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Art. 2. 

Numeracja dalszych rozdziałów i art,rknłów dek
retu z dnia 27 maja 1942 r. ulega odpo\·;ied niej 
z.mianie. 

Art. 3. 

Upoważnia się Pre-Lesa Rady Ministrów do ogłosze
nia. jednolitego tekstu dekretu z dnia 27 maja 1942 r. 
z. uW'Lględnieniem zmian wprowadzonych przez 
dekret z dnia 29 Wt"l.eśnia 1944 r. i dekret niniejszy. 

Art. 4. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza się Preze-
sowi Rady Ministrów Ministrowi Obrony 
Narodowej. 
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D'l.iennik Ustaw Nr. :i 

A1·t. 5. 

Dekret niniehzy wchodzi w życie. 'l. dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Ra.czkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: 1'. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej : 

M . Kukieł Gen. Dyw. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

Z DNIA 8 MARCA 194:> R. 

wydane w porozum1emu z Ministrem Przemysłu, Handlu I Żeglugi w sprawie podstawy wymiaru składek I świadczeń 
ubezpieczeniowych dla osób zatrudnionych na statkach rybolóstwa morskiego 

Na podstawie art. 55, ust. (2) dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1944: f. o 
ubezpieczeniu osób zatrudnionych na statkach 
żeglugi morskiej i rybolóstwa mor::;kiego (Dz. U .R.P . 
Nr. 15, poz. 29) zarządzam co nai:;tępuje : 

§ l. 

Rozporządzenie niniejsze dotyczy osób, ubezpie
czonych na. podstawie dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 21 grudnia. 1944 r. (Dz. U.R.P. 
Nr. 15, poz. 29). zatrudnionych na stR.tkach r.vbol6-
stwa morskiego t.ypu trawlerów. 

§ 2 . 

Podstawę wymiaru składek w zakre:ie ubezpie
C'/,eń, wymienionych w art. 5 ust. ( 1) pkt. 1. 2 i 3 
dekretu i świadcwń ubezpieczeniowych (płacę 
podstawową.) stanowią następują.ce ryczałtowe 1.arob
ki dzienne: 

t. O. IO. O. dla ucznia i chłopca 
f.. 1. O. O. dla młodszego rybaka, palacza i 

węglarza 
r. I. 6. 8 . dla młodszego mechanika, !stli1-s1,ego 

rybaka i kucharza 
!'.. I. D. 4. dla. szypra, pomocnika zypra, ~t.ar 

szego mechanika i bo mana. 

§ :t 
Okresem obliczeniowym dla wymiaru składki 

ubezpieczeniowej je&t okres podróiy bez względu 
na czas jej trwania. 

Do okresów podróży za licza się wszystkie dni od 
chwili zawarcia umowy o pracę do jej rozwiązania 
oraz przerwy w zatrudnieniu u tego samego praco
dawcy, nie przekraczające pięciu dni. 11ekroć 
zachodzi potrzeba zaliczania dni, wykraczających 
poza czas od chwili odjazdu statku z portu operacyj
nego do jego powrotn. dni te - stosownie do 
okoliczności - zalicza się do podróiy poprzed7.ającej 
lub następnej. 

Pocłstawą wymiaru składki za okres obliczeniO\vy 
jest iloczyn powstały z pomnożenia właściwego ry
czałtowego zarobku dziennego (§ 2) przez liczbę 
dni obliczoną w sposób określony w ustępach po
przedzających. 
Składkę oblicza się przy wypłacie zarobków za 

ka.idą podróż i wpla.ca się w terminie do dni siedmiu 
od jej za.ko11.czenia. 

§ 4. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 styczniu. 
1945 1'. 

K ierownik Ministerstwa Prac~· i Opieki Społecznej : 
T. Arciszewski 


