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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 21 ORUDNlA 1944 R. 

o ubetpieczenlu osób, zatrudnionych na statkach żeglugi morskiej I rybotóstwa morskiego. 

Na podf;ta.w1e a.l't,. 7!-1 ui,t,, (2) ustawy konstytucyj
nej Bta.nowię co następuje : 

UZlAL T. 

Przepisy ogólne. 

Art.. 1. 

(I) Przcipi�y dckrct,11 1liniejKzego 8tosuje się do 
obywateli polskich, zatnulnionych na f:!tn.tkach 
żeglugi mo1·skiej i ryholóstwa mon,Hego. jeieli statki 
te pływa.ją pod polski!: barnlerą. 

(2) P1'Zepisy te stokuje kię te-i, do obywateli 
polRkich 1.a.tru<lnio11ych na innych statkach handlo
wych morskich, je:i.eli �tatki t,e znajdują się w 

za1·ządzie pobkicl1 przed�iębiorstw żeglugowych, 
albo t.e'i, ,-ą wlasno�cią o:a;ób prnwnycl1 obcego pt·awł�, 
zaleinych' gospodarczo o<l polskich przedsiębiorstw 
luh Skal'bu Pa11stwa. 

(:{) Rada Mini,.:tr/,w 1110:'t.E' rozci ąg nąć pl'zepi�y 
dekretu niniej:;zego w caloa;ci lub czę:foi na obywateli 
paó�twobcych. zafrudnion.,·cl1 na ;;tat.ka.cl1 wymien io. 
n.vch w nstęp�h popn�e<lzających. bądź na. 
obywateli polskich, zatrudnionych na innych stat
kach, niż okl'e�lone w tych nstl(pach. 

Art.. :2. 

Obowiązek u be1.piecze11i,t istni(•jo w c,m:iie Lrwu.nif� 
8to�unku pracy ornz pod<;zm:i przeb,v wa,niti v,r rez<wwie 
Po lskirj Marynarki H:,Lll( l Io wej. 



Art. 3. 
(I) Obowiązek ubezpieczenia osób, którym służy 

prawo do odstawienia (repatriacji) trwa do czasu 
przybycia do portu odstawienia. 

( 2) Obowiązek n bezpieczenia rozciąga się równi e--ł 
na osoby, które po wygaśnięciu stosunku pracy za
granicą kierowane są. drogą morską do rezerwy. 

(3) Jeżeli ubezpieczony uznany za zdolnego do 
odbycia podróży uchyli się od niej, obowiązek 
ubezpieczenia ustaje. 

Art. 4. 

(I) Dekret niniejszy nie narusza mocy obowiązu
jącej przepisów o stommku służbowym osób zatrud
nionych na statkach żeglugi morskiej i rybołóstwa 
morskiego. 

(2) W sprawach nieuregulowanych dekretem ni
niejszym stosuje się przepisy o ubezpieczeniach 
społecznych. 

(3) Porty i terytorium Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii uważa się w 
rozumieniu przepisów dekretu nm1eJszego oraz 
przepisó,v wymienionych w ust. (I) i (2) za porty i 
terytorium krajowe. 

Art. 5. 

(I ) Obowiązek u bez pieczenia obejm u je : 
1. Ubezpiec1,enie na wypadek ehoroby i macicrzyń

;;twa; 
2. Ubezpieczenie na. wypadek niezdolności do 

zarobkowania lub śmierci : 
a) wskutek wypadku. w zatrudnieniu lub 

choroby zawodowej ; 
b) z inny0h przyc:r.yn ; 

:3. Ubezpieczenie na wypadek braku pracy ; 
4. Ubezpieczenie od ryzyka wojennego. 
(2) W zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby 

i macierzy1'istwa nie stosuje się przepisu art. 6a 
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu 
społecznym (Dz. U.R.P. Nr . .51, poz. :J96), w brzmie
niu rozporządzenia Prezyde11ta R.P. z dnia 24 paź
dziernika 19;~4 (Dz. U.R.P. :Nr. 95, poz. 85.5). 

niIAL Il . 

Przepisy szczegółowe. 

Roz<lzial I . 

Ubezpieczenie na wypadek choroby, niezdolności do 
zarobkowania lub śmierci oraz braku pracy. 

Art. 6 . 

( 1) W zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby 
ubezpieczo11emu służy prawo : 

a) <lo bezpłatnej pomocy leczniczej ·- nie dłużej 
niż przez 26 tygodni w poszczególnym przy
padku choroby, a po upływie tego okresu, 
jeżeli choroba jest wynikiem wypadku w 
zatrudnieniu lub chorobą zawodową, albo 
jeżeli ubezpieczony przebył w ubezpieczeniu co 
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najmniej 52 tygodnie składkowe w okresie 
ostatnich ;3 lat ; 

b) do zaf:'iłku gotówkowego i dodatku rodzinnego 
podczas stwierdzonej niez<lolno..~ci <la pracy 
wskutek choroby--· nie <lłużej niż przez 26 
tygodni w poszczególnym przypadku choroby, 
a po upływie tego okresu nie <liniej niż w ciągu 
I :ł tygodni, jeżeli zachodzą. warunki określone 
w pkt. a); 

c) <lo utrzymania \V 1)omu Marynal'Za, wskaza
nym przez Komisję Ubezpieczeniową Polskiej 
Marynarki Handlowej lub w innym miejscu 
wskazanym przez tę Komil:lję, albo do równo
warto8ci kol:lztów utrzymania w gotówce - nie 
dłużej niż przez 26 tygodni w poszczególnym 
przypadku choroby, a po upływie tego okresu 
nie dłużej niż w ciągu n tygodni, jeżeli 
zachodzą. warunki określone w pkt. 11,). 

(2) Komi:-;ja Ubezpieczeniowa moż~ pr1.edłużyć 
udzielanie świadczer1 po upływie :W tygodni, na 
okres nieprzekraczający I :ł tygodni, również i 
wówczas, gdy nie zachodzą warunki wskazane w 
pkt. a), jeżeli ubezpieczony przebywa w zakładzie 
leczniczym, wskazanym przez Komisję Ubezpie
czeniową, a zaniechanie leczenia może spowodować 
groźne na.-;tępstwa dla jego zdrowia. 

(:ł) Równowartość. kosztów utrzymania określa 
Minister Pmcy i Opieki Społecznej po zwięgnięciu 
opmJ1 zrzeszeń pracodawców i pracowników. 

Art. 7. 

(1) Zasikk gotówkowy wynof'i 2R% przeciętnej 
p\a,cy podstawowej ubezpieczonego (art. 515) 
pobieranej w ciągu ostatnich :ł mie-1:lięcy zatrudnie
nia. Zn,;ilek należy się poczynając od pierwszego 
dnia niezdolności do prncy. 

(2) Dodatek rodzinny wynosi na żonę - IO% 
i na, każde dziecko - po 5% pneciętnej płacy pod
stawowej ubezpieczonego pobieranej w ciągu ostat
nich :i miesięcy. Do<hitek ten należy się na tych 
członków rQ{lziny, którzy byli utrzymywani przez 
u bez pieczonego przc><l powstaniem jego praw a do 
zMiłku i pozostają bez ~rodków utrzymania. Przy 
ustalaniu do<latku na dzieci sto,mje się przepisy 
art. 145 i 14ti ustawy z dnia 28 marca UL'ł:ł r . o 
ubr:;:,Jeczcniu społecznym . Zasiłek gotówkowy wraz 
z dod<1.tkiem rodzinnym i równowarto~cią kosztów 
utrzymania (art. 6 ust . (:3)) nie może prt.ekroczyć 
podstawy wymiant zasiłku . 

Art. ~-
( 1) W Zi'tkrcsie ube.;,,picc?, <.mił'I. na wypadek niezdol

no:ki do zarobkowania wskutek wypadku w zatrnd
n ienit1 lub cho ro by Z.a\VQ{lowej , u be;,, piecz.anem 11 

sluiy prawo do renty, która wyno!:li : 
a) jeżeli ubezpieczony jest całkowicie niezdolny 

<lo z1trobkowania - 80% przeciętnej jego płacy 
pQ{lst."'wowej w o:;tatnim roku przed wypad
kiem lub chorobą (renta pełna) ; 

h) jei.ełi u bez pieczony jest cz.ę1kiowo niezdolny 
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do zarobkowania -- odpowiednią do stopnia 
utraty tej zdolności procentową część renty 
pełnej. 

(2) Jeżeli zdolność ubezpieczonego do zarobkowa
nia doznała ograniczenia na skut ek uszkodzenia 
wymienionego w tabeli (załącznik l ), ttbezpieczo
nemu nie służy prawo do renty, tylko do jednorazo· 
wego odszkodowania w wysokości wskau.nej w tej 
tabeli. 

