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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Z DNIA 29 CZERWCA 1945 R. 

w sprawie wysokości składki za ubezpieczenie od ryzyka · wojennego . 

. Na. podstawie art. 54 Ufit. (1) dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 2] grudnia. 194.4 r . o ubezpie- · 
czeniu osób, zatrudnionych na. statkMh żeglugi 
morskiej i rybolóstwa. morskiego (Dz. U.R.P. Nr . 15, 
poz. 2·0} za~za. się co na.stępuje: 

§ l. 

Wysok~ć składki za ubezpieczenie od ryzyka. 
wojen.nego osób zatrudnionych na statkach żeglugi 
morskiej i rybolóstwa. morskiego określa się na czas 
od dnia I· lipca. 1945 r. do dnia 30 września. 1945 r. : 

l) na kwotę f:2.15. O miesięcznie za. ka.idą: osobę 
podlegającą. ubezpieczeniu od ryzyka woje~
nego z wyjątkiem osób wymienionych w 
pkt. 2. 
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2) na kwotę f:0.1 O.O miesięcznie ·za. ka.idą. osobę 
przebywającą. w Rezerwie Polskjej Marynarki 
Handlowej na. terenach objętych działaniami 
wojenn.vmi. Za o~oby przebywają.ce w Rezer· 
wie Polskiej Marynarki Handlowej na terenie 
Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjedno
cwnych Ameryki Północnej składki za ubez
pieczenie od ryzyka wojennego nie pobiera się. 

§ 2; 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 7. dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia. I lipca. 
1046 r. 

Prezes Rady_ Ministrów i Kierownik Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej : _T. ArciszewsĄ:i 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

. Z DNIA 26 MAJA 1045 R. 

wydane w porozumieniu z .Ministrem Spraw Wewnętrznych I Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie prawomocności 
orzeczeń o zupełnej niezdolności do słuiby wojskowej osób pełniących czynną słuibę wojskową w Polskich Siłach Zbrojnych 

poza granicami Rzeczypospolitej. 

Na podstawie art. ll8 i art. 195 ustawy z dnia 
O kwietnia 1038 r. o powszechnym obowiązku woj
skowym (Dz. U.R.P. Nr. 25, poz. 220) zarządza. się 
co następuje : 

§ 1. 

l) Qsta.teczne orzeczenia, o zupełnej niezdolności 
90 słuiby wojskowej (kategoria. " E "} osób 
pełniących czynną służbę wojskową. w Polskich 
Silach Zbrojnych poza granica.mi Rzeczypos
politej stają się prawomocne z chwilą. dorę(:ze
nia lub ogłoszenia za.interesowanemu decyzji 
właściwej władzy wojskowej o zatwierdzeniu 
orzeczenia komisji· wojskowo - lekarskiej . 

2) Właściwy komendant uzupełnień za.rzą.dzadorę
czenie lub ogłoszenie decyzji władzy zatwierdUl.
jącej orzeczenie komisji wojskowo - lekarskiej 
bezzwłocznie po otrzymaniu od właściwych 
władz miejscowych zezwolenia. na. pobyt za.in
teresowanego w danym Kraju w charakteue 

osoby nie wchodzącej w skład Polskich Sił 
Zbrojnych. 

§ 2. 

Sprzeczne z niniejszym rozporządzeniem przepisy 
instrukcji o postępowaniu rewizyjno- lekarskim 
w wojsk n, marynarce wojennej i silach powietrznych, 
tra.cą. moc obowiązującą z dniem wejścia w życie 
niniejszego .rozporz.ądzenia. 

§ 3. 
Rozporządzenie ninieJsze wchodzi w iycie z 

dniem ogłoszenia. . . 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej ·: 
M. K ukiel Ge11:, Dyw. 
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