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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
Poz. : JO -
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dnio. 28 czerwca. J0(5 r .o rwwil\U,niu umów o pracę, zo.wnrt.ych ?. pracownikami kontre.ktowymi oraz. o
wypłacie odpraw osobom, omymującym upoeaten ie i zoope.tTZ()llio ze Skarbu Po.óstwa

st.r. 157
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

Z DNIA 28 CZERWCA 1945 R.
o rozwl"zan(u umó w o prac~, zawartych z praoownlkaml kontraktowymi orat o
wypłacie odpraw osobom, otrzymuj~ym uposaunle I zaopatrzenie te Skarbu Państwa

Na podsta.wie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj -

nej,

stanowię

co

następuje

:

o

pracę,

.zawarte na.
.z dniem

rozwiązane

CZM określony,

uzna.jA ,dę 7.lt
niniejszego

wejścia w życie

dekretu.
Art. 2.
Umowy o pracę , zawarte na czas nieokreślony po
Jniu :30 czerwca 1940 r . mię<lzy pt".ledstawicielami
$karbu Państwa, a pracownikami wszystkich u nę
dów pań stwowych , nie wypowiedziane do dnia. wejścia w ż.ycie niniejszego dekretu, jak również umowy

Upoważ nia się Radę Ministrów do usta.lenia
wysokości odpra.wy dla pracownik.ów objętych art . l,
w granicach rozporządzalnych funduszów z tym
zastrzeżeniem, że odprawa.. nie może by6 niższa. od

przewjdzianego w umowach o pracę trzymiesięcznego
upo,:;ażenia.

Oi:ęM
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lh.io,111.ik Ustaw Nr. i

..

1.

Art. 3.
(1) Przepisy art. 2 niniejszego dekretu s~osttjc się
odpowiednio do członków Rzą!lu, Prer.csa i mlonków
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, sędziów, prokuratorów i urzędników pailstwowych w razie
zwolnienia ich z zajmowanych urzędów.
'
(2) Przepisy art. 2 stosuje się równiei do osób
otrzymujących zaopatrzenie z kredytów części 7,
dział 7, budżetu na rok 1945, stanowiącego załą
cznik <lo dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 22 maja 1945 r. o wy<latkach i dochodach
pa,1\stwowych na okres o<l 1 stycznia do 31 gru~nia
1945 r . (Dz. U.R.P. Nr. 5, po~. 16).
',

Art. 4.

DZI AŁ

się

Mini-

z dniem

ogło

Wykonn,nie niniej~zego dekret u porucza.
strowi Skarbu.
Art. 5.
Dekret niniejszy wchodzi w
szema.

życie

Prezy dent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz
P rezes Rady Ministrów : T. Arciszew.,ki
Kierownik Ministerstwa Skarbu : J.

Część

Kwa;piński

II

URZĘD O WY

Uchwala Ra.dy .Ministrów .,. <lnin 25 t>wrwoo l94.5 r. w sprawie odpraw dla praco'Wllików polskich pr~ębiorstw
Zeglugi Morskiej . . .
. ..

DZIAŁ

URZ~DOWY

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW

Z DNIA 25 CiERWCA 1945 R.
w sprawie odpraw dla pracowników polskich przedsitbiorstw
Żoglugi Morskiej.

n.a.d a. Mi11i:.;t1·ów upowa.żnia, !'llini:.;tr,>, l'r~emy:,,:111, Ha.11<1111 i Żeglugi do wypłace
nia p1,~cow11ilwm pol:-;kich pr.wd:.;i~hiorstw Żeglugi Mor:skiej odpraw 11a równi z
pra<;ownikanii p:u',~t,~owymi, z tym ie o<lpru.wy zostani;\: i111 wypłaco11e z kas
tych przecls:ęb orstw.

'floc-iouo
Ceno.

'l.

1,ol"1·~11i11, Miuistn, l:l1,rMvio<lliwoŚ<·i w Drok.lmi Goo. B>lroor & Son 1, td. w Lornlynie.
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