1690

........

.....-'------~~..".,.,.,.,.

~

-~~,--

Dziennik

-

c..t~taw.

1142.
Rozporządzenie Ministra Kolei Żela~my~h
z dnia 14 grudnia 1923 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem 5kąrbu,
o uposażeniQ nieet'l towych, stałych dziennic:
płatnych pracowników kolejowych.
Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów pa(lstwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nil 116 poz. 924) zar;!ą
dzam w porozumieniu z Ministrem Skarbu <;;0 na' stępuje:

§ 1. Stałymi dziennie płatnymi pracownikami
. kolejowymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia
są nieetatowi pracownicy kolejowi stali. dziennie płat
ni, którzy w dniu 1 października 1923 r. byli ;msze'
regowani do jednego ze stopni płac na podstawie
ustawy z 13 Iipc.a 1920 f. O uposaieniu pracownll<ów
kolejowych (Dz. U. R. P. N2 65 poz. 43.0) i którzy
nie są objęci postanowieniem art. 102 ustnwy z dnia
9 październ ika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów
państwowych i wojska (Dz. U. R. P. N~ 116 poz. Q24).
Rozporządzenie niniejsze nie odnosi si~ do kandy.datów (aspirantów) na stanowiska w średniej i wYź
szej służbie !<;o)ejowej.
1) Pracownicy dziennie płatni otrzymują
na zasadzie dniówkowej składającą si~ Z. płacy
zasadniczej i z dodatlm rodzinnego.
.
2) Wysokość płacy zasadniczej zależną jest od
rodzaju zajęcia służbowego i od i10sci lat służby kolejowej spędzonej w posiadanej kateg,orji płacy.
Na wysokość placy wp ły wa także miejscowość
w której pr~cownik pełni służbą.
I

§ 2.

płacę

§ 3. t) Zajęcia służbowe w kolejnictwie sprawowane za$adniczo przez pracowników dziennie płat
nych, dzielą si~ na 8 kategorji. którym odpowiada
\ taka sarna ilość kategorji płac.
Podział zajęć służbowych na kategorje uwidoczniony jest w załączonej tabeli C.
2) Każda kategorja płac sldada si~ z pewnej
ilości szczebli, oznaczonych literami alfabetu.
§ 4. 1) Wysokość płacy dziennej oznacza się
w punktach ustalonych w załączonych tabelach ł\ i B.
.
Kwotę płacy
markach polskich otrzymuje się
przez p'omnoż enie jednakowej dla wszystkiCh kategorji - mnoinej, przez punkty ~stalone w tabelach fi i B.
2) . Tabela, f\ ma zastosowanie do pracowników
niepracujących w kolejce (turnusowoJ, a których służba
normowana jest według współczynnika 1 w myśl przepisów' o stosowaniu na kolejach że,laznych ustawy
ó czasie pracy w przemyśle i handlu, t. j. wynosi
8 godzin na dobę w zwykły dzień powszedni. a 6 godzin na dobę w sobotę.
Ponadto należy tabel~ fi zastosować do tych
pracowników, pełniących Służbę według mniej wartościowych współczynników (u/6, 2/3, 1/2, l/S), których
praca w ciągu jednej doby wynosi:
przy zastosowaniu współczynnika 5/6 conajmniej
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przy z:J.stosowa nill współczynnika ';!IJ conajmniej
12 godzin,
przy Z(lstosowaniu w:spółczynnika 1/2 i 1/3 ponad 12 godzin.
3) Tabela B ma zastosowanie do tych pracowników, którlY pracui ('ł w kolejce (turnusowo) i których służba rozl;:ł ad~ sią na ws zystki2 dni tygodnia
w ten sposób, że suma czasu wykonanej przez nich
pracy w ciągu całego t ygodnia wynosi:
przy zastosowaniu współczynnika l = 46 godzin,
"..
" G / G : ; ' ; : : 56
Ol
"..
..
'JJg ..,. 70
"

",

1/2

1/3 = 91

..
"
4) Pracown icy młodociani, w wieku poniżej
lat 18 otrzy mują 60% upos~ że nia przewidzi~nę,go
II

niniejszem rozporząd zeniem ,

§ 5. 1) Przez CZ::lS trwania wyjątkowych warunków ekor.orniczny~h dodaje się do punktów, ustalonych w tabelach F\ i B jako dodatek ekonomiczny
n~ każdego członk(l rodziny, nle więcej jednak, jak
na :>