Art. 9. 
W zakresie ubezpieczenia na. wypadek niezdol

ności do zarobkowania (emerytalnego), unormowa
nego ustawą, z dnia 28 marca U:)33 r. o ubezpiecze
niu społecznym, swsuje się pnepisy na.stępujące : 

a.) do uzyskania prawa do renty inwalidzkie j 
wystarcza. ograniczenie do polowy zdolności 
do zarobkowania ubezpieczonego, jeieli przebył 
w ubezpieczeniu okre8 wskazany w art. 153 
ustawy z dnia. 28 marca. 19:33 r. o ubezpiec2eniu 
społecznym ; 

b) ubezpieczonemu, który dozna.I tnvałego ogra
nicwnja do polowy zdolności do za.robkowania. 
(pkt. a.)), lecz nie przebył w ubezpieczeniu 
okresu wskazanego w art. 153 (l) pkt. 2 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym , sluiy prawo do 
jednorazowej odprawy w wysoko 'ci je<Jnomje. 
sięcznej przeciętnej w o ta.tnim pólToczu płacy 
podstawowej za kaide 6 miesięcy przebyte w 
ubezpieczeniu ; 

c) renta inwalidzka (starcza) składa się z kwoty 
zasadniczej i kwoty wzrostu renty . Kwota. 
zasadnicza wynosi 40% przeciętnej pl.a.cy 
podstawowej ubezpieczonego w ostatnich 3 
latach poprzedzających powstanje inwalidztwa. 
Wzrost renty rozpoczyna się po przebyciu w 
ubezpieczeniu 120 miesięcy składkowych, przy. 
czym kwota wzrostu renty wynosi 2a każdy 
dalszy miesiąc l/6% powyższej przeciętnej 
płacy podstawowej ; 

d) do rent wdowich i sierocych po inwalidach 
oraz do je<lnorazowych 0dpra.w dla rodziny 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 26, 28, 
30, 42, 43 i 44 rozporządzenia Prezydenta 
R. P. z dnia 24 Jiswpada 1927 r. o u bez piecze
niu pracowników umy.c;lowych (Dz .U.R.P . 
.:-łr. to6, poz. 1:n l ). 

Art. 10. 
Okqmujący rentę wypadkową lub inwalidzką 

(starczą) ma prawo do dodatku rodzinnego na ionę 
w wysokości l 0% i na ka.żde dziecko w wysoko.ści 
,'i% renty. Doda.tek do renty inwalidzkiej (starczej) 
oblicza się od kwoty zasadniczej renty (att. O pkt. c). 
Przy ustalaniu dodatku na dz.ieci stosuje się prze
pisy art. l 45 i l 4 6 ustawy z dni a 28 marca, 1 \'.13 :{ r. o 
ubezpieczeniu społecznym. Renta wraz. z dodat
kiem rodzinnym nje może pnekroczyć pod/'ltawy 
wymiarn renty. 

Art. 11. 

Otrzymujący reoł,ę wypadkową, a znajdujący się 
wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby 
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zawodowej w takim stanie bezradności, że n.ie moie 
obejść się bez stałej opieki i pomocy innych osób, 
otrzymuje dodatek do renty w wysokości 25%, 
a otrzymujący renł,ę inwalidzką (starczą.) - 50% 
renty, wszakże renta wraz z tym dodatkiem oraz 
dodatkiem rodzinnym (art. 10) nie może przekroczyć 
podstawy wymiaru renty. 

Art. 12. 

Jeżeli renta wypadkowa ubezpieczonego, który 
stracił conajmniej 40% zdolności do zarobkowania, 
lub renta inwalidzka (starcza.) jest mniejsza od 
równowartości kosztów utrzymania (art. 6 ust. 3) 
powiększonych o jedną trzecią, Komisja Ubezpie
czeniowa wypłaca. pobierającemu renł,ę różnicę 
pomiędzy rentą, a równowartością kosztów utrzy
mania, powiększoną o jedną trzecią. Róinicę tę 
wypłaca się jedynie w czasie, gdy wskut.ek wyjątko
wych okoliczności wywołanych wojną (art. 69) 
pobierają.cy rentę nie może powrócić do Kraju. 

Art. 13. 

W zakresie ubezpieczenia. na. wypadek braku pracy 
ubezpieczonemu służy prawo do -iasiłku w wysokości 
35% ostatniej płacy podstawowej. Zasiłek wypłaca 
się w czasie pozostawania ubezpieczonego bez pracy, 
nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy. 

Rozdział II . 
Ubezpieczenie od ryzyka wojennego. 

Art. 14. 

(I) Prawo do świadmeń z tytułu ubezpieczenia od 
ryzyka wojennego sluiy ; 

a) ubezpiecwnemu, który wskutek zdarzenia spo
wodowanego działa.niaroj wojennymi za.choro
wał lnb doznał: uszkodzenia ; 

b) członkom rodziny ubezpieczonego, zmarłego 
wskutek zdarzenia wymienionego w pkt. a.) ; 

c) ubezpieczonemu, który wskutek działań 
wojennych <lol'.lta.1 się do niewoli lub zosł.a.l 
internowany oraz członkom jego rodziny ; 

d) u bezpjeczonemu, zatrudnionemu na. at.a.tku, 
który zatonął wskutek działań wojennych . 

(2) Prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenja. od 
ryzyka wojennego istnieje bez względn na 
miejsce zdarzenia. , będącego pr-,:yczyną choroby 
lub wypadku . 

Art . 15. 

Obowiązek ubezpieczenia od ryzyka wojen_nego 
przerywa się w przypadkach przewidzianych w 
art. 3 ust. 1 i 2 na cza:; pobytu ubezpieczonego w 
kraj u n eufaa.ln ym . 

Art. 16 . 

( I ) W prz.ypadku oboro by lub uszkodzenia wsku
tek zdarzenia spowodowanego działaniami wojen -
nymi, ubezpieczony ma p,awo do świadczeń prze. 
widzianych w art. 6 przez cały okres trwania choroby 

niezdolno~ci do pracy. 
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(2) Swiadczenia, o których mowa. w ust. (1) 
naleią się również ubezpieczonym, znajdującym się 
poz.a. Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii 
i Północnej Ida.ndii. 

(3) Jeieli koszty świadczeń, o których mowa. w 
ust. (1), pokrywa arma.tor, służy mu zwrot tych 
kosztów. 

Art. 17. 

W przypadku całkowitej lub częściowej niezdol
ności ubezpieczonego do zarobkowania. wskutek 
zda.nenia spowodowanego działaniami wojennymi, 
ma. on prawo do świadczeń, jakie służą w razie 
wypadku w zatrudnieniu. 

Art. 18. 

W razie śmierci ubezpieczonego wskutek zdarzenia. 
spowodowanego działania.mi wojennymi, członkowie 
rod2.iny po nim pozostałej mają prawo do świa.dczeń. 
pr't.ypadających w ra.zie śmierci z powodu wypadku 
w zatrudnieniu, a osoby wymienione w załączniku 
2 ponadto do jednorazowego świadcwnia, wskaz.a.. 
nego w art. l9, z zastrzeieniem wynikającym z 
ust. (2) tego art.rkułu. 

Art. 19. 
( 1) Jednorazowe świadczenie wynosi 500 funtów 

szterlingów. 
(2) Ubezpieczony może w o.świadczeniu skierowa

nym na piśmie do Komisji Ubezpieczeniowej okre 
ślić przeznaczenie 1 /3 części jednorazowego świad · 
czenia według swego uznania. Jeżeli oświadczenie 
nie zostało podpisaM w obecności przewodniczącego 
Kon,isji Ubezpieczeniowej, jej członka lub zastępcy 
albo kierownika Biura Komisji, podpis winien być 
uwierzytelniony przez kapitana statku lub osobę. 
upowainioną do uwierzytelnienia podpisów. 

(3) Pozostałe 2/3 jednorazowego świadczenia, a w 
braku oświadczenia. wymienionego w ust. (2) -· 
oalość świadczenia przypada rodzinie ubezpieozo 
nego według zasad określonych w załączniku Nr. 2. 

(4) W razie niewyczerpania w oświadczeniu całości 
sumy rozporząd?,8,lnej, rodzinie przypada 2/3 świad 
czenia, zwiększone o sumę, ja.ką ub~zpieczony nie 
rozporządził. 

Art. 20. 
(1) Ubezpieczonemu, który dostał się do niewoli 

lub został internowany służy, po odzyskaniu wol· 
no.~ci, w razie choroby lub niezdolności do zarobko
wania., prawo do świadczeń przewidzianych w art. L6 
i 17, jeżeli choroba lub niezdolność do zarobkowania. 
pozostają w związku przyczynowym z int.ernowa
niem, przebywa.niem w niewoli lub powrotem do 
Polski, bądź kraju sprzymierzonego. 

(2) Żona, dzieci i rodzice ubezpieczonego, przeby
wającego w niewoli lub internowanego, którzy byli 
utrzymywani przez niego przed dostaniem a.ię do 
niewoli lub internowaniem, mają. prawo do za,silków 
w wysokości: żona - 30%, a dziecko i kaide z 
rodziców po 20% ostatniej płacy podstawowej 
ubezpieczonego. Przy ustalaniu zasiłku na dzieci 
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stosuje się przepisy art. 14.5 i 146 ustawy z dnia 
28 marca 1933 r . o ubezpieczeniu społecznym. 

(3) Członkom rodziny ubezpieczonego, zmarłego 
w niewoli, w cza8ie internowania lub powrotu do 
Polski bądź kraju sprzymierzonego, służy prawo do 
świa.dczei1 przewidzianych w art. 18 i 19; prawo to 
służy równiei członkom rodziny ubezpieczonego, 
który zmarł po powrocie z niewoli lub internowania. 
w następstwie chornby lub uszkodzeń tam nabytych . 

