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'ROZP~RZĄD2ENIE RADY IWNłSTROw 

z dnia 16 czerwca 1954 r. 

w ' spTawi~ · rozciągnięcia ,przepisów o niektórych :prawach ł obowiązkach pracowników kolejowych na pracownl-
. ków zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych resortu koiei. 

Na podstawie art. 1 ust. 2 dekretu z dnia 21 kwietnia 
'1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowni
ków kolejowych (Dz. U. Nr 16., poz. 59) zarzc1dza się, co 
następuje: . 

§ 1. Przepisy dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. 
O niektóf;ych prawach i obowiązkach pracow ników kole
Jowych (Dz. U. Nr 16; poz. 59) rozciąga się: 

•• .)) na pracowników "Przedsiębiorstwa Kole jowych Ro
.... bót Zabezpieczenia i 'Łączności" - z wyłączeniem 

·stosowania po'stanowień art. 2, 

2) na pracowników przedsiębiorstw "Zakłady Napraw
cze Taboru Kolejowego", podległych CentralHemu 
Zarząd.owi Kolejowych Zakładów Produkcyjnych -
z ·wyłączeniem 'stosowaniapostarrowie\l art. 2 'i 5. 
§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini

strowi Kolei. 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem og ło

szenia z mocą od dnia l maja 1954 r. 
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R0ZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia :16 czerwca 1954 r. 

·W sprawłe~wynayl'adzania :szkód :poniesionych 'w :zwłąz.ku ·z · udzj.ałem 'w ·akcJi z·walol:anła ·l!ilęf.łk .1·y;w.io Io,,;",y oh. 

Na podstawie art. 6 ust. " dekretu z dnia 23 kwiet
nia 1953 r. o świad.czeniach w celu zwalczania klęsk ży
wiołowych (Dz. U. Nr 23, poz. 93) zarządza się, co na
Itępuje: 

§ L" Rozporządzenie określa zasady oraz tpyb 'usta
lania i wypłaty odszkodowania z tytułu szkód, poniesio
nych w czasie i w związku z udziałem 'w akcji społecz
nej zorganizowanej w celu zwalczania klęsk żywioło

wyEh. 

.§ 2. 1. Prawo do odszkodowania przysługuje oso
bom, które bez własnej winy w czasie zorganizowanej 

. akcji społecznej i w związku z udziałem w tej .akcji: 
l) doznały . uszkodzenia zdrowia . powodującego całko

witą lub częściową utratę zdolności 110 pracy za
robkowej lub 

2) poniosły szkodę wsku tek zniszczenia, uszkodzenia, 
zużyCia lub utraty mienia. 
2. Jeżeli wskutek uszkodzenia zdrowia nastąpiła 

tmierć , p rawo do odszkodowania przysługuje osobom, 
do utrz ymania których zmarły był ohowiąnn y, oraz 
osobom, które zmarły rzeczywiści e utrzymywał. 

§ 3. 1. Osoby okr.eślone w § 2 us t. 1 pkt 1 oraz 
u st. 2 mają prawo do świadczeń pieniężnych, do bez
płatnego korzystania ze świadczeń ·zakładów społecznych 

służby zdrowia oraz' 'do .0t r zymyw i\l1ia leków 'Nedług za
sad us ta lonych dla osób obj ę tych ubezriecz(~lliem spo
ł ecznym a poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
oraz dla osób po nich pozostałych. 

2. Podstawę wymiaru świadczeń pi en i ężnych ella 
osób nie objętych ubezpieczeniem społc czn'y'tn stanowi 
VI grupa zarobkowa, przewidziana w § 3 rozpo rządzenia 
Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. w spwwie 
wysokOŚCI świac1.czeli rentow'ych w ube?piccleniu spo
ł e0znym (Dz. U. 'Nr 8, poz. 20). 

3. Świadczeń pieniężnych uc\ziela Zuklild Ubezpie
czeń Społecznych. i{oszczen 'e o wypłatę ś wiadczenia 

p owinno być zg łoszone przez za in .eresowcmego do .Za
kl rHlu Ubezpie C'zeń Społecznych bezpośrednio lub za 1"0-
ś :-edniclwem prezydium rndy narodovwj. 