(pięciu) członków, 45 punktów rniesięc::mie.
2) Do rodziny w rozumieniu niniejszego fO:pOr;!2Idzenia należą:
a) ż on a, wyją wszy wypadki, gdy jest sądownie
rozwiedzioną lub separowaną, a na mężu nie
ciąży obowiązek alimentacji, lub gdy. pobier\a
uposażenie lub zaopatrzenie z instytucji p~ństwowej,
I
b) m~ż zupełnie niezdolny do zarobkowania.
c) dzie ci ślubne i uprawnione, tudzież pasierbydo ukończony c h lat 18, o ile zaś ucz~szczają
do szkó ł publicznych, ·lub wskutek ułomności
fizycznych, umyslowych albo nieuleczalnej
choroby, nie mogą na swoje utrzymanie zarab iać do ukończonych lat 24.
3) Dzieci i pasi"erbów, które weszły w związki
małżeńsk ie lub które same się utrzymują, lub posiedają własne zaopatrzenie conGljmniej w w)'Sokośti
płacy samotnego pracownika VI 8-ej kategorjl płac,
nie uwzględnia s ię przy wymiarze dodatKU ekonomicznego.
4) Jednocześnie ze zmniejszaniem się dod!'ltku
ekonomicznego (rodzinnego) w myśl ust~pu 2-go
art. 4-90 ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów pań
stWOWYC\l i wojska z dnia 9 października 1923 r.
ulega ć będzie w tych samych terminach 'redukcji
o 1 punkt aż do wysokości 38 punktów dodatek
ekonomiczny (rodzinn~ przyznany w myśl postanowień poz. 1) niniejszego paragrafu. Równocześnie
zmniejszać się będą sta wki zarobkowe, uwidocznione
w tabeli F\ 0 -0,4 części punktu, sŁaw k i zaś zarobkowe tabeli B w pierwszych pię c iu pół roczach o 0,3
części punktu, a w następnych <lwu półroczach o 0,4
części punktu we wszystkich grupach i szczeblach '
w tych samych terminach, jak to przewi dziano wart. 3,
ustęp ostatnI wyżej wspomn ian ej ustawy dla pracowników etatowych.

§ 6. 1) Wartość punktu (mnożna) w markach
polskich, ewentualnie \V przyszłej walucie polskiej,
określać

