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PoŹ. ~57

§ 22. 1. Pracodawca dokona do dnia 31 grudnia
1950 r. przydziału lokali mieszkalnych, zajmowanych
w tym dniu przez pracowników, jeżeli lokale te w myśl
niniejszego rozporządzenia uważa się za mieszkania służ
bowe lub pracownicze.
2. W przypadku przejścia pracownika do służby
(pracy) u innego pracodawcy w okresie od dnia otrzym ania mieszkania do dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, jeżeli przejście nastąpiło przy zachowaniu wymogów uzasadniających otrzymanie mieszkania
zastępcze go (§ 9 ust. 1, § 12 ust. 3 i § 1~), przydziału
d okona nowy pracodawca w terminie do dnia 31 grudn ia 1950 r.
3. W przypadku przeJSCla pracownika do służby
(pracy) u innego pracodawcy w okresie od dnia otrzymania mieszkania do dnia wejścia w życie niniejszego
r ozpor ządzenia, jeżeli przejście nastąpiło bez zachowania
wymogów uzasadniających otrzymanie mieszkania zast ępczego (§ 9 ust. 2 i § 12 ust. 1), dawny pracodawca
ma prawo żądać opróżnienia mieszkania przez pracowni ka i osoby wspólnie z nim zamieszkałe w terminie
określ onym w ust. 1. W razie niezgłoszenia żądania
w tym terminie przydziału dokona n owy pracodawca
do dnia 31 marca 1951 r.

1258

§ 23. Pracownik lub inna osoba uprawniona ma
prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przydziału lub wezwania do opróżnienia mieszkania (§ 21) zwrócić się do Wojewódzkiej Komisji Lokalowej o ustalenie, że zajmuje lokal na podstawie innego tytułu niż
tytuł określony w przydziale lub że żądanie opróżnie
nia . lokalu jest nieuzasadnione. O prawie tym na1eży
pouczyć pracownika w piśmie zawierającym przydział
lub wezwanie do opróżnienia lokalu.
wejścia w życie niniejszego rozpomoc obowiązującą wszelkie przepisy oraz
postanowienia
ukł.adów
zbiorowych,
regulaminów
i umów dotyczące przedmiotów unormowanych niniejszym rozporządzefJem.

§ 24. Z dniem

rządzenia tracą

§ 25. Wykonanie rozporządzenia porucza
sowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

się

Preze-

§ 26. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ogłoszenia.

żyde
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 czerwca 1950 r.
I

o do::stosowaniu systemu
ślonych

płacy

niektórych kategorii pracowników

komunikacji do systemu plac, okre•.

w układach zbiorowych, obejmujących zawodowo zbliżone grupy pracowników.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych
i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P.
Nr 7, poz. 39) oraz art. 27 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przeds iębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.
U. R. P. z 1948 r. Nr 43, poz. 312) zarządza się, co n.astępuje:

§ 1. Minister KomunIkacji w porozumieniu z PrzePallstwowej Komisji Planowania Gospodarczego ustali w drodze zarządzenia zasady wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wymienionych niżej
jednostkach organizacyjnych, zakładach i działa ch pracy
w oparciu o zasady następujących układów zbiorowych
pracy obowiązujących w przedsiębiorstwach państwo
wych:

wodniczącym

1)

działu

b) w kierownictwach budowy, przebudowy i odbudowy dróg i mostów, podległych prezydium wojewódzkich rad narodowych,
c) w powiatowych zarządach drogowych do pracowników fizycznych 'zatrudnionych przy robotach drogowych, prowadzonych przez wydziały
komunikacyjne prezydiów powiatowych rad narodowych, do pracowników umysłowych zatrudnionych na budowach (robotach) drogowych,
przyjętych na daną budowę i wyłącznie na niej
zatrudnionych oraz do pracowników obsługu
jących maszyny drogowe,
d) w

Centrali Maszyn Drogowych w
Ministerstwu Komunikacji,

Krakowie,

p odległej

e) w wojewódzkich warsztatach drogowych, p odległych prezydium woje\vódzkich rad narodowych,

zbiorowego pracy dla robót drogowych, m ostowych i wodnych oraz przy eksploatacji żwiru i kruszywa:

kierownictwach (dyrekcjach) regulacji rzek,
bud owy śródlądowych dróg wodnych i portó'w',
zbiorników i zakładów o sile w odnej, podległyc h Ministerstwu Komunikacji lub dyrekcjom
·o kręg owym dróg wodnych,

a) 'vV okręgowych zarząd2. c h budowy m ostów drogo~ych, podległych Mmisterstwu Komunika cji,

g) w państwowych zarządach wodnych, do pracowników fizy cznych zatrudnionych przy robo-

