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ROZPORZĄJ?ZENIE 'RADY MINISTROW 

z dnia 2 hrbege 1 ~55 'r. 
" 

wsprawiezaopatnenia dla bylyćh włilścłrle1i i ll'Lied~w,cłrw 'łałł0Tu te~ 'Śl'Ódloą!e'Wlej p'rzeliiiego na własnó~ć ' 
. Pańsłvla. .. . I 

. Na ,podslawłe ar,t, 7 dekr~tu z dnia 2 lule.Q"o 1.955 I. 
o prz~ęciu t ab0f.u :żeglugi ś,c.ódlą.dow.ej na własność Pań
t>twa (Dz.U. Nr~ 6 ; .poz. 36) zarządza ~ię, ~o nast~uje: 

:§- J.L • B.Yił!i'ffi · wła~k·iel.om. - i dzi€riawC{;).ffi ta-Boru 
żeglugi śrOO1~~Ii-ej prl!ejętego ,~,państw~ 6I,az by.!ym 
wspołwłaścicielom i współdzierżawcom, których udział 
we w'lasności 'lub , dz rerza wIe la'boru żeglugi śródlądowej 
wynosił co naj Ill'Die.j St)O!o- . 'będącym inwali-tinmi puy_ · 
słO.'~·J'1:1j'e 'za~{q-l!el1ie od CInia ~ej'śda '\'1 ty-de ' dekretu 
z d-n:'ia ,2 łEf-t~~ 'l ~5 T :" 0 prze'j~ciu toa'boru tegh.tgi -sr-ódlą- . 
dowej na własność Paił,stwa (qz. U. Nr 6, ,Poz. 36) .. 

§ 4. 1 . D~leciom os6'bu"prawniony.ch d~ zaopatrze
nia oraz :l~ozostałym po takich OSGbaili ·sierotQm:przy
znaje się .śwj~dczeni.apIZysługllJące n:a ,zasadach prze~ 
Wi.d.~iiU1Ych w ',pr:zepisach o ,po:vvszechIlym zaopa~rz2.niu 
emerytalnym pracowników j 'ich rod'l.in. 

2: Za 'podstawę wymiaru zaopatrzenia dla sierot 
przyjmuje się kwotę 500 zł. 

:2. l:ilopallr.7.'enie. 'S'kaada ~i-ę 'Z 'renty jJien·iężne.j 'ora·z ze 
, śWii.ard:r:zeń z ;zakresu pomo.c'}' recml~j. . 

§ 5. Zaopa'trze::rie pTzyz-na:je p:rezydium woj.ewi>dzkrej 
rady .nar.octowej, (Rady Natodowej .m . .lit. W.ars.vawy i m. 
Łodz,i)właśc.iwe .ze w!lglęau na miejsce zamles.zkąnia oso
by uprawnionej. 

§ 6. Osobom uprawnionym do :zaopatrzenia owż 
członkom i ch .,oodzitlpr.zysłll.gUj,ą ,ś w UIdćooriia z ,za,k r.e~u 
pomncy fecznjczcj :n,~ ,.~są,·d~~h .Rl?,ovvią:zuJących W • .510-' 

sunk-u 'do osó.b pobie!Ilj.-ilcyCh~a'opa{rz-eńje emerytalne lu b 

'·~·t \"":;I:i fi ;r; '" o •. 'iV"')' . 

§ 2. Orzekanie o inwarraztw'ie osób wymienionych 
w §'l ·· na~tępllje V{ cg61nym trybie .orzekania o inwal}d-z
lwie VI sprawach rentowycb. 

.ł .3. L :R:el'itil..u4a ,o~b, -łt.liare 'me posiadają majątku . 
P~gąii'90em0 p eda-!&ow i &d ,nieriich-omośc,i łub gmBto~ 
wemu ani żródeł ' przychodH .pecUe-g.ąjqcydt ppcira1kowi 
obrowwemu llądź ~óc11.oda},WP.mu, wr-nosi 286 2zł mie
się.cz.r.Ue. -a . dlaw.dÓ'W powstałych .,pD tycb os{)ba.ch -
19D' iZ! miesil;<:mie. ' 

2. Renta dla osób, którtCIEie od{il0Wilada.i4 · w,amn
, kom określonym VI ust: l, wynosi 162 zł .niiesię.czni.e, 
a alą wdów p"ozosta'1ych ,po lychosooach nD ~ł mies'ięcz- ' 
nie.' 

rentę . ' . 

