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2) Przedstawiciel Dyrektora Biura Kontroli przy Radzi~. 
Państwa w stopniu nie niższym od dyrektora Depar
tamentu w charakterze czynn:ka opiniodawczego. 

3. Zleca się Komisji opracowywanie wytycznych organiza
cji i usprawnienia aparatu administracyjnego oraz koordy
nowanie wszelkch zmian organizacyjnych w a<lministracji 
pod względem zgo<iności z tymi wytyc~nymi. 

W szczególności Komisję upoważnia się do: 
a) występowania do Prezydium Rady Minist-rów z wn!o

skami o wyrażenie zgody na zgłoszone przez m inister
stwa projekty zmian istniejącej organizacji administra
cji (Dkt. l), 

b) występowania do Prezydium Rady Ministrów z wnio
skami o wprowadzenie :Zm' an w organizacji i metodach 
pracy aciministracjf (pkt. 4) . 

Komisja obowiązana jest przedstawić Prezydium Rady 
M inistrów wnioski odnośnie pkt. 3-a w sprawie zgłoszonego 
projektu w ciągu dni 14 od daty wpływu projektu. Ternlin 
ten może być przedłużony za zgodą Prezesa Rady Ministrów. 

4. Komisja może żądać od wl.adz: naczelnych informacji i 
wyjaśn!eń ootyczących organizacji 1 metod pracy ap-aratu 
administracyjnego, może przeprowadzać stosowne badania 
na miejscu przez swoich przedstawicieli 1 może występować 
do tych władz z inicjatywą wprowadzenia zm:an w istnieją
cej organizacji i metodach pracy. W razie nieosiągnięcia po
rozumien'a rozstrzyga Prezydium Rady Ministrów na wnio
sek Komisji. 

5. Uchwała ninlejsza nie dotyczy administracji podległej 
Kancelarii Cywilnej Prezyó'enta Rze~zypo$pol ! tej, Kancela
rii Rady Państwa, Biura Sejmu Rz. P ., Biura Ko~troli przy 
Radzie Państwa, Komisji Specjalnei do waJ:ki z nadużyc\a
mi i szkodnlctwel_Tl gospodarczym, Ministrowi Obrony Naro
dowej i Min'strowf Bezpieczeństwa Publicznego. 

6. Regulamin Komisji wyda Prezes Rady Ministrów. 
'i'. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszen'a 

w .. :r-/fonitorze Polskim". .Jednocześni~ uchyl<.~ się uchwałę 
Rady Ministrów z ó'nia 18 l!pca 1945 r. o powolaniu Komisji 
do zbadania celowości organizacji i stanu etatów w admini
stracji państwowej. 
P REZES RADY MINISTROW .Józef Cyrankiewicz 

635. 
UCHWAŁA RADY MlN1STRÓW 

z dnia 29 września 1948 r. 
w sprawie zasad i wysokości zaopatrzenia 1 odszkodowania 
dla osób zatrudnionych stale przy zwal~nlu chorób zaka-ź
nych lub powolanych do Ich zwalczania oraz dla rodzin po-

?.ostałych po tych osobach. 
Na podstaW:e art. 15 ust. 2 ustawy z ó'nia 21 lutego 1935 r. 

o zapobieganiu chorobom za..~:!Jnym i o ich 7.V!alczanl-u (Dz. 
U. R. P. Nr 27, poz. 198) na wniosek Ministra Zdrowia pr7ed
stawiony w porozumleniu z M inistrem Skarhu - - Reda Mi
rostrów uchwala: 

l. Osobom. zatrudnionym stale przy zw.alc:r:a:r~iu chorób 
zakn inych lub powołanym do Ich zwalczania , n le v:yłączai~c 
O!'Ób powołanych na podstawie d-ekretu z dn!a l4 maja 
H!Ml r. o powolaniu pracown'ków stużby T.dr'JWia do walki 
z epidemJam! (Dz. U. R P . Nr 23, PQZ. 150). o il<? staną się 
one całkowicie lub częściowo nie7.dolne ó'o pracy w skufek 
za!:.adnięcia na chorobę zaikaźną w zw'ązku z WYkonywa
n iem czynności służbowych, przyznaje się za.opatne.n ie ze 
S.k~rbu Pa1istwa według zasad zaop:~tr.ren l.a emerytnlnego 
funkcjonariuszów państv;T_owych. z uw~gl~ni.er,;'em niżej po
danych przemsów. 

2. Według zasad określonych w pkt. 1 pny21!laje się 
równie.ż zaopatrzenie rodzinom osób zatru.i.!lionych stale 
przy zwalczaniu chorób zakaźnych lub powołanych do ich 
zwalczania, w przypadku śmierci tyeh osób, spow<Jó'owe.onej 
chorobą zakaźną, pozostającą w zwią2'lku z wY1tonywaniem 
czynności służbowych. 

3. Frzeplsy pkt. l 1 2 nie mają zastos<;>wani.a do tych osób, 
.zatrudnionych przy zwalczaniu chorób zakaźnych, które na 
podsta}Vie innych przepisów prawnych nabyły prawo do 
.emerytury lub innego zaopatrzenia, równego co <k> wyso
kości zaopatrzeniu ustanowionemu na podstawie niniejszej 
uchwały. .Jeżeli jednak osobom tym lub pozostałym po nich 
rodzinom należy się wecThug innych przepisów prawnych za
opatrzenie mniejsze niż ustalone w sposób wyżej wskazany, 
wówczas uzupełnia się je do wysokości \L'ltalonej na pod
stawie niniejszej uchwały . 

4. Podstawę wymiaru zaopatr:zJenia - jeżeli osoba niezdol
na do pracy lub zmarła nie była funkcjonarius:rem państwo
wym - określa się odpowiednio do wysolwści uposażenia 
zasadniczego, pobieranego przez funkcjonariuszów państwo
wych spełniających czyruiości tego samego bądź zbliżonego 
rodzaju. 

5. Zaopatrzem.ie przyznane osobom niezdolnym do pracy 
może być zmieniane zależnie od zmiany stounia niezdolności 
do pracy, stwierdzonego w ®cle przymania zaopatrzenia, 

bądź oofnięte w przypadku całkawitego ustania niezdolności 
do vracy. 

6. Osobom niezdolnym do pracy, o ile kh niezdol·ność po
siada charakter przejściowy, zamiast zaopatrzenia - może 
być na ich wniosek przyznane jednorazowe odszkodowanie 
w wysokości obliczonej przy oó'powiednim zastosowaniu 
przepisów pkt. l, 3 i 4 w zależności od długości czasu, przez 
który przewidu je się trwanie niezdolnąścl do pracy oraz dłu
gości czasu pracy. 

7. Zaopatrzenia i odszkodowan'a wypłaca się z budżetu 
Ministerstwa Zdrowia . 

8. O przyznaniu zaopatrzenia bądź odszkodowania ćiecy
duje Minister Zdrowia w porozumien;u z Ministrem Skarbu. 

9. Minister Zdrowia może w każdym czasie zarządzi ć ba
danie stanu zdrowia osób, którym zostało przyzna•ne zaopa
trzenie na podstaw'e pkt. l, prze;~: komisję lekarską dla 
funkcjonariuszów państwowych. Decyzja o przyznaniu za
opatrzenia osobie n iezdolnej do pracy może przew' dywać 
okresowe badanie stanu zdrowia . W przypadku nieuspra
wiedliwionego niestawiennictwa na badan'e zaopatrzenie 
może być cofnięte. 

10. Wykonanie niniejszej uchwały porucza się Ministrowi 
Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 
PREZES RADY MINISTROW Józef Cyranldewit2 

636. 
UCHWAŁA 

RADY MINISTRÓW 
z dnia 29 września 1948 r. 

w sprawie zniesienia przydziałów chleba l mąki w zaopatrze
niu reglamentowanym. 

l. Z dniem l ' listopada 1948 r . znosi się w zaopatrzeniu re
glamentowanym przydziały chleba 1 mąki; jednocześnie 
wprowadza się zmiany w wysokości wypłacanych dodat
ków aprowizacyjnych, bądź ustanawia się nowe dodatki 
aprowizacyjne, określone w następujących punktach ni
n iejszej uchwały: 

2. a) Osobom uprawnionym w myśl obowiązujących prze
pisów do otrzymywania kart zaopatrzenia z tytułu pra
cy podwyższa się wypłacane już dodatki aprowizacyj
ne o następujące kwoty: 

dla otrzymujących kart. I kat. zł. 405.-
dod. kat. C. " 135.-

PZ. "545.-
" . " PZ. l " 495.-

" NZ. "215.-
" PZ.-niem. " 330.-

" " PZ. l-niem. ,. 165.-
Zakłady pracy zatrudniające pracowników uprawnio
nych do podwyższonego jak wyżej dodatku aprowiza
cyjnego, wypłacą tym prącownikam kwoty wyżej po
dane po raz pierwszy w czasie pomiędzy l a 6 listo
pada r. b ., a w następnych miesiącach łącznie z dodat
kiem aprowizacyjnym, wypłacanym od dnia l.IV. 
1948 r. , zgodnie z uchwalą Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 r . 

b) Upoważn;a mę Ministra Pracy i Opieki Społecznej do 
wprowadzenia dodatku aprowizacyjnego do zasiłków 
rodzinnych, pobieranych na podstawie dekretu z dnia 
28 października 1947 r. IDz. U. R. P. Nr. 66, p ciz. 14) 
przez osoby uprawnione ó'o otrzymywan~ a kart zaopa-
trzenia . ' 

Dodatek: aprowizacyjny miesięcznie wynosi: 
do zasiłku na pierwsze dziecko zł. 385.-

drugie dziecko " 415.-

" 
" 
.. 
.. 

" 
" 
.. 
" 

~ każde następne dziecko " 450.-
" żonę jeżeli przysługuje 

jej zasiłek na dz.leci 
" żonę lub męża niezdol

nych do pracy 
" żonę. na którą nie przy-

aługuje zasiłek na dzie
ci, pod warunkiem przed
stawienia zaświadczenia 
z Urzędu Zatrudnienia 
o niemożności otrzyma-

. " 260.-

" 260.-

nia pracy .. 260.-
c) Osobom pobierającym stale zaopatrzenie gotówkowe z 

tytułu emerytur, rent i zapomóg, J.:iórym przysługują 
karty zaopatrzenia, z wyjątkiem osób objętych przepi
sami ustępu a) i b) niniejszego punktu - przyznaje się 
nowy, względnie podwyższa już wypłacany dodatek 
aprowizacyjny, w następujący sposób: 

dla otrzymujących karty kat. I zł. 405.-
" " " " II .. 260.-
" " ., ., IIR . ,. 135.-

d) Inwalidom wojennym i wojskowym do dodatku pie
lęgniarskiego przyznaje się nowy dodatek aprowiza
cyjny przeW.d ziany dla otrzymujących karty kat. IR, 
1, j. w wysokości zł. 260.- . 


