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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADl\nNISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 10 marca 1950 r. 

w sprawie wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy. 

Na podstawie art. 17 dekretu z dnia 14 kwietnia poz. 139) zarządza się w porozumieniu z lVlinistrami: 
1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Pol~ Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skar~ 
l!kiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezplecze~- bu oraz Pracy i Opieki Społecznej, co następuje: 
stwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Ml- § 1. 1. Ustala się następującą wysokość zasiłków 
licji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. R. P. Nr 21, dziennych: 

Grupy miejscowości 

I II III IV 

Osoby uprawnione ID gminach wiejskich 
w gminach miejskich 
licząc!Jch do 12.000 

rrtieszkańcólu 

lU gminach miejskich 
liczącJJch od 12 000 

do 50.000 mieszkańcóIU 

w gminach miejskich 
licz<jcJJch ponad 50.000 

mieszkańców 

.. na małżonka 75.-zł 95.-zł 125.-zł 145.-zł 

b. na dziecko 

c. na brata lub siostrę 

37.,-" 

37.-" 

48.-" 

48,- .. _ 

63.- " 73.- " 

63.- " 73.- " 

d. na każdego z rodzi
ców 

37.- " 48.- " 63.-" 73.-" 

2. Ogólna kwota zasiłkti dziennego dla rodziny żoł
nierza bez względu na ilość osób uprawnionych nie może 
przekraczać: 

185.- zł w miejscowościach grupy 
235.- zł " 
315.- zł " 
370.- zł " 

" 

" 
" 
" 

I 
II 
III 
IV 

3. W przypadku, gdyby suma zasiłków dziennych 
przypadających na poszczególnych członków rodziny 
przekraczała odpowiednią kwotę ogólną (ust. 2), ta ostat
nia ulega podziałowi w częściach równych na każdego 
z członków rodziny. 

§ 2. Zasiłek dzienny wypłaca się do rąk uprawnio~ 

nvch czlonków rodziny. Zasiłek, przysługujący osobom 
nleletnim wypłaca się do rąk osoby sprawującej opiekę. 

§ 3. Wypłata zasiłkó\v dziennych następuje po odby
ciu przez żołnierza służby wojskowej, uprawniającej 
członków jego rodziny do tych zasiłków. Jeżeli służba 

wojskowa trwa dłużej niż jeden miesiąc, wypłata zasił
ków dziennych następuje po upływie każdego miesiąca. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło~ 
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r. 

Minister Administracji Publicznej: w z. St. Zawadzld 
Minister Obrony Narodowej: w z. P. Jaroszewicz 
Minister Bezpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz 
Minister Skarbu: K. Dqbrowski 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 10 marca 1950 r. 

w sprawie przystosowania stowarzyszeń do przepisów prawa o stowarzyszeniach. 

Na podstawie art. 58 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. R. p. Nr 94, poz. 808, z r. 1946 
Nr 4, poz. 30 i z r. 1949 Nr 41, poz. 293 i Nr 45, poz. 335) 

. zarządza się w porozumieniu z Ministrami Sprawiedli
wości oraz Pracy i Opieki Społecznej, co następuje: 

§ 1. Stowarzyszenia, istniejące w dniu wejścia w ży
cie niniejszego rozporządzenia, a opierające swój byt 
prawny na decyzjach władz administracyjnych lub sądo
wych, wydanych przed wejściem w. życie prawa o sto
warzyszeniach, winny do dnia 31 lipca 1950 r. dopełnić 
wymogów, przewidzianych wart. 12 względnie wart. 19 
prawa o stowarzyszeniach. 

§ 2. Stowarzyszenia, które nie zastosują się do po
stanowienia § 1, uważa się za rozwiązane z mocy samego 
prawa. a majątek ich ulega likwidacji. 

§ 3. Jeżeli stowarzyszenie, określone w § 1,było za
rejestrowane przez władzę sądową, właściwa admini
stracyjna władza rejestracyjna zawiadomi 'o zarejestro
waniu bądź o likwidacji stowarzyszenia władzę sądową, 
która na podstawie tego zawiadomienia wykreśli stowa~ 
rzyszenie w swym rejestrze .• 

§ 4. Uchyla się rozporządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 17 grudnia 1932 r. wydane w por~ 
zumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Opieki Sp~ 
łecznej o przystosowaniu stowarzyszeń i spraw będą
cych w toku do przepisów prawa o stowarzyszeniach 
(Dz. U. R. P. Nr 116, poz. 964). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Ministel" Administracji Publicznej: Wł. Wolski 
Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski 
Minister Pracy i Opieki Spo~ę~~llej: K. Rusinek 