Art. 21. 

Ubezpieczonemu zatrudnionemu na ,;tatku który 
zatonął wskutek działań wojennych służy prawo do 
odszkodowania w wysokości dwumiesięcznej płacy 
podstawowej z ostatniego miesiąca wraz z dodatkiem 
wojennym (art. 55). 

Art. 22. 

( 1) Pracodawcy, który, wskutek zdarzeń spowo
dowanych działaniami wojennymi dokonał odstawie
nia ubezpieczonego, słuiy roszczenie do Komisji 
Ubezpieczeniowej o zwrot kosztów odstawienia. 
Jeżeli odsta.wiono na statku należącym do praco
dawcy ubezpieczonego, zwraca się koszty wyiywie
nia. w cz.asie przejazdu. 

(2) Należności nie zwraca ,się, jeieli pracodawca 
zgłosił roszczenie po upływie 12 miesięcy od dnia. 
odstawienia. maryna.na.. 

Art. 23. 
(1) Pracodawca obowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić Komisję Ubezpieczeniową o kaidym 
przypadku udzielania ubezpieczonemu pomocy 
doraźnej w związku z działania.mi wojennymi, oraz 
o każdym zdarzeniu, które może ograniczyć jego 
zdolność do zarobkowania, jeieli nastąpiło wskutek 
działań wojennych. 

(2) Zawiadomienia należy dokonać według wzoru 
wskazanego przez Komhiję UbezpieczeniowE't, ~ dolą: 
czeniem wyciągu z dziennika okrętowego . Komisj i 
Ubezpieczeniowej naleiy również przesłać odpii:; 
przebiegu choroby, zaświadczenia lekarskie, szpi· 
talne itp. 

(3) W razie śmierci ubezpieczonego pracodawca 
obowiązany jest przesłać Komisji Ubezpieczeniowej 
akt zgonu, a gdyby to było niemożliwe, zaświad
czenie, .stwierdzające okoliczności, w których nastąpił 
zgon ubezpieczonego lub okoliczno.~ci uzasadniające 
domniema.nie zgonu . 

(4) Pracodawca. winien w miarę moiności wskazać 
imiona . nazwiska. i adresy członków rodziny pozo
stałej po zmarlvm. 

Art. 24 . 
Po uzyskaniu wiadomości o niezdolności ubezpie

czonego do pracy lub jego śmierci wskutek działań 
wojennych , o dostaniu się do niewoli lub interno
waniu, o zatonięci u statku, na którym 2atrudnieni 
są ubezpieczeni - Komisja Ubezpiec2eniowa prze
prowadza dochodzenie oraz ba.danie lekarskie 
niezdolnego do pracy, bezpośrednio lub za pośred
nictwem Konsulatu R. P. 
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Art. 25. 
Za dzimi śmierci ubezpieczonego w razie niemoż

ności ustalenia. da.ty zgonu przyjmuje się dzień, w 
którym nadeszła wiadomość o zgonie, bądi o 
okolicznościach uzasadniających jego domniema.nie. 

Art. 26. 

Komisja Ubezpieczeniowa może tymczasowo przy
znać świadczenia członkom rodziny ubezpieczonego, 
jeżeli zachodzi domniemanie jego zgonu wskutek 
działań wojennych. 

Art. 27. 

Osobom uprawnionym do świadczeń przewid.zia· 
nych w rozdziale niniejszym nie służą świadczenia, 
wskazane w rozdziale I z tytułu tych samych przy
padków. 

R o z d z i a ł III . 

Przepisy wspólne. 

Art. 28. 

Jei,eli ubezpieczony po 26 tygodniach leczenia jest 
nadal chory, Komisja Ubezpieczeniowa może z 
urzędu wszcząć postępowanie celem przyznania 
renty. 

Art. 29. 
Jeżeli ubezpieczonemu, uprawnionem u do zasiłku 

gotówkowego, przyznano rentę przed upływem okre
sów wskazanych w art. 6 i 16, t ra.ci on prawo do 
zasiłku z dniem, od którego przyznano mu rentę . 

Art. 30. 

W razie niemożności ustalenia przez lekarza da.ty 
powstania niezdolności do zarobkowania, uprawnia
jącej do renty, za dzień powstania niezdolności 
przyjmuje się dzień , w którym zgłoszono roszczenie . 

Art. 31. 
Jeżeli uprawnienie do świadczenia jest niewątpliwe, 

ale określenie jego wysokości wymaga dodatkowych 
ustaleń, Komisja Ubezpieczeniowa powinna. wypłacić 
zaliczkę na poczet świadczenia. 

Art . 32. 
Jeżeli zdolność ubezpieczonego do zarobkowania. 

uległa ograniczeniu nie więcej nii o J 5%, a. renta nie 
przekracza 75 zł. miesięcznie , Komisja. Ubezpiecze
niowa może na wniosek ubezpieczonego wypłacić 
mn rentę zgóry za okres do 2 lat . 

Art. 33. 
(I) Ubezpieczonemu nie służy prawo do świa<lcze11 

gotówkowych i równowart-Ości kosztów utrzyma nia 
w okresie , za który przypada. mu z mocy ustawy lub 
n mowy o pracę wynagrodzenie od pracodawcy ,oraz 
wówczas, gdy ubezpieczony znajduje się w rezerwie 
Polskiej Marynarki Handlowej i otrzymuje wyna
grodzenie w gotówce. 
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(2) Ube-ipieczony nie ma prawa do pomocy lecz
niczej Komisji Ubezpieczeniowej w okresie, w którym 
obowi9tZek leczeuia cią.ży z mocy ustawy lub umowy 
o pracę na armatorze. 

Art. 34. 
Rentę ubezpieczonego, należną za okres czasu 

pomiędzy powstaniem prawa do niej a zgłoszeniem 
t·oszczenia., wypłaca. się najwyżej za 12 miesięcy 
wstem, licząc od dnia zgłoszenia, a rentę członków 
rodziny najwyżej za 3 lata wstecz. Okresy powyższe 
można prz.edluiyć, jeżeli zgłoszenie zostało opóinione 
z powodów niezaleinych od osoby uprawnionej. 

Al't. 35. 
Komisja. Ubezpieczeniowa mo,;.e przyznać doda.wk 

do zasi łku pognebowego do wysokości kosztów 
zwykłego l_)Ognebu. 

Art. 36. 
(1) Upl'awnionemu do renty inwalidzkiej lub 

wypadkowej sluiy prawo do bezpłatnej pomocy 
leczniczej, jeżeli choroba pozostaje w związku z 
wypadkiem lub stanem, który spowodował przyzna
nie l'enty, a uprawniony nie ma prawa do pomocy 
leczniczej z mocy innych przepisów. 

(2) J eieli Komisja Ubezpieczeniowa umieści otrzy
rnuj~cego rentę w zakładzie dla inwalidów, starców, 
sierot, w zakładzie leczniczym lub wypoczynkowym, 
a lbo w innym tego rodzaju zakładzie, pokrywa ona 
koszt utnymania uprawnionego w zakładzie. Jeżeli 
koszty te są. niższe od renty, uprawnionemu zwraca 
się nadwyżkę, w każdym jednak razie uprawniony 
otrzymuje kwotę wynoszącą przynajmniej 10% 
podstawy wymiaru renty. 

Art. 87. 
(l) Roszczenie o jednorazo·we odszkodowanie 

(art. 8 ust. 2) , o odprawę (art. 9 pkt. b) lu b o 
jednorazowe świadczenie (art. J 9 us t . l) przedawnia 
się po 3 latach od dnia, w którym powstało, a rosz
czenie o zasiłek (a rt... 20 ust. (2)) po 1 rokn od chwili, 
gdy uprawniony powziął wiadomość o dostaniu się 
ubezpieczonego do niewoli lu'b jego internowaniu. 
P l"zepisy art. 185 ustawy z dnia 28 marca 1933 r . o 
ubezpieczeniu społecznym st-Osuje się tu odpowiednio. 

(2) Roszczenie armatora o zwrot kosztów świad
czeń w przypadkach pt'zewidzianych w a1·t. 16 ust. (3) 
prz.edawnia się z upływem roku od dnia pokrycia 
kosztów. 

Art. 38. 
Pracodawca obowiązany jest zwrócić Komisji 

Ubezpieczeniowej wartość świadczeń udzielonych 
pr2e2 nią ubezpieczonem u, którego zatru<lnil bez 
st.wierdzenia w sposób przepisany jego zdolności do 
pre.cy na statku, a.lho którego zatrudrul przy pracy, 
do jakiej uznał go za niezdolnego lekarz port-0\Vy łub 
lekarz Komisj i Ubezpjeczeniowej. 

Art.. . 39. 
(l ) Zrzeczenie ię uprawnjeń w,vnikających 'l. 

niniejszego dekretu jest nieważne. 
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(2) Nieważne są umowy zmierzają-Oe do ograni
czenia tych uprawnień na niekorzyść ubezpieczonego . 

DZIAł„ III. 

Przepisy o organizacji i gospodarce finansowej organów 
ubezpieczeń . 

Art. 40. 