4. W sprawach świadczel1 pieni ężnych .wypła canych 

przez Z r~ kład Ubezpieczell Społecznych mają zastosowa
n i€ przepisy no rl11uj ąGewłaściwość są ' \ów ubelpieczeń 

społecznych i tr·yb postepov>~ania przedlymi sądami. 

§ 4. Po mocy lecz niczej osobom nie Ol)jqtym ubez
p ieczen iem społecznym i nie uprawnionym do rent z Zu-

k.ładu Ubezpieczeń Społecznych udzielają w czasie le.
czenia uszkodzel1 zdrowia spcłeczne zakłady zdrowia na 
podstawie zaświadczenia kierownika akcji zwalczania 
klęski żywiołowej lub zaświadczenia prezydium rady 
narodowej . . . I 

§ 5. 1. Osobom określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 
Państwowy Zakład Ubezpieczeń wypłaca odszkoc;owanie, 
które obejmuje rze czywistą szkodę. 

2. Mini ste r Finans-ów w porozumieniu z Przewodni
czącym Pat'Jstwowej Komisji Planowania Gospocbr.czego 
wyda przepisy szczegółowe dotyczące sposobu lIs talenia 
wysokości oclszkodowania za szkody mają tkowe . 

3. Roszczen ie o wypłatę odszkodowania za ·szkoc y 
majątkowe powinno być zgłoszone przez zai'nleresQ'wa
nego ustnie lu b 'na piśmie ·do najbliżs'lego terytoria ln ie 
inspektoratu pow·iatowego(mlej-skiego, rejono-weao) Pań - ' 
stwowego Zakładu Ubezpieczeń w miarę mo'l.ności na
tychmi ast po powstaniu szkody, nie póżniej jednak n iż 
w ciągu 30 ' dni od dnia powstania szkody lub od 'dn ia , 
gdy zaintercsowilny dowiedział się o szkodzie aJbo gc\y 
ustała przyczyna uniemo:diwiaj.ąca zgłoszenie szkody. 
Organ, do którego zgłoszono roszczenie; wydaje zg!a
szająccmu potwierdzen ie zgłoszenia. 

~. Jeże li zgłoszenie szkody nastąpilo po te rmin'e 
określonym w ust. 3, a opóżnienie zgłoszenia un iel~,oż l i 

wiło ustalenie wyśokości odszkodowania, Pailstwowy 
Zakhd Ubezpieczel1 może odmówić wypłaty odszkodo
wania. 

§ 6. 1. Państwowy Zakład Ubezpieczeń us tilL! wy- 
sokość i ookonuje wypłat,y ods:z:koclowania w termi n ie 
30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

-2. Jeżeli dochodzenie w celu ustalenia wysokości 
oclszkodowania nie może być bez winy Pail s twowego Za 
kładu Ubezpieczeó ukol'lczone w terminie · określanym 

w ust. l, odszkodow anie powinno być 'wyp łacc)n e w cią

gu 14 dni po ukO/·lczeniudochodzen~·a. 

3. W 'przypadku ,gdy zainteresowany nie zgadm 
się na ustaloną przez Pail stwowy Zakład UbHzp ieczell 
wysokość udszkod0w anra lub ' w ra2iie. odmow,y odszko
dowan ia , może on wystąpić przeciwko Pa,is ' wo·we Il1u 
Zakładowi Ubezpieczeń z roszczeniem o · oas21k' : ? uwan ;ł:! 

na drogę sądową lub - gdy zainteresowany jest jed
nostką gos[iodarki uspołecznionej - do [Jil ll :-: twowego 
arbltrażu gospodilrczcgow termin ie 6 m iesi f! cy od dnia 
otrzymania decyzji Państwowego Zakładu Ubezpiccze(1. 
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Odpowiednie objaśNienie zainteresowanego powinno być 
zpmieszQzone w decyz.ji Państwowego Zakładu Ubezpie
czeil~ w ra:zie braku w decyzji ' objaśnienia termin ten n ie 
biegnie, 

4, Zainteresowany może również dochodzić swego 
roszczenia na drodze sądowej lub w pai1stwowym arbi
trażu gospodarczym, j eże li Państwowy Zakład Ubezple
czeó nie wyda decyzji w sp rawie odszkodowania w ter
m inie 3 m ies 'Gcy od dnia zgłoszen ia roszczcma o wy
p łatę odszl;.odowimia, 