będzie na każdy miesiąc dla pracowników
stałych dziennie płatnych właściwa dy·

nleetatowych
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,rekcja kolei państwowych najpóźniej dnia 20 danego pod względem liczby punktów, aniżeli szciebel osią
miesiąca, biorąc pod uwagę zmian~ wysokości kogni~ty przez pracownika w grupie wyższej.
sztów utrzymania w poszczególnych środowi~;!(1!ch
3) W chwili przyjęcia do służby, wzgJ~dnie
pracy tejże dy rekcji, na podstawie urzędowych no- zaliczenia do wyższej kategorji ustala si~ termin
pos'..lni~cia do nastąpnego szczebla w ten sposób, :ie
towań cen artykułów pierwszej potrzeby w okresie
od dnia 15 ubiegłego miesiąca do dnia 15 bieżącę czasu od dnia przyjęcia względnie przesunięcia do
,go miesiąca. Stosunek wzrostu uposażenia pracow- wyższej kategorji płac do najbliższego ogólnego ter,ników dziennie płatnych w danym miesiącu do upo- minu posunięć (§ 7 poz. t) nie uwzgiędnia się.
4) W relzie przesunięcia pracownika do niiszej
sażenia tych pracowników w ubiegłym miesiącu nie
może przewyższać tego stosunku wzrostu uposaże
kategorji płac, należy mu się w tej niższej kategorj i
nia w XVI grupie funkcjonarjuszów państwowych.
'ten sam z kolei szczebel, którY zajmował w kate2) Do końca roku 1924 wartość punktu okre- gorji wyższej z zaliczeniem lat spędzonych w tym
szczeblu (poz. 7).
.
śla 'Się w jednakowej wysokości na cały obszar Rze~
czypospolitej Polskiej, w tej samej wysokości, w jaW razie pizejściowego przeznaczenia do zajęcia
kiej będzie ona określona w danym miesiącu dla w niższej kategorji płac pracownik otrzymuje dotychpracowników etatowych na podstawie ustawy o upo- czasową ~łacę_
sażeniu
funkcjonarjuszów państwowych z dnia 9
5) Jeżeli pracownik sprawuje state zajęcia, co
października 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! '116, poz. 924). . do. których obowiązują rozmaite kategorje płacy, ma
3) O ile na podstawie wyżej wymienionej usta- on otrzymeć płacę według tej l~ategorJi" do której najWy przyznano pracownikom etatowym w poszczegól- więcej zbliżone są zajęcia przeważnie przez niego
nych miejscowościach dodatek do uposażenia wyra- 'sprawowane.
żony w procentach, podwyższa się mnożną, o której
6) W razie przeznaczenia pracownika do zajE:'
mowa w pozycji 2·ej niniejszego paragrafu, w tych cia służbowego, co do którego obowiązuje inna hlsamych miejscowościach o procent, w którym okre- bela płac, aniżeli ta, według której był dOlychczGls
ślony jest wyżej wspomniany dodatek.
opłacany, obowiązujq nast~pujące zasady:
a) w razie przejściowego przeznaczenia otrzy§ 7. 1) W obrębie danej kategorji płac przej-'
muje pracownik uposażenie według dotychscie na szczebel wyższy odbywa się automatycznie
czasowej tabeli i dotychczasowych zasad;
co 3 lata w stałych terminach 'półrocznych 1 styczb) w razie stałego przeznaczenia, otrzymuje prania i 1 lipca każdego roku, Termin posuni~c:ia z jecownik od nl2stępnego pierwszego kalendadnego szczebla uposażenia do drugiego ustala si~
rzoweg0 mies;iąca uposażenie według nowej
w ten sposób, że cz-asu od dnia przyje;cia względnie
tabeli i nowych zasad.
zaliczenia do wyższej kategorji płacy aż do najbliż
O ile przejście to nie jest połączone ze zmiaszego terminu posunięć nie uwzględnia sit:.
ną kategorji płac, otrzymuje on automatycznie ana2) Do czas okresów posunięć zalicza się czas logiczny szczebel w drugiej tabeli.
rzeczywistej ciągłej pracy. ponadto zaś czas ćwi
O ile jednak przejście to jest połączone ze
czeń w.o jskowych, urlopów wypoczynkowych (plat~
zmianą kategorji płacy , należy postąpić w myśl ponych urlopów bez względu na ich rozmiar, innych stanowień poz. 2-4 niniejszego paragrafu, przyczem
urlopów poniżej 15· dni) oraz przerw spowodowa- do porównania wysokośGi uposażenia w myśl poz. 2
·nych chorobą, nie przekraczajllcych okresu czasu, celem oznaczenia szczebla bierze sit:: za podstaw ę
przez który pracownik ma prllwo do świadczeń drugą tabel~ piac.
2: kasy chorych względnie do zasiłków pienit;żnych
7) Przeznaczenie pracownika do stałego zaję
w czasie"" choroby.
cia, zaliczonego do niższej kategorji, może nastąpić
3J Przy ustalaniu terminu najbłiiszego posu- (poz: 4):
nl~cia po powrocie ze służby wojskowej, z urlopu
a) :za kar~ z powodu przewinień służbowych,
bezpłatnego i t. p., który to czas nie wlicz~ się do
przewidzianych w przepisach służbowych;
terminów posunh;ć, przesuwa si~ pierwotny termin
b) w razie zniesienia dotychczasowego zajt:;cia
W ten sposób, że o!ues większy od 3 miesi~cy lidanego pracownil{a, o ile tenże nie przyjął
czy słe: za pełne półrocze, nieprzekraczajĄcego zaś
zaofillrowanego mu enalogicznego zajęcia na
innym posterunku służbowym~
~ miesie:c:y-nle bierze sic: w rachllbe:.

•

fi 8. 1) Z chwilą przyje:cia do służby kolejowej pracownik otrzymuj'e płac~ szczebla "a" tej kategorji, do któ,rej zaliczone jest zajęc:le służbowe
stale przez niego sprawowane, o ile rozporządzenie
niniejsze inaczej nie stanowi.
2) Przy przesunięciu pracownika w ciągu jego
służby do wyiszej kategorJI płac otrzymuje on w tej
wyzsżej kategorji placf1l tego szczebla, która pod
wzgle;dem iloścł punktów jest bezpośrednio wyższa
od szczeł1la zajmowanego poprzednio w kategorJi
niższej. Czas spędzony w ostatnio zajmowa:1ym
uczeblu grupy niższej, zalicza się do posunięcia nast~pnego 'tV grupie wyższej w tych wypadkach, jeżeli nash;pny szczebel w dawnej grupie był wyższy

fi 9. 1) Prawo do 9trzymywania płacy zaczyna
sie,; od dnia rozpoczęcia służby i rozciągli się na każ 
dy faktycznie