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kiem należności za podróże . w wypadkach, o których
mowa w § 15 . ust. 3.
Ilieposiadającemu kwatery wojskowej
w której położony jest zakład pracy, przysługuje mieszkanie od zakładu pracy według zasad i norm
zakwaterowania obowiązującyc!) w · siłach zbrojnych, jeżeli
wojskowe organy kwaterunkowe nie dysponują kwaterami w
tej mi.ejscowości :

2.

Zołnierzowi

miejscowości,

w

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy żołnierzy wyznaczonych
do wykonywania zadań w . studiach wojskowych szkół wyż
sz~ch. Zołnierze ci otrzymują kwatery od wojskowych orga"
nów kwaterunkowych.
.

.
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§ 22.

W razie wprowadzenia stanu

'bezpośred-niego

zamobilizacji i w
wyznaczeni do wykonywania .zadań
wykorzystani zgodnie z potrzebami

grożenia bezpieczeństwa państwa, ogłoszenia

czasie wojny żo.łnierze
poza wojsk iem zostają
sił zbrojnych.

,

§ 23, . Zolnierze wyznaczenidci wykonywania zadań poza

wojskiem na podstawie dotychczasowych przepisów pozonadal na zajmowanych stanowiskach do CZ<lSU ustalenia '
szczegółowego . wykazu stanowisk zastrzeżonych dla ' żołnie
rzy zawodowych.
stają

§ 24. Uprawnienia Ministra Ob,roI)y Narodowej przewidziane w rozporządzeniu prżyslugują Ministrowi Spraw Wewnętrznych w stosunku do żołnierzy zawodowych pełniących
służbę 'w podległych mu jednostkąch i wyznaczonych do
wykonywania zadan poza wojskiem. Zołnierze ci mogą być
wyznaczeni również do wykonywania zadań · poza wojskiem
w zakresie ochrony zakładów pracy i obiektów gospodarki
narodowej.
.

§ 18. 1. Zołnierz otrzymuje od organów wojskowych:
l) umundurowanie i wyekwipowanie w naturze oraz równoważnik pieniężny na zasadach przewidzianych dla żoł"
nierzy zawodowych,
2) . równoważnik pieniężny przęwidziany w przepisach o zakwaterowaniu sił zbrojnych w iazie niemożności przy. dzielenia mu kwatery wojskowej ' albo mieszkania przez
§ 25. Przepisy rozporządz.enia dotyczące , ministrów stozakład pracy,
'.
suje się odpowiednio do przewodniczących komisji pełnią
• 3) . zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu. w razie śmierci
cych funkcje naczelnych organów administracji państwowej,
(:złonka rodziny przewidziany w przepisach o. , uposaż.eniu . . do kierowników urżędów centralnych oraz do organów nażołnierz)' zawodciwych.
czelnych organizacji społecznych. ,
. ' 2. :l:ołnierzowi i jego rodzinie przysługują:
§ 26. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi
Ił be.zpłatna . wojskOWą pomoc lecznicza,
Obrony Narodowej oraz zainteresowanym ministrom.
2) zapomogi i świadczenia socjalne oraz inne świadczenia
§ 27. Tracą mOc:
. :. dulgi przewidziane dla żołnierzy zawodowych.
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1958 r.
§ 19. Należności przysługujące żołnierzowi w razie
, w sprawie wyznaczania 'Qficerów w czynnej służbie woj.zwolnrenia z zawodowej służby wojskowej oraz z tytułu doskowejdo wykonywania zadańpoz-a wojskiem (Dz. U•
. znania trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak również należ
z 1958 r. Nr 47, poz. 232, z 1965 r. Nr 33, poz. 214
ności przysługujące członkom rodziny w razie śmierci żoł
i z 1969 r. Nr '7, ?poz. 59),
nierza - przyznają i wypłacają właściwe organy wojskowe:
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1964 r •
. § 20. Wydatki z tytułu świadcze·ń wymienionych w § 18
w sprawie wyznaczania podoficerów zawodowych do
i 19 nie podlegają .zwrotowi przez zakład pracy, . w którym
wykonywania zadań poza wojskiem (Dz. U. Nr 3, poz. 16).
żołnierz zawodowy wykonuje zadania określone w § 1.
§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem · ogłos:te:
§21. Zołnierze zawodowi wyznaczeni do wykonywania
zadań

poza wojskiem pozostają poza normami liczbowymi
przewidzianymi dla sil zbrojnych.
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-' ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA 'PRACY, PlAC I SPRAW SOCJALNYCH -

z dnia. 29 sierpnia 1972 r.
w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych na dzlecl.
Na podstawie art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 28październi
ka 194T' r. ·0 ubezpieczeniu rodzinnym (Dz.-U. Nr 66, poz. 414
z późniejszymi rmi!łna~i) za'rządza się, co następuje:

3. Na dzieci
szkOłach

kształcące się,

wyższych zasiłek

pobierające

rodzinny nie

stypendium ' ,w

przysługuje.

§ 2. TIaci moc ' rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 16 ~września 1966 r. w sprawie
nie pracujące żarobkowo i pozostające .na utrzymaniu pru-o zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzincowri1ka dzieci do ukóńczeniaprzez .nie 16 lat życia, a jeżeli
nych na dzieci (1)z. U.Nr 41., poz. 251).
ksitałcą się w szkołach- do ukończenia . 24 '1at życia.
2. W razie ukończenia przez dziecko 24 lat życia w cią
§ 3. Rozporządzenie wchodzi W życie z dniem ogłoszen;a
gu ' ostatniego lub przedostatniego roku studiów w szkote
z mocą od dnia 1 września 1972 r.
wrższej prawo do' zasiłku rodzinnego' przedłllża się do ukoń
czenia .tych studiów, nie dłużej jednak nj) do ukończenia
Minister Pracy, Płac l Spra'." Socjalnyc~: W! Kawalec
2;> lat życia.

";'§ L ' A. Zasiłek rodzinny przysługuje pracownikowi - na

