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Poz. 236, 237 i 238

dane na wniosek pracodawcy lub pracownika przez
wojskowe.

władze

§ 9. Jeżeli termin wyplaty uposażenia lub wynagrodzenia pracownika, pow ołanego do czynnej służby
wojskowej w miejscowoś ci innej niż miejsce zamieszkania, przypada w czasie p ełn i enia tej służby, wypłata
uposażenia lub wynagrodzenia powinna nastąpić do
rąk pracownika przekaze-m pocztowym lub bezpośred 
nio do rąk osoby przez niego upoważnionej. Prze sła 
nie uposażenia lub wynagrodzenia n astępuje -na koszt
pracownika. Upoważnienie powinno mie ć formę pisemną
z podpisem uwierzytelnionym przez kierownictwo zakł adu pracy lub dowódcę jednostki wojskowej, w której pracownik pełni służbę.

sów § 4 ustalając ich wysokość na podstawie przecięt
nego uzyskanego z pracy w spółdzielni dochodu członk a
powołanego do odbycia
czynnej służby wojskowej,
z ostatnich trzl::ch miesięcy j-,"go członkostwa.
§ 11. Z dniem wej ścia w życie nmleJszego rozpotracą moc w szystkie postan owienia obowIą
zujących dotychczas p rzepisów prawnych i ukł.adów
zbiorowych w przedmiot ach unormowanych ~m r ozrządzenia

porządzeniem.

się

§ 12. Wykonan ie niniejszego
Prezesowi Rady Ministrów i

. § 13.
ogłoszenia

§ 10. Człon kom spółdzielń p racy zarząd spół
dzielni wypładlć będzie kwoty n a leżne według przepl-

Rozporządzen ie

z

rozporządzenia

właściwym

porucza
ministrom.

wchodzi w życie z dniem
od dnia 29 maja 1950 r.

mocą obowiązującą

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.

Na p odstawie art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 28 paź
d ziernika 1947 r. r ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. R. P.
Nr 66, p oz. 414) zarządza sh w porozumieni u z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego,
Finansów, Leśnictwa, K omunikacji oraz Poczt i Telegrafów, co następL: je:
§ 1. Wpłaty na Fundusz Za si ł ków Rodzinnych instytucyj, wypł a cających zaopatrzenie emerytalne lub sieroce albo zasiłki lub renty z u bezpieczeń społecznych,
ustala się w wysokości wypłat zasiłków rodzinnych dokonanych przez te instytucje na rzecz osób, pobierających
zaopatrzenia, zasiłki lub renty.
"

w § 1, zarachowuje się na
Zasi łków Rodzinnych . w terminach wypłaty
zaopatrzeń, zasiłków lub rent w trybie, ustalonym przez
Ministra Pracy i Opieki Społecznej na podstawie art. 8
§ 2.
Fundusz

Wpłaty, określone

u st. 4 dekretu z dni a 28
czeniu rodzinnym.
§ 3.
szenia z

Rozporządzenie

października

sieroce

.1947 r. o ubezpie-

'
wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia 1 lutego 1948 r.

mocą obowiąz ującą

Minister Pracy i Opieki

Społecznej:

K. Rusinek

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski
Marszałek Polski
Minister

Bezpieczeństwa

Publicznego: St. Radkiewicz

M inister Finansów: K. Dqbrowski
Minister

Leśnictwa:

B. Podedworny

Minister Komunikacji: J. Rabanowski
Minister Poczt i Telegrafów: W. S2ymaJluwski
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MINISTRA PRACY I · OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dnia 30 maja 1950 r.
w sprawie przymusQwego u mieszczvnia żebraków i włć~z·ęgów w domach pracy przym usowej.

Na podstawie art. 34 ust. 2 r ozp<lrzą dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 pa ź dziernika 1927 r.
o zwalczaniu żebrac twa i włóczęgo stwa (Dz. U. R.. P.
N r 92, poz. 823) zarządza się w porozum ien iu z Ministrem Sprawiedliwości, co na s tępu j := :
§ 1. Przepisy rozporządzeni a Prezydenta RzeczypospoliteJ z dnia 14 październ ika ] 92 7 r. o zwalczi1niuże
bractwa iw łóczęgos twa (Dz. U . R . P. Nr 92, poz. 823), do-

tyczące

przymusowego umieszczania włóczęgów i żebra
ków w domach pracy przymusowej , będ ą wykonywane
na ca łym obszarze Rzeczypospolitej.
§ 2.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dn iem

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

ogło..,