§ 7, Su m a odszkod9wania, u stalona przez Paóstwo
-w y Zakład Ubezpieczeń , powinna być wypłacona poszko
dow ::mel:mniezałe:: n;e od tego, czy p05z [;.odowany sko
rzysta! z u;) rawnienia przewidzianego w § 6 ust. 3, 

§ B, Odszkodowanie wypłaca Parlst'Nowy ZakJad 
Ubezpieczeń na rachunek budżetu Państwa, 

§ 9, Pnepisów rozpor:ządzenia nie · stosuje s·i<:; do 
wynagradzania szkód, wyrząLj,'~onych na skulek cz.1 oo
wego zajęcia · n ieruchomoś-ci w tryb ie art. 41 ust. 1 dek il!
tu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i prze kazy
waniu ni eruchomoś ci niezbędnych dla realizc1cji na ro
dowych plar.ów gospodarczych (Dz, U, z 19.52 r. Nr 4, 
paz, 31), 

§ 10, W ykonanie rozporządzenia poru cza si ę P rc~ '/C 

sowi Rady Ministrów OTaz Ministrom: Pracy i Opie:';' i 
Społecznej, Zdrowia, Finansów oraz Spraw iedli woś ci. 

§ 11, . Rozporządzenie wchodzi w życie z d.n iem 
ogło szenia, 
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RO ZPOnZl\DZENIE PRZEWODNICZJ\CEGO P;,\J\JSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZf2CO 

z (~n;a 15 czerwca 1954 r. 

W ~ ;; "! ',v~~ zatwierdzc:1ia norm pailst\vowych llstallmych przez Pols!d Komitet Normalizacyjny, dotyczą~ych 

lwmunikacji. 

Na poc':it awie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 
1352 r. o normach i o Polskim Komitecie Normali za cyj ; 
n ym (Cz, U, Nr 15, poz, 61) zarządz a się, co następuje: 

§ l. Zatwierdza się jako normy p aństwo we (PN ) 

obowiązujące na całym obszarze Pailstwa n cl stępUJc]C e 
normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

Lp. I Numer '1ormy 

--
53/K-30000 

2 53 'K-<3000 1 

3 53jK-80007 

4 53/K- 80009 

5 54/ K-EO'J l1 

6 53jK-800l3 

7 53/K- 80014 

' 8 
I 53/K-80016 

9 53jK-80C52 

10 53/K-91021 

11 53/I<:-9! 022 

12 53jK. - 91023 · 

, ., 

13 53/K-91030 

Tytuł normy 

Nawierzchnia kolejowa, 
Śruba do łączenia podkładów przyzłączowych , 

Nawie rzchnia kolejowa, 
Śruba stopowa, 
Wymi'a ry, " 

Nawierz chnia kolejowa. 
Śruby do zamka hako'wego rozjazdu typu S42 

Nawierzclmia ko lejowa. 
Śruby do rozjazdu typu S42, 

N,awierzchrr ia kolejowa, 
Śruby do rozjazdu typu S49, 

Nawierzchnia kolejowa, 
Podkładka przyzłączowa, 

Nawierzchnia kolejowa, 
Nakrę tki sześciokątne , 

Nawierzchnia kolejowa, 
Podkładka , 

Podsypka pod tory kolejowe. 
Pospółka, 

Tabor. kolejowy. 
Wagony i tendry. 
Osie surowę kół do łożysk ślizgowych , 

Tabor kolejowy. 
Wagony i tendry, 
Osie półobrobione kół do łożysk ślizgowych, 

Tabor kolejowy, 
Wagony i. tendry, 

-Osie obrobione kół do ł ożysk ślizgowych. 

Tabor kolejowy. 
Wagony i tendry. 
Zestawy kolo we, 

Data ustalenia normy 

29 grudnia 1953 r. 

27 grudnia 1953 r. 

29 grudnia 1953 r. 

29 grudn ia 1953 r. 

22 marca 1954 r. 

29 grudnia 1953 r, 

28 grudnia 1953 r. 

29 grudnia 1953 r. 

5 listopada 1953 r. 

9 lipca 1953 r. 

9 lipca 1953 r. 

9 lipca 1953 r. 

23 grudnia 1953 f, 