§ ,7. W sprawach n!łe ur-egułow.a.Ryt:h w nitiieg.s~y.m 
r01Zp1ll;r;ządzBniu :mają .zastlllsowant-e pr'llepi~ '0 lilo'Wsze-ch
nym za.~atr;zeniu em:eTytadn~ iPnM:-ow·ft1ków l i~h 'F6di;in. 

§ 8 . . Wykonanie rozporzą (lzenia' pOl1l'czaiię Milli
strOnt: Żeglu.gi, lPracyi Op'icld Spo1ecZIł'ej, .zdroWia .0l'az 
Finan.sów. 

.§9 . . RO'Zjlerz'§Q.zexąie wchodzi w. tycie. z dIli~ .ogło 1 
szenia. 

' Prezes 'Radiy Ministrów: J. Cyronkie1vicz 
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z dnia 2 lutego 1955 r ~ 

w ~'Nl'Włe ZłlłN!IlV J'OIlfXlnąd~en'laz 'fłriia 19 ~c-r:erwva"1!956 r. o sposobIe ołJl~czania 'I wyp1acania uposa:benl.a łub 
wynalJll"9d7leDUt'flTaOO~rm"'em-poiWdłaftym dQ ódbycia czynn~i slu'1by .mjKowej. 

Na' pO'd,gtawie att. '77 'ustawy z dn,ia 21 lutego 1950 ~ r. 
() powszech.nynt obow,iązku wojskowym (Dz. U. z 195o...t. 
Nr 6, · poz .. 46, z 1'9'51 r. Nr 4, poz . . 25, Nr 22, ,poz. 172, ,. 
E 1953 r. Nr 27, poz. 1'0'1 i z 1955 1. Nr ·6,PQz.' 37) za" 
rządzasię, ,c~ na.>tępuje : 

,; ,J L W rozporzą.dzen!u Ri3:4Y ty1ipistr-ów z dnia 17 
c-zenvca · 1950 1. o sposobie obliczania i wypłacania upo
sażenia lub wynagrodzenia pracowni·kom powolanym -aG 

. odby~ia czynnej służby wojskowej (D:.:. bl.-z 1950 r.' Nr 26, 
poz. 236 i z 1953 1. Nr 22, floz . 81) wprowadzo/się nastę
pujące zmiany : ' 

\. . 

' 1) w§ 4: 

.a) w ust. 3 pkt 2 ·wyraz "polowę" zastępuje się wy
<T.fl1l'itml "pa~ow'{;.a utr.zV-mując'{ joo.ne.g0· 'Cł~ł(!)'tika 
'rodziny n ie:.:dolnego· do zarobkowania - ~80"!o.
.dwóch lub wlę'cej -członków rodzin;y Jliezdalnych 
do zarobkowania - 759/ 0" , 

b) W ust. 4,pkt- 2 wyraz "połowy" lastępuje się wy- #I 

razami ,:600/0; a 'jeże1i ;utrzymuje ,dwóch lub wi,ę-
cej ·członków rodzin-y - 75flló':1 ol 

, I 

cj dofy.chczasowy 'ust. ·5 ;zast~pąje się ~S1:ąpami 5 i li 
w brzmieniu: . 

,,5. Uposażenie lub wynagrodzenie, o którym mo
wa w usL 2, w ust. 3 pkt 1 oraz w tlJSt. 4 pkt 1, 
nie podlegazwro'towi ani ·w całości-, dni w części 

l i nie może być zaliczone ~a uposażenie czy. wy~ 
ha grodzenie bieżące, choćby pracownik powołany 
do odbycia czyu.riej służby wojskowej '-na sku
tek zwolnienia od tej służby lub jej odroczenia -
p~W'Tócił do pracy przed upływem okresu Czus-u. 
za który przy.padały wypłacone należności. 

6. Jeżeli pracownik, któremu odbyde cZlynnej 
-służby woj'skawej 'otirocl'OF1e, z05tafrie do 'tej 'siuż
by ponownie po,wt>łany, pr~łu!Juje mu trFaWO 
do trp;mraie.pia 'łub wynag·wdzcni-a, ·ja%. 'Prz'y -}'rierw_ 

lS!Z ym 'pa-wo'liln,iu, z ,w'Yjątkiem p-rzvpatl~ów, gdy 
tak pierwsze, jaki drugie ·po.wa1'&nie,'nastą.p'1:ło w 
tym samym mi'eS'iącu kałenaaT'wwym : " j 

)'>AJ 