Organem powołanym do wykonywania mynności 
instytucji ubezpieczeniowych oraz do wykonywania 
czynności związanych z ubezpiec-zeniem od ryzyka 
wojennego, jest Komisja Ubezpieczeniowa Polskiej 
Marynarki Handlowej (skrót: Komisja Ubezpie<:?.e
niowa). 

Art. 41. 

(1) Komisja Ul-.ezpiecwniowa składa się z przc
wodniczą.cego i 4 członków powołanych przez Mini
stra Pracy i Opieki Społecznej corocznie na okres od 
l lipca do 30 czerwca. Na ten sam okres Minister 
Pracy i Opieki Społecznej powołuje zastępcę prze
wodniczącego oraz 4 zastępców członków. 

(2) Jednego członka Komisji i jednego zastępcę 
powołuje się z listy zgłoszonej przez zorganizowaną 
reprezentację kapitanów, oficerów i personel rów 
norzędny, dwóch członków i dwóch zastępców z 
listy zgłoszonej przez zorg:mizowaną reprezenta-0ję 
innych członków załogi oraz jednego członka i jed
nego zastępcę z listy zgłoszonE'j przez zorganizowaną 
reprezentację armatorów. 

(3) Listy kandydatów na członków i zastępców 
składają corocznie w podwójnej liczbie zaintereso
wane reprezentacje w terminie wskazanym przez 
Ministra Pracy i Opieki Społecznej. W razie nie
zgłoszenia kandydatów we wskazanym terminie i w 
odpowiedniej liczbie członków Komisji i zastępców 
powołuje Mi~ister Pracy i Opieki Społecznej według 
swego uznania. 

Art. 42. 

(1) W razie gdy przewodniczący nie może l;)Cłnić 
swych czynnosci, zleca ich wykonanie swemu 
zastępcy . W razie czasowej niemożności pełnienia 
czynności przez członka Komisji Ubezpieczeniowej , 
przewodniczą<iy zleca ich wykonanie właściwemu 
zastępcy . 

(2) W razie śmierci, zrzeczenia się lub trwalej 
niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji 
Ubezpieczeniowej lub jego zastępc~ przed upływem 
kadencji , w!Mciwa reprezentacja złoży na. żądanie 
Ministra Pracy i Opieki Społecznej nową listę 
kandydatów (art. 41 ust,. (:1)), z której Minister 
Pracy i Opieki Społecznej zam1.anuje c,,lonka lub 
zaslępcę do końca kadencji. 

Art. 4~. 

Przewodniczą-0y i członkowie Komisji Ubezpie
czeniowej nie pobiera.ją. wynagrodzenia za swe 
czynności, służy im jedynie zWTot kosztów ponie
sionych w ,związku z wykonywaniem ciążących na. 
nich obowiązków . Zwrot kosztów może być zry-
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cza.łto,vany zanl\dzeniem Minis tra Pra-0y i Opieki 
Społecznej . 

Art. 44. 

Do ważności uchwal Komisji Ubezpieczen iowej 
wyn1a.ga si ę obeoności przewodniczącego i dwóch 
członków lub ich zastępców. Inne przepisy doty
czące trybu unędowania Komisji okre.~li jej regula
min , zatwierdzony pn.ez Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej. 

Art. 45. 

,J ei..eli priewodniczący Komisji Ubezpieczeniowej 
uzna uchwalę Kom isji za sprzeciwiającą się prze
pisom prawa, lub grożącą naruszeniem równowagi 
finansowej ube-1.pieczeń, wówczas wniesie sprzeciw do 
Ministra PrMy i Opieki Społ~cznej w ciągu 5 dni od 
powzięcia takiej uchwały. Do czasu rozstrzygnięcia 
spri.eciwn uchwala ulegii zawieszeniu. 

Art,. 41L 

( 1) Od oi-zeczeń Komisji Ubezpieczeniowej sluiy 
stronie odwoła.nie do Ministrn .Pracy i Opieki ~pole
cznej w lerminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia. 

(2) T ermin uważa się za zachowany, jeżeli przed 
jego upływem odwołanie nadano w urzędzie poczto
wym lub doręczono za pokwitowaniem kapitanowi 
statku. 

Art. 47. 

(1) Minister Pracy i Opieki ~polecznej wykonywa 
nadzór nad dzia.,J:alnością Komisji Ubezpieczeniowej. 

(2) Komisja Ube"Zpieczeniowa składa Ministrowi 
Pracy i Opieki Społecznej roczne sprawozdania ze 
swej działalności, łącznie z zamknięciami rachun
kowymi, przesylają.c r6,vr1ocześnie odpisy Ministrom 
Przemysłu Handlu i Żeglugi oraz Skarbu. 

( :l) Rokiem obrachunkowy m jest rok kalenda
l"ZOwy. 

Art. 48. 
( l) Minister Pracy i Opieki Społecznej za.twierdza 

preliminan budi et.owy Komisji Ubezpieczeniowej i 
przesyła go Ministrowi Skarbu do wiadomośoi. 

(2) Jeżeli preliminarz przewiduje dopłaty ze 
Skarbu Państwo. , Mi nister ka.rbn może skierować 
sprawę na Radę Ministrów celem powzięcia prze?. 
nią decyzji . 

Art 4H. 

(J) Komi~ja. Ubezpieczeniowa przy wykonyw,1.niu 
swych zadań posługuje się swym biurem, a nadto 
może korzystać z pomocy biur przedsiębiorstw 
żeglugowych i ich pnedf!tawicieli . 

(2) Przedsiębiorstwa. żeglugowe, urzędy, insi,ytucje 
i oso y, będące w posiada.niu wiadomości i dowodów, 
potrzebnych do ustalenia obowiązku ubezpieczenia, 
określenia. składek i świadczeń oraz innychnależności, 
obowiązane są udzielić tych wia.domości i dowodów 
Komisji Ubezpieczeniowej na. jej żądanie. 



Art. 50. 

(I) Kontrolę wpływów i wydat.ków Kom is ji Ubez
pieczeniowej wykonywa Komisja R ewizy jna. w skJa
cl zie 3 02.łon ków. 

(2) Członków Komisji Rewizy jnej i trzech ich 
?AStępców powołuje Minister Pracy i Opieki Spo ł ecz
nej na okres jednego roku z pośród kandydatów 
zgłoszonych przez zorganizowa,ne repl'ezentacje 
armatorów, kapitanów, oficerów i p erwn eln rów
nonę<lnego oraz reprezeni,ację innych członków 
załogi, po jednym od każdej reprezentMji. Każda 
xeprezentacja zgłasza po 2 kandydatów nfl. cz łonków 
i po 2 zastępców. 

(:!) Jeieli którakolwiek z reprezentacji ni e zgłos i 
kandydatów w terminie dwutygodniowym od dnia 
wezwania, lnb zgłosi ich w niedostatecznej li czbie , 
Minister Pracy i Opieki Społecznej mianuj e członka 
Komisji Rewizyjnej oraz zastępcę według swego 
uznania, z pośród osób należących do ditnE' j grnpy 
zawodowej. 

Art. 51. 

Przepisy art. 4:l stosuje się odpowied 11io do cz łon· 
ków Komisji Rewizyjnej. 

A1·t. 52. 

(I) Przewoduic:;,,ącego wybiera K omisja. Rewizyj na 
ze. Hwego grona. 

(2) Komisja Rewizyj1m bn.<la. za.mknięci•t rachun 
kowe i składa swe uwagi Ministr9wi l.>mcy i Opieki 
8polecz1wj. Ponadto Koni i!'lj.~ obowiązanit jest do 
pneprown.dze.nia kontmli w każdym c;r.asie 1Ht ~~da
nie: Ministra Pracy i Opieki Społecznflj orn.z może 
dokonywać jej z wlasn{',j inicjatywy. 

Art. l'i:l. 

(I) .Skla{lka za u bPzpieczeuie przewidziirne w 
iut. :5 11st. (I) pkt. I, :3 i :i wyno,:.i łącznie 15% phicy 
podst,iwowej (art. Mi) i przyp.-ula w połowie od 
prn,cod,twcy i w połowie od nbezpiPczonego. 

(2) Za ubezpieczoJJego przebywającego w 1·ezt>1·wie 
Polskiej i\far.vn,trki Haudlowej czę~<.'. składki pr"ZY· 
padającej na pracod,twc~ 11okrywn, Ska 1·b Pn.ń1>twa . 
Jeżeli wynagrodzenie jest phil,ne tylko w nntul':r.c, 
składkę w caloi;ci pokrywa 8kiw1J Pat"1s h vn,. 

(:3) "P1~tepi:-- llHt. (I) stosuje RiQ równie;i, do prz , . 
pad ku przewidzianego w 1\rt. :ł ust. (I) , 1wzyc;,.ym 
podstawą wymiarn skll\.(lk i jc.c.:t. o:;;tn.tn in. płuca J od 
stawown. ul:>e1.pieczonego. Jeśli jf'dna,k koszty odstlL
wienia nie obciąia.ją. armatora. jn,k ,·ównic-i. w p r1.y 
padkn pr'l.ewidzianym w a,rt. '.J u.:t. (2), Rkł ł',dkQ 
pokrywa w ca.ło8cj Rkarb Państm~. 