Według układu

f) w
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tach wodnych, pracowników umysłowych zatrudnionych na budowach (robotach) wpdnych,
przyjętych na daną budowę i wyłącznie na niej
zatrudnionych oraz do pracowników zatr Jdnionych na jednostkach pływających, z wY;: ltkiem
załóg inspekcyjnych statków i motol,)we t,

b) w

w Dyrekcjach Budowy (odbudowy) kolei, podDyrekcji Generalnej Kol eiPallstwowych,
ległych

c) w Biurze Elektryfikacji Kolei, podległym Dyrekcji Generalnej Kolei Państwowy ch .
3)

Według

układu

zbiorowego pracy dla

przemysłu

metalowego:
a) w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym
w Bielsku, podległym Ministerstwu Komunikacji,

warsztatach szybowcowych, podprezydium wojewódzkich rad narodo-

wych.
4} Według układu zbiorowego pracy w "Polsldej Ma:rynarce Handlowej", w jednostce organizacyjnej
"Statek Prom", podległej Dyrekcji Okręgowej Kolei
Państwowych w Szczecinie do pracowników
wchodzących w skład załóg statków - promów,
5) Według układu zbiorowego pracy w rolnictwie,
w gospodarstwach rolnych, pozostaj ą cych w zarzą
dzie dyrekcji okręgowych kolei państwowych.

2) Według układu zbiorowego pracy w budownictwie:

b)
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okręgowych

ległych

h) w stoczniach i warsztatach podległych dyrekcjom
okręgowym dróg wodnych lub państwowym zarządom wodnym według aneksu dla stoczni
i warsztatów.

a) w Państwowym Zarządzie Budowy Lotnisk Cywilnych, podl egły m Ministerstwu Komunikacji,

Poz. 258

§ 2. W czasie otrzymywania wynagrodzenia i świad
zbiorowego pracy, pracowni.cy nie
mają prawa do uposaż enia służbowego, okre ślonego in:'
nymi przepisami uposa żeniowymi i umundurowania,
a pracownicy prz edsiębiorstwa Polskie Koleje Pallstwowe - ponadto do deputatu opałowego i b ezpłatnych
przejazciów dla siebie i r odziny.
czeń według układu

§ 3. Wykonanie
strowi K omunikac ji.
§ 4.
szenia z

r ozpo rządzenia

R ozporządzenie

p orucza

się

Mini-

wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia 1 lipca 1950 r.

mocą obowiązującą
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lł.OZPORZĄDZENIE

RADY MlNISTROW

z dnia 21 czerwca 1950 r.

w sprawie wojewódzkich

powiatowych komend straży pożarnych.

Na podstawie art. 23 i 36 ust. 3 ustawy z dnia 20
marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy
państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130) zarządza się,
co

następuje:

§ 1. Celem przystosowania organizacji władz ochrony przeciwpożarowej do llStroju terenowych organów
jednolitej władzy państwowej znosi się istniejące na
podstawie art. 1 ust. 2 i 3 i art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i · jej organizacji (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 51) wojewódzkie komendy
straży pożarnych; Warszawską i Łód zką Komendę Straży
Pożarnych oraz powiatowe komendy straży pożarnych
jako dotychczas niezespolone władze .
§ 2. W miejsce władz ochrony przeciwpożarowej
zniesionych według § 1 tworzy się:
a) pr zy prezydiach wojewódzkich rad narodowych wojewódzkie komendy straży pożar
nych,

b) przy prezydiach rad narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi - Warszawską i Łódzką Komendę Straży Pożarnych,

c) przy prezydiach powiatowych rad narodowych-

powiatowe komendy

straży pożarnych.

Organizację komend wymienionych w § 2 okreprzepisy przewidziane w ' ustawie o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. Poza tym do komend
stosuje się przepisy odnoszące się do wydziałów prezydiów rad narodowych.

§ 3.

ślają

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza
strowi Gospodarki Komunalnej.
§ 5.
szenia.

Rozporządzenie

Prezes. Rady: _~.nifitrów.t

się

wchodzi w zycie z dniem

l. . Gl1ankłewjc~ .

Mini-

ogło·

