
rozpoczął służbę terytorialną; 

2) połowy ostatnio pobieranego uposażenia l\lb wy
nagrodzenia poczynającdd pierwszego dnia mie
siąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 

w którym rozpoczął odbywanie tej służby. 

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, ust. :I 
pkt 1 oraz ust. 4 pkt l, przysługuje jedynie za czas rze
czywistego odbywania służby wojskowej. 

§ 5. 1. Za utrzymującego rodzinę w chara~{terze 
jedynego żywiciela (§ 4 ust. 4) uważa się pracownika, 
który ze swego wynagrodzenia lub uposażenia pokrywa 
całkowicie koszty utrzymania członka rodzjny, niezdol
nego do zarobkowania. 

2. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia są: 

a) żona lub osoba nie będąca żoną, która pozoStaje 
w trwałej wspólności małżeńskiej z żołnierzem, 

b) dzieci z małżeństwa, pozamałżel'lskie, przyspo
sol;>ione i pasierbowie, 

c) dzieci ,Przyjęte na wychowanie pod warunkami ' 
określonymi w przepisach o ubezpieczeniu ro
dzinnym, 

d) rodzeństwo, 
e) rodzice i inni wstępni. 

3. Za niezdolnych do zarobkowania uważa się 

członków rodziny (ust. 2): 
1) których niezdolność do pracy zarobkowej wskutek 

choroby lub kalectwa została stwierdzona świa
dectwem lekarskim; 

2) nieletnich poniżej 17 lat, uczącą ,,>ię młodzież poni
żej 18 lat oraz mężczyzn powyżej 60 lat lub kobiety 
powyżej 55 lat życia. 

4. 1) Utrzymywanie w charakterze jedynego żywi
ciela stwierdza właściwa gminna (miejska) rada naro-
dowa ; . 

2) w przypadkach wyjątkowych zasluguj ących na 
szczególne uwzględnienie gminna (m iejska) rada naro
dowa może uznać za utrzymującego rodz i nę w charak
terze jedynego żywiciela również pracownika pokrywa
jącego w prz~ważającej m ierze koszty ut:zymania człon
ka rodziny, n iezdolnego do zarobkowania. 

§ 6. Połowę należnego pracownikowi uposażenia' 

lub wynagrodzenia oblicza się w ten sposób, że za k'tż

dy dzień czynnej służby woj2kowej wypłaca się mu 
1/60 część ostatnio pobieranego uposażeni a l:!b wyna
grodzenia obliczonego w stosun~{'.l m iesit:czri.ym. 

§ 7. .1. . Z uposażenia lub wynagrodzenia, wypła- · 

canego w całości lub w połowie, pracodawca nie może 
potrącić sum, wypłacanych pracownikowi przez władze 
wojsko\ve z tytułu odbywania przez n iego czynnej 
służby wojskowej. 

2. Jeżeli uposażenie lub wynagrod zenie pracownika 
jest obciążone na rzecz Skarbu Państwa, pracodawcy 
lub innych osób, wolno pracodawcy dokonywać potrą

ceń ze zmniejszonego do połowy uposażenia lub wvna
grodzenia tylko na r zecz roszczeń alimentarnych na za
sadach przewidzianych w osobnych przepisach. 

§ 8. 1. Podstawę do wypłaty pełnego uposażenia 

lub wynagrodzenia przewidzianego w § 4 stanowi wy
stawiona przez władze wojskowe karta powołania pra
cownika do odbycia czynn~j służby wojskowej. W razie 
potrzeby pracodawca może sporządzić sob:e odpis kar
ty powołania pracownika. 

2. Jeżeli powołanie nastąpiło w inny sposób oraz 
w przypadkach wypłaty uposażenia lub wynagrodzenia 
zmniejszonego do połowy . (§ 4 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 
pkt 2), pod.staw~ do wypłat y ,stanowi zabwiadczenie wy- : _: 1 
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dane na wniosek pracodawcy lub pracownika przez 
władze wojskowe. 