(4) H}dł)..(llrn, ustłl,lonn w us t . l może hyć poclwy'i
i.łZana lub obniża.na uchwa,lą. Rady Min is ków , 
powziętc1: na wniosek 1\:Iinistrn Pmcy i Opieki 
,.'pofoczncj . 

Art,. 1>4. 

(l) Wysokrn\ć ~Hulki za. ubezpieczenie prze,\,j
dziane w art. fi ust .. (I) pkt. 4 określa Rada Min i
~trów na wniosek Ministra Pracy i Opieki kpolecznej, 

zgłoszony w poroznmieniu z Ministrem Przemysłu , 
Handlu i Żeglugi. 

(2) Składka obciąża w całości pracodawcę, a za 
osoby przebywające w rezerwie PoJskiej Marynarki 
Handlowej - Skarb Państwa, przyczym składkę 
za osoby przebywające w rezerwie Polskiej Mary
narki Handlowej określa się odrębnie stosownie do 
zmniejszonego ryzy ka. 

(;J) ,Jeśli w przypadku wskazanym w art. :1 nsi. (I) 
koszty odstawienia nie obcią'.i,ają 11.tmatora, jak 
również w przypadku przewidzianym art. :l ust. (2) 
8kladkę pokrywa w całości Skarb Państwa. 

Art-. 55. 

()) Podstawę wymiM11 skli&.dek . o których niowa 
w <loft. 5 :ł i świadczeń (płacę podstawową.) sta.nowj 
wynagrodzenie pieniężne i w 111;1,turze bez do<latku 
wojennego (war risk bonus) lub tylko wartość 
wynagro<lzeni,1. w naturze, jeżeli pracownik nie otrz.y
mnje wynagrodzenia pienięinego. Wart.ość wyna
grodzenia w na.turze określn. Minist.er Pracy i Opieki 
8polecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu, 
B1;1,rnllu i Żegh1gi. 

(2) Przepisów ustępn poprzedzającego nie stosnje 
si ę <Io osób za.trndnionych na statl;ach l'ybolóstwa 
morskiego. Podstawę składek i ~wiooczeń w 
odniesienin do tych osób okre.~li rozporzą.dzenie 
Ministra Pmcy i Opirki Społecznej, wydane w 
poroznmienin z Ministrem Przemysłu, Handlu i 
Żeglugi. 

(:J) P0<18taw,t wymi;l.l'H sklndeli i ~wiadczeń nie 
może przt>kroczyć kwoty 1250 zł. miesięczn ie . 
Riula. )lini:;;trów może, na wniosok Ministra .P racy i 
Opieki ::-;polecznej, pod~tllwę tę zmienić . 

Art. 5G. 

( l) P1·1.edt-iębion;twa żeglugowe wpla.cać będą, 
~kłmlki 11hczpiecz0niowc do dnin. l :> ktvi.<lego miet:ią.ca 
za. mie,,;i,1c u biegły <Io Ministerstw.1. 8kn.rb11 na. osobny 
rachunek Komisji Uh('zpieczeniowej . 

(~) ,Te'i.Pli prze.<lsięhiorstwo nie m o:i.<: w (la nym 
m j(li,;iącn U!'lt~tli<': k ... voty pol,mnych xk ł,idck, wówczas 
powinno dokona.e w terminie wsk a.zn.nym w l1St. ()) 

wpltity zn.łic'l,kowej w wysoko~ci wpłaty 7. f>O)ll-Zt~l 

nirgo mie~ił)C..'\.. 
(:ł) W ł-:tzic 11ieui!-zczenii1. sldcule:k ub~1.pieczenio · 

w.voh 'l„a pntcowników z1tt1"11dnionych na polskim 
s tai.k u pncz uiepolskie przctlsiębiorstwo, <Io ui
si„czenia składek obowią,z,tne jest pols kie przed!jię
hiol'stwo, które ~t1.itc.,k oddało do eksploatacji . 
Przepis ren :;;trnmjE' Hię od powit><lnio do przypit<llw 
ni c• u i.«zczenia składek zit pracowników zatrndnio
nyc!I 111, :,:t.iitku „tanowiącym wlasno~{ oi;ohy prnw
n('j obcego prawa, pozo~tnjącej w zależności gos
pod a.rczej od pob, ldogo )Jl''.l,O< \:,i~ hi or:::;twa, lub Skarbu 
PtUlS tWll.. 

Art .. f>i . 

Koinisj,t Ubezpiecz~niowa może- się 11bezpieczać od 
odpowie<lzialno~ci od ryzyka woj('nnego w zn.kładach 
11bez pieczeniowyd1, na których wybór wyrazi zgodę 
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Minister Pracy i Opieki Społecznej oraz odbierać 
sumy naleine z tego tytułu. 

Art. :;8. 

Kwoty otrzymane przez Komisję Ubezpiecze
niową mogą być użyte jedynie na świadczenia 
ubezpieczeniowe, na zwrot kosztów odstawienia, 
na. urządzenia. potrzebne do wykonywania ubezpie
czenia. i na wydatki administracyjne, a w zakresie 
ubezpieozenia od ryzyka wojennego, również na 
ubezpieczenie w zakładach ubezpieczeń (reaseku
rację). 

Art. 59. 

(l) Komisja Ubezpieczeniowa prowadzi odrębną 
rachunkowość ube'l.pieczenia od ryzyka wojennego. 

(2) Komisja Ubezpieczeniowa obowiązana jest 
wykazywać w sprawozdaniach z działalności kwoty 
kapitałowych wartości rent płynnych i świadczeń 
pochodnych oraz sumy płatne wskutek wypadków 
śmierci, a niewypłacone do końca roku operacyjnego. 

Art. 60. 

Komisja Ubezpieczeniowa. t.worzy fundusz 
re'l.erwy ubezpieczenia na wypa.<lek choroby oraz 
fundusz pokrycia świa.dcze11 długoterminowych. Za
sady tworzenia i prowadzenia tych funduszów 
okreRli MiniRtR.r Pra.r.y i OpiP-ki Rpole:czm~j. 

Art. 61. 

Komisja Ubezpieczeniowa przy wypłacie -zale
głych rat renty potrąca uprawnionemu zasiłki 
otrzymane przezeń od Ministerstwa Pracy i Opieki. 
Społecznej, lub na jego rachunek w oh~ie, za który 
przyznano mu rentę. 

Art. 62. 

W razie gdyby fundusze Komisji Ubezpieczenio
wej, przeznaczone na wypłatę świadczeń z tytułu 
ubezpieczeń wymienionych w art. 5 ust. (l) pkt. 1-3, 
okazały się niewystarczające, Skarb Państwa udziela 
odpowiedniej dopłaty. 

Art. 63. 

Komisja Ubezpieczeniowa może lokować swe 
fundusze w sposób i do wysokości określonej przez 
Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu. 

Art. 64. 

Przy przeliczaniu kwot wyrażonych w złotych 
polskich na funty szterlingi obowiązuje stosunek 
!I - 25 zł. Przy pneliczaniu tych kwot na 
walutę innego kraju obowiązuje jej stosunek do 
funta szterlinga. 
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DZIAŁ IV. 

Przepisy puejśolowe I końcowe. 

Art .. 65. 

( 1) Minister Pracy i Opieki Społecznej przeprowa
dzi za okres od l września 1939 r. do 31 maja 1941 r. 
rozrachunek z przedsiębiorstwami żeglugowymi i 
rybolóstwa morskiego z tytułu pobranych składek 
i udzielonych świadczeń ubezpieczeniowych, przy
czym może w powzumieniu z Ministrem Przemysłu, 
Handlu i Żeglugi uznać określony odsetek składek 
za zużyty na. świadczenia bez dokonania szczegóło 
wych obliczeń . 

(2) Kwoty naleine od przedsiębiorstw żeglugo
wych w wyniku tego rozrachunku wpływają na 
rachunek Komisji Ubezpieczeniowej . 

Art. 66. 

(1) Komisja Ubezpieczeniowa działająca, na pod
stawie dekretu z dnia 30 czerwca 1941 1·. o ubez
pieczeniu społecznym. osób zatrudnionych na stat
kach żeglugi morskiej i rybolóstwa morskiego 
(D:i. U.RP. Nr. 4 , poz. 7) staje się z dniem wejścia 
w życie niniejszego dekretu Komisją. Ubezpiecze
niow\ Polskiej Marynarki Handlowej i przejmuje 
prawa i obowią,zki Komisji Ubezpieczeniowej oraz 
jej majątek. 

(2) Komisja Ubezpieczeniowa, działająca na pod
stawie dekretu z dnia 30 czerwca 1941 r. pełni swe 
funkcje w dotychczasowym składzie do czasu powo· 
lania nowej Komisji w trybie przewidzianym w 
w art. 41. Powołanie to nastąpi w ciągu 3 mie.sięcy 
od dnia wejścia w życie dekretu niniejszego na okres 
do dnia 30 czerwca 1946 r . 

(3) Osoby ubezpiecz.one na podstawie dekretu 7. 

dnia. 30 czerwca 1941 r . staj~ się z samego prawa 
ubezpieczonymi na mocy dekretu niniejszego. 

(4) Świadczenia przyznane przez Komisję Ubez
pieczeniową przed wejściem w i ycie niniejszego 
dekretu nie ulegają zmianie z wyjątkiem wskazanym 
w art. 68. 

