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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,
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§ 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

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

259
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·