§ 9. Jeżeli termin wyplaty uposażenia lub wyna
grodzenia pracownika, powołanego do czynnej służby 

wojskowej w miejscowości innej niż miejsce zamiesz
kania, przypada w czasie pełn ienia tej służby, wypłata 
uposażenia lub wynagrodzenia powinna nastąpić do 
rąk pracownika przekaze-m pocztowym lub bezpośred
nio do rąk osoby przez niego upoważnionej. Przesła

nie uposażenia lub wynagrodzenia następuje -na koszt 
pracownika. Upoważnienie powinno mieć formę pisemną 

z podpisem uwierzytelnionym przez kierownictwo za
kładu pracy lub dowódcę jednostki wojskowej, w któ
rej pracownik pełni służbę. 

§ 10. Członkom spółdzielń pracy zarząd spół

dzielni wypładlć będzie kwoty należne według przepl-

Poz. 236, 237 i 238 

sów § 4 ustalając ich wysokość na podstawie przecięt
nego uzyskanego z pracy w spółdzielni dochodu członka 
powołanego do odbycia czynnej służby wojskowej, 
z ostatnich trzl::ch miesięcy j -,"go członkostwa. 

§ 11. Z dniem wej ścia w życie nmleJszego rozpo
rządzenia tracą moc w szystkie postanowienia obowIą
zujących dotychczas przepisów prawnych i ukł.adów 

zbiorowych w przedmiotach unormowanych ~m roz
porządzeniem. 

§ 12. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza 
się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom. 

. § 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 29 maja 1950 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 4 m aja 1950 r. 

w sprawie wpłat na Fundusz Zasiłków Rodzinnych instytucyj wypłacających zaopatrzenie emerytalne 
oraz okresowe świadczenia pieniężne z tytułu ubezpieczeń społecznych. 

sieroce 

Na podstawie art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 28 paź
dziernika 1947 r. r ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. R. P. 
Nr 66, poz. 414) zarządza sh w porozumieniu z Mini
strami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, 
Finansów, Leśnictwa, K omunikacji oraz Poczt i Telegra
fów, co następL:je: 

§ 1. Wpłaty na Fundusz Zasi łków Rodzinnych insty
tucyj, wypłacających zaopatrzenie emerytalne lub sie
roce albo zasiłki lub renty z ubezpieczeń społecznych, 
ustala się w wysokości wypłat zasiłków rodzinnych do
konanych przez te instytucje na rzecz osób, pobierających 
zaopatrzenia, zasiłki lub renty. " 

§ 2. Wpłaty, określone w § 1, zarachowuje się na 
Fundusz Zasiłków Rodzinnych . w terminach wypłaty 

zaopatrzeń, zasiłków lub rent w trybie, ustalonym przez 
Ministra Pracy i Opieki Społecznej na podstawie art. 8 

ust. 4 dekretu z dnia 28 października .1947 r. o ubezpie-
czeniu rodzinnym. ' 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 1948 r. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski 
Marszałek Polski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz 

Minister Finansów: K. Dqbrowski 

Minister Leśnictwa: B. Podedworny 

Minister Komunikacji: J. Rabanowski 

Minister Poczt i Telegrafów: W. S2ymaJluwski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I · OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 30 maja 1950 r. 

w sprawie przymusQwego umieszczvnia żebraków i włć~z·ęgów w domach pracy przym usowej. 

Na podstawie art. 34 ust. 2 r ozp<lrządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. 
o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa (Dz. U. R.. P. 
Nr 92, poz. 823) zarządza się w porozum ien iu z Mini
strem Sprawiedliwości, co następuj := : 

§ 1. Przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos
politeJ z dnia 14 października ] 927 r. o zwalczi1niuże
bractwa iwłóczęgostwa (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 823), do-

tyczące przymusowego umieszczania włóczęgów i żebra
ków w domach pracy przymusowej , będą wykonywane 
na całym obszarze Rzeczypospolitej. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem ogło.., 
szenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 
Minister Sprawiedliwosci: H. Swiqtkowski 