Art. 67. 

Komisja. Rewizyjna., dzia1ają.ca na podstawie 
dekTetu z dnia 30 czerwca. J 941 r ., pełni funkcje w 
dotychczasowym sldadzie do czaau powola.nia. nowej 
Komisji Rewizyjnej , w trybie pn.ewidzianym w 
art. 50. 
Powołanie to na..,t.1tpi w ciągu 3 mi~ięcy od dnia 

wejścia w życie dekTetu niniejszego. 

Art. 68. 

( l) Rent.y inwalidzkie i poinwalidzkie pw.yzna.ne 
z tytułu ubezpieczenia emerytalnego 1·obotniczego 
na podstawie dekTetu z dnia 30 czerwca J941 r. 
o ubezpieczeniu społecznym osób, zatrudniony ch na 
statkach żeglugi mornkiej i rybołó twa. morskiego 
(Dz. U .RP. Nr . 4, poz . 7), ulegają nowemu wy
miarowi z zastosowaniem przepisów dekretu niniej-
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szego, z tym zastrzeżeniem, że renty te nie mogą
być niższe od poprzednio wymierzonych i ie przy
jęta w poprzednim orzeczeniu podstawa wymiaru 
pozostaje bez zmian. 

(2) Zmiana. wymiaru renty obowiązuje od dnia 
wejście. w iycie niniejszego dekretu. 

Art. 69. 
Dek.ret. nm.1e1szy obowią,zuje na ozas trwania. 

wyjątkowych okolicznośoi wywołanych wojną i traci 
moc w terminie określonym. przez rozporządzenie 
Rady Ministrów bez uszC,-z.erbku jednak dla praw 
osób, któryoh roszcwn.ia. powstały prz d tym 
terminem. 

Art. 70. 
Z dniem wejścia w życie dek.retu niniejsz go traci 

moc obowiązującą dekret z dnia ~O czerwca. 1941 r . 
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o ubezpieczeniu społecznym osób, zatrudnionych na 
na. statkach żeglugi morskiej i rybolóstwa morskiego 
(Dz. U.R.P. Nr. 4, poz. 7). 

Art. 71. 
Wykonanie dekretu niniejs;,..ego porucza się Mini

strowi Pracy i Opieki Społecznej. 

Art. 72. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 sty
cznia 1945 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów i 

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej : 
T. Arciszewski 
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Zale,cznik Nr. 1.-(do art. 8). 

TABELA 
I. Lewy kciuk końcowa falanga 

2. Pal.ce. 
Prawy wskaziciel 
cały 
2 falangi 
I falanga 
opuszka i paznokieć bez uszkodzenia ko~ci 

lewy wskaziciel 
calv 
2 r;Jangi 
I falanga. 
opuszka i paznokieć bez nszkodzenia kości 

prawy lub lewy palec środkowy 
calv 
2 f;.langi 
I falanga 
opuszka i paznokieć bez uszkodzenia kości 

prawy lub lewy palec serdeczny (4 palec) 
lub maJy palec 
cały 
2 faln.ngi 
l falanga 
opuszka i paznokieć bez uszkodzenia ko~ci 

:1. Pntce 1t ·1w1 
Prawy lub lewy paluch (wielki pa.lee n nogi) 
cały 

1 falanga 
Prawy lub lewy inny palec n nogi cały 
I falanga 
2 palce u nogi z wyjątkiem palucha cale 
1 fahinga 
:l palce u nogi z wyjątkiem palucha cale 
I falang.i 
-l palce, z wyjąt:dem pa.locha 
ca.le 
I falanga 

4. Ut,rata malfowizny Ufl:t,nej (bez uszkodzenia ~lnchu) 

:5. .Palec ustalony bez moi1.iwo::ici zginanił\ lob wyprostowania : 
tika.la jak po<l 2. za utratę o<lpowiedniego p1ilca lnb jego czę:;ci. 

l.800 zł. 

1.800 „ 
UiOO „ 
l.20:) ,, 

750 „ 

1.000 „ 
750 „ 
600 ,. 
500 „ 

7150 „ 
600 „ 
-500 ,, 
'.l,50 ,, 

500 
500 „ 
:ł50 ., 
250 „ 

1.200 
!iOO ,, 
.')00 

:..i>O ,, 
, :30 
:i50 ,, 
!)00 ,, 
4:,0 

1 .zoo » 

:iOO „ 

1.000 „ 
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Załącznik N'r. 2- (do art. 19). 

,Jednorazowe świadczenie przewidziane w art. 19 dekret.u, przypada w całości : 

wdowie, jeżeli nie ma dzieci, rodziców lub uprawnionego rodzeństwa. ; 

dziecku (dzieciom) jeieli nie ma. wdowy, rodziców lub uprawnionego rodzeństwa: 

rodzicowi (rodzicom) jeieli nie ma wdow_v1 dzieci lub uprawnionego rodzeństwa. 

Przy zbiegu uprawnionych jednorazowe świa.dC'leni ulega podziałow i w sposób następujący ; 

Osoby pozosta.le po v.ma.rlym 

I. Wdowa i dziecko (d1.ieci) 

2. Wdowa i rodzic (e) 

3. Wdowa. i rodzeństwo 

4. Wdowa, dziecko i rodzic .. . 

5. Wdowa., dzieci i rodzic (e) 

6. Dziecko i rodzic (e) 

C2ęści świadczenia., przypadajll!ce 
na. poszczególne osoby 

wdowa l/2, a dziecko (dzieci) 

wdowa 3/4, a rodzic (e) 

wdowa. 1/2, a rodzer'tstwo 

1/2 

1/4 

1/2 

wdowa 1/2, a dziecko i rodzic po l/4 

wdowa l/4, dzieci l /2, rodzic (e) 1/4 

dziecko l/2, rodzic (e) 
----- --- ~---- - - ---

l/2 

1/4 7. Dz.ieci i rodzic (e) dzieci 3/4, rodzic (e) 

8. Dziecko (dzieci), rodzeństwo 

9. Rodzic (e), rodzeństwo 

IO. Rodzeństwo 

dziecko (dzieci) a/4, rodzeństwo 

rodzic (e) :l/4, rodzeństwo 

cało~ć 

1/4 

1/4 

{'Wilg IL O a) hra,·iu i ~iostry są up,·awnim,i do 11dzial11, jeżeli \1' di wili ŃrnitH·,· i ubezpi<><·zo11cgo ni< · o~iQB'.llQli wieku wskazunego w art. l4,'\ 
u><i. I u.4awy o 11be-,;pi,•czfl11iu Hpoł,.,,,•,wyrn, al w wyfJa<lku 11ocl IO.- btl'l: wzgl{~ lu 11;1 wi"k : 

u} podział 11ornif{lz:, 1\zif'<lmi. JIOmittlz,v rodr.e,,stwnrn i pomivd:,;y ro<i1.i,·1,mi 11>1st,.·puj,· w 1'Ów11ych cz,;ścinc,h , 
t·) "·nukowia w wieku wskazanym w urt . f 4!; ust . I U><tU"'~' o 11lxvtpie<"l.t•11iu i;po l,wzn.\'ln ll\\ZO~tnic·zQ "' po,faia l,· 11rawem 

za,: tę pst w>1 ; 
,I) jeżoli n ie ua wdow:v, z;;t.ę/'11.wh , rorlzi,·ów luh ro,!zcii~twu upr,\\vnion,\ ·<!h <ln 11d1.iL1ltc. ~l'·i,1<l czfl ni<> nifl 111,•gn wypliwie , 

z zastrrnź,miem wynikają<Jym ·,. art. I!) 11;;t. (2). 
u) okre.;!et1i" " w,lowu ., 0L(ljru11j,, również i wdow,·11. 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLlTEJ 

Z DNIA :JO GRUDNlA 1944 R . 

o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1943 r. o wydatkaoh i dochoda.eh paóstwowyoh na okres 
od 1 styoznia do 31 grudnia 194~ r. 

Art. I. 

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia. 
31 grudnia 194:3 r. o wydatkach i dochodach pań 
stwowych na okres od l stycmia do 31 grudnia 
1944 r. (Dz. U.R.P . z J944 r. Nr. I , poz. 2) wpro· 
wadza. się następujące zmiany : 

l) wydatki zwyC'Z.a.jne, wymienione w art. I, 
pkt. l dekretu, zwiększa. się o :t :J5.000.-.-. 

2) wydatki na.dzwyczajne zwi~zane z wojną, 
wymienione w art. 1, pkt. 4 dekretu, zmniejsza. 
się o i 35.000.-.-. 

:ł) w załączniku Nr. 1 do art . 7 dekretu (wykaz 
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etatów centralnych urzędów państwowych) 
!)Od wyższa się ilość etatów w rubryce : 
Szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta. Rzecz.y. 
pospolitej, Sekretarze Generalni, Dyrektor De· 
part.amentu o 1 
pracownicy IV kategorii o 13 

4) w załączonym do dekretu budżecie na rok 1944 
imienia się w części 6 tytuł działu :1 "Pomoc 
dla jeńców " na. " Pomoc dla. jeńców i interno
wanych ", a w części 7, dział 5 - tytuł para
grafu I "Kurs finansowo-skarbowy '' na. 
''Kursy" . 

5) w załączonym do dekretu budżecie na rok 
1944 wprowadza się zmiany, zgodnie z załączo
nym do niniejszego dekretu zestawieniem kre
dytów dodatkowych w wysokości :1: 226.900 .-.
oraz zmniejsza się kredyt w części 12, dział 2, 
paragraf 2 o ł 191.900.- .- . 

Art. 2. 
Upoważnja się Ministra. Skarbu do zwiększanja , 

na podstawie każdorazowej uchwały Rady Mini-

U4 

strów, do łącznej wysokości .C I00.000.-.- kredytów 
na, zgodne z celami prt.:ewidywanymi w budżecie · 
na rok 1944, wydatki w kra.ja.eh europejskich, uwal
nianych lub okupowanych przez. Państwa Spuy
mierzone. 

Art. :ł. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza. się. M.ini
strowi Skarbu. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z d.nie rn ogło 
szenia, z mocą obowią.zują.cą od dnia l stycznia 
1944 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : 7' . Arciszewski, 

Kierownik MiniRterstwa Skarbu : .J. Kwapiński, 

Załącznik do art. l. 
pkt. 5 dekretu 

ZESTAWIENIE KREDYTÓW DODATKOWYCH. 

WYDA TKJ ZWYCZAJNE - ;f. 226.900.-.-. 

CZĘśC I DZIAŁ ~PARAGRAF. 
! 

WYDA'J'KJ j_FUNTY STERL~ 
.. . .... T T . - - --~ -

4 PREZYDIUM RADY MINISTRÓW ... ... ... 2.680 
-------

l 

I 
Zarząd Centralny .. . .. . . .. ... . .. ... 80 

- ·--
l Upo~n.żcnie ... .. . ... . .. ... . '" ... 80 

·-
la Fundusze specjalne ... ... ... ... . .. .. . 2.000 

·-
5 Fundm.;1, n& ko ;zty podr6iy 1,a.granic-,.nych oraz n& wyd1itki 

' 

I 
z tymi podróiami zwią1.ane ... ... . .. ... .. . 2.000 

I 

2 I Komisja powołana w związku z wynikiem kampanii 
I I wrześniowej 1939 r. ... .. . ... ... .. . . .. 500 

;1 Podróże, przcja1.dy i przewozy .. . .. . .. . ... .. . 500 
I -

5 
I 

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH .. . 67.920 

I Zar~d Centralny .. . ... ... ... .. . .. . 5.130 
--

l Uposafonie ... ... ... .. . ... .. . ... 1.030 

2 Prace cz~owe i różne wydatki osobowe ... .. . ... 600 

4 I Pomieszczenie ... .. . ... ... ... . .. ... 2.000 
! I 
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~ ó I DZIAŁ _PARAGRAF! WYDATKI FUNTY STERL. 

----- --·-
5 I I l 6 I Wydatki biurowe 700 ... ... . .. ... . .. " . 

I 7 Zakup inwentarzłt ". ". . .. .. . ". ... 500 

8 Wydatki reprezentacyjne i na, stycznośc i ... ... . .. 300 

3 
) 

Urzędy zagraniczne ... ... ... ... ... .. . 62 .790 
I 

] 

I 
Wydatki osobowe ... . .. ... .. . ... . .. 44.090 

2 Wydatki rzeczowe ... ... ... . .. .. . .. . 16.570 

3 F nndn~ze do rozporządzenia ... ... ... . .. .. . 

I 
2.1:30 

7 MINISTERSTWO SKARBU ... . .. ... .. . 55.900 
I r 

{ I Zarząd Centralny ... .. . . .. ... ... . .. 900 

4 P omie.<;zczen ie ... ... ... .. . . .. .. . .. . 500 
I I I 

6 Wydatki biurowe. ... r 400 ... ... . .. ... .. . 

I 4 Poiyczki i subwencje .. . ... ... ... . .. . .. 3.000 

"' Pożyczki 

I 
3.000 . ) ... .. . ... . .. ... . .. ... ... 

: 11 Koszt y druku ba nknotów ... ... ... . .. .. . 52.000 

8 MINISTERSTWO PRZEMYSŁU , HANDL U I 

I 
ŻEGLUG] ... ... .. . . .. . .. ... . .. 400 

I 12 Komltet Odbudowy Warszawy ... . .. . .. ... 400 
E 

9 ! I MINISTE RSTWO S P RAW WEWNĘTRZNYCH. ... 380 

I I !------·-
I i Zarząd Centralny ... ... .. . . .. . .. ... 380 

! - --
l U pos>1.ie11 ie 

• 80 ... ... . .. ... ... ... .. . 

r 

2 Prace czasowe i różne wyda.tka osobowe ... ... . .. 
L 

:iOO 

10 MINJSTERSTWO SP RA WJEDLl WOSCI ... ... 360 . 
1 Zarząd Centralny ... . .. ... .. . .. . . .. 360 

4 Pomie1:1zczenie ... .. . ... ... ... . .. ... 200 

5 Opłaty pocztowe, tclefoni<izne i telegrłl.fic-.me ... ... .. . 160 
-

Il MINISTERSTWO lNFORMACJJ 1 DOKUM ENTACJl 6.450 
--

1 Zarząd Centralny ... . .. ... . .. . .. ... 950 
- ---

4 Pom i~?.czenie 
I 950 .. . . . . ... .. . . .. ... ... 
' 

4 Działalność informacyjna . .. . .. ... ... . .. 5.500 

8 Placówki w E uropie, na. Bliskim Wschodzie i w Ąfryce ... 5.500 

I 
12 : MINISTERSTWO PRACY I O P IEKI S P Ot.ECZNEJ ! 

'38 ,600 

1 Zarząd Centralny ... . .. ... .. . .. . .. . 3 .600 
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CZĘSC I DZIAŁ IPARAGRAFI WYDATKI FUNTY STERL. 

I - .. --.. - ---

I 12 1 :i Podróie, pri ejazdy i przewozy . .. ... ... . .. 500 

4 Pomieszczenie . .. .. . ... .. . .. . . .. . .. I 650 

5 Opłaty pocitowe, telefonicme i telegra.ficzne .. . ... . .. I l.800 

! ! 6 Wydatki biurowe ... ... ... .. . . .. ... I 400 

I I 7 Zakup inwentarza 260 ... ... ... .. . ... .. . 
2 i Wydatki na Opiekę Społeczną .. . ... ... . .. 35.000 . 

f, Pomoc dla uchodźców w kr.ljach europejskich ... .. . 35.000 

14 MINISTERSTWO WYZNAŃ RELIGIJNYCH l 
OSWIECENIA PUBLICZNEGO ... ... ... .. . 53.500 

1 Za.rząd Centralny . .. . .. ... ... ... ... I 1.200 

I 3 Podróie, prz.eja1.dy i przewozy . . . ... ... ... . .. 100 

4 Po.miesi<n.enie ... ... . .. ... .. . . .. ... 700 

5 Opłaty po ztowe, telefoniczne i telegrafi~ne .. . . .. ... too 

6 

I 
Wydatki biurowe .. . .. . ... ... . .. ... ... ::łOO 

2 Szkolnictwo j kursy w Wielkiej Brytanii ... . .. 250 

4 Szkolnictwo rolni czo-leśne ... ... . .. ... . .. 250 
r 

3 Szkolnictwo i kursy poza Wielką Brytanią . .. . .. 
I 

48.720 
I 

( Sikolnictwo i kursy wła~e ... ... ... ... ... I 48}120 
; 

i ' 
2 Szkolnictwo rmbwencjonowane ... . .. ... ... .. . 400 

4 

1 
Szkolnictwo Wyisze, konserwacja zabytków, biblioteki I 
i subwencje na wydawnictwa .. . ... ... ... I 700 

i 
Bibliot ki, zakup dzieł sztuki I 700 7 . .. .. . .. . ... . .. 

i I 

6 Wyznania relJgijne 
I 

1.500 ... . .. . .. ... .. . . .. 
: 

L Zai;il)<i O$Obowe ... ... . .. ... ... ... . .. t.500 

! 
,-... 

8 Opieka nad nauczycielstwt!m .. . . .. .. . .. . 130 

I 2 Pomoc dla nauczycielstwa ... ... . .. ... ... l30 
' ; 

9 Opieka nad młodzieżą ... .. . ... ... ... 1.000 
: 

I 
I l Subwencje ... I.OOO I ... . .. ... ... ... ... . .. 

15 MJNJSTER.STWO ODBUDOWY ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ .. . ... . .. ... ... . .. . .. 810 

J Zarząd Centralny ... ... ... ... ... . .. 810 

' 4 PomieoZczenie ... . .. .. . ... . .. ... .. . :HO 

6 Wydatki biuro wu . .. .. . ... .. . . .. ... .. . soo 
I 
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31 
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 30 GRUDNIA 1944 R. 

o wydatkach I doohodaoh państwowych na okres od 1 stycznia do 31 marea 1945 r. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) usta.wy konstytucyj-
nej stanowię co następuje : · 

Art. 1. 

W okresie od 1 stycznia. do 31 marca 1945 r. 
mogą. być dokonane : 

I) Wydatki zwyczajne i nadzwyczajne do wy
sokości 1/4 kredytów przewidzianych w budże
cie na. rok 1944, dołączonym do dekretu Prezy
denta. Rzeczypospolitej z dnia, 31 grudnia 1943 
r. o wyda.tka.eh i dochodach państwowych 
na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1944 r. 
(Dz.U.R.P. z 1944 r. Nr. 1, poz. 2) z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych dekre
t.a.mi Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
20 czerwca 1944 r . (Dz. U.R.P . Nr. 7, poz. )3), 
z dnia 22 lipca 1944 r. (Dz .U.RP. Nr. 9, 
poz. 15 ), z dnia 11 październik.a 1944 r . (Dz . 
U .R.P. Nr. 12, poz. 22), z dnia 20 listopada. 
1944 r. (Dz. U.R.P. Nr. 14, poz. 26) i z dnia 
30 grudnia 1944 r. (Dz. U .R.P . Nr. 15, poz. 30). 

2) Wydatki na. Polskie Sily Zbrojne do wysokości 
!: 4,828.000.-.-. 

3) Wydatki nadzwyczajne związane z wojną do 
wysokości f 3,049.810.-.-. 

Art . 2. 

Wydatki mogą być dokonywane, jeżeli dekret 
niniejszy inaczej n.ie stanowi (art. 4 i 5), tylko na te 
cele, które zostały ustalone w art. 1 oraz r ubryka.eh 
budżetu na rok 1944. 

Art. 3. 
(1) Kredyty na wydatki przewidziane w art. 1, 

pkt. 1 będą. otwierane przez Ministra Skarbu w 
granicach rubryk budżetu na rok 1944. 

(2) Kredyty na wydatki przewidziane w a.rt. l, 
pkt. 1, z wyjątkiem kredytów w części 3 budżetu , 
mogą być otwiera.ne przez Ministra Skarbu miesię
cznie. 

(3) Kredyty w części 3 budżetu będ~ otwierane na 
wniosek Prezesa Najwyższej Iz.by Kontroli. 

Art. 4. 

Minister Skarbu może przenosić w budżecie kredy
ty zgodnie z postanowieniami a.rt . 5 dekretu Prezy 
denta Rzeczypospolitej z dnia. 31 grudnia. 1943 r . 
(Dz . U .R.P. z 1944 r . Nr. J , poz. 2) . 

Art. 5. 

Minister Skarbu może podwyższać kredyty : 
I) obejmujące wydatki na. uposażenie (place) do 

faktycznej wysokości tych wydatków, ustalo
nej na. podstawie ilości pracowników przewi
dzianych w budżecie na rok 1944, zgodnie z 
dekretami Prezydenta. Rzeczypospolitej, wy
mienionymi w art. 1. 

2) obejmujące wydatki na. dodatki rodzinne 
do faktycznej wysokości tych wydatków, 
ustalonej na podstawie norm przewidzianych 
w za.łączniku Nr. 2 do art. 7 dekretu Prezy
denta. Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 
1943 r. (Dz. U.R.P. z 1944 r. Nr . 1, poz. 2). 

3) obejmujące wydatki o charakterze stałym , 
przewidziane w wymienionych w art. 1 dekre
tach Prezydenta. Rzeczypospolitej o zmianie 
dekretu Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 
31 grudnia 1943 r . (Dz. U .R.P. z 1944 r . Nr. 1, 
poz. 2), do wysokości 1/4 t ych wydatków, 
przeliczonych na okres roczny. 

4) w części 12 dział 2a do wysokości znajdującej 
pokrycie we wpływach ze specjalnych operacyj 
finansowych, jeżeli wpływy te są przeznaczone 
wyłącznie na cele objęte powyżej wymienioną 
rubryką budżetu . 

5) obejmujące, zgodnie z celami przewidzianemi 
w budżecie na rok 1944, wydatki w krajach 
europejskich uwalnianych lub okupowanych 
przez Państwa Sprz.ymierzone nie wyżej jednak 
jak do wysokości .C 300.000.- .- i na podstawie 
każdorazowej uchwały Rady Ministrów. 

Art. 6. 

Minister Ska rbu 1.a.rządzi na wniosek Prezesa. 
Najwyższej Izby Kontroli podwyższenie kredytów 
w części 3 budżetu o kwotę nie przewyższają.cą 
.C 1500.- .- na wydatki nieprzewidzianych w budże
cie na rok 1944 DeJegatur Najwyższej Izby Kontroli 
poza. granicami Zjednoczonego Królestwa ora.z na 
podwyższenie wydatków Delegatur istniejących . 

Art. 7 . 

(I) Wydatki na uposażenie Prezydenta Rzeczy
pospohtej , Prezesa Rady Ministrów, Ministrów i 
Podsekretarzy Stanu, Prezesa, Wiceprezesa i człon
ków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, członków 
Rady Narodowej R. P . i Ra.dy Jedności Na.rodowej, 
sędziów , prokuratorów oraz pracowników central-
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nych urzędów par1stwowych będą dokonywane na 
podstawie tabeli uposażeń ustalonej w załączniku 
Nr. 2 i w granicach etatów, ustalonych w załączniku 
Nr. 1 do dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia :n grudnia lfl43 r. (Dz. U.R.P. z l!l44 r. Nr. l. 
poz. 2) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych, 
dekretami Prezydenta Rzeczypospolitej wymie.nio
nymi w art. l. 

(2) Upoważnia się Radę Ministrów do ustalania 
etatów i wy1<okości uposażeó dla urzędów zagrani
cznych R. P. oraz urzędów i placówek istniejących 
poza granicami Zjednoczonego Królestwa. 

Art. s. 

Wydatki dokonywane na po<.lstawie dekretu 
niniejHzego pokryte będą dochodami osiągnięwmi w 
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okre::.ie od I Rtycznia <lo 31 marca l 945 r., wpływami 
z opł'mc:vj finansowych oraz z zapasów ka:;,owych. 

Art.. fi. 

Wykonanie dekre,t.u niniejBzego porucza się Mini
strowi Skarbu. 

Art. l n. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie w dniem 

oglo:,zenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : W {. Raczkiewicz 

Pl'E'ze:-; Rady Minist,rów : T. Arcisu1cski 

Kierownik MiuiKteretwa Skarbu : J. KwapińBki 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Z DNIA 4 GRUDNIA t!l44 R. 

o zmianie tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakladó"I' i instytucyj państwowych. 

Na podstawie art.. 11 ust. (:I) ustawy z dnia 17 
lutego l 922 r. o pa11stwowej służbie cywilnej 
(Dz. U. R P. Nr. 21 , IJOz. 164) zarządza się co 
nastęi1uje: 

§ l. 

\V tabeli. stanowisk dla władz, urzędów, za.kładów 
i in:,tytucyj państwowych, stanmviącej załącznik 

do rozporządzenia Rn.dy Ministrów z dnia Hl grnd
ni11 rn:rl r . (Dz .U.RP. Nr. 102, poz . 780) . zmi('
nionej rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 
2 lipca rn;\6 r . (Dz .U .RP. Nr . !i2, poz . :no), z 
dnia 21 stycznia Hl :l7 r. (Dz .U .RP. Nr . fl, poz . W1) , 
z dnia 12 lipca tfl :17 ,·. (Dz .U .RP. Nr. riri, poz. 4!{1) 
z dnia 24 liRtopada lfl;\7 r . (Jlz .U .R.P. Nr. H:l, 
poz . 60:l), z dnia rn luwgo lfl:l8 r. (Oz.U.R .P . 
Kr . I :i, poz . fl 1) , z dnia. 20 marca }fl:lH r. ( [):,; . 
U .RP. Nr. 22 , poz . 1%), z dnia, 11 lutego rn:rn t·. 
(llz .U .R .P. Nr. 14, poz . 7il) , z dnia. 1!i pa~,dziP111ilrn 
Ifl4T ,,. (l)~ .. lJ.l{.P. Nr. 7 . poz . lH) . z dnia 6 lipva 

Hi42 r. (ilz.U.R.P. Nr. 7, poz. U3), z dnia 22 
wrze:;nia Hl42 r. (Dz.U.RP. Nr. ~. }JOZ. 18), z dnia 
25 ;;tyczni i\ I !)4;\ r. (Dz. U. R.P. Nr. 1, poz. I) i 
z dnia 21 Wt'ZE'..;nia l!l4:l r. (Dz.U.R.P. Nr. 9, 
poz. 24). - wprowadza. się zmianę następującą: 

W czę..'.;d, dotyczącej Ministerstwa Skarbu w 
rnbryce" Zarząd Centralny "w kolejności stanowi8k 
oznaczonej liczbą " 2 " umieszcza się stanowi.-;ko 
" Sekrt\ta1'7. G<:neralny " w ka.t.egol'ii I, i w związku 
z tym pl'ze.suwa ~ię odpowiednio kolejno8Ó chilszych 
!-tanowi:.;k, zMnieszczonych w tej rnbr)'Ce. . 

§ 2 . 

]{.01. por1,ądzęn[e. ninu.·1.-..1.n \\.·chodr.i w życie z 
dzie.m ogłosztmia z mo~ą. oho\dą,zującą od dnia 
1 ~rndni:1 l 944 1· . 


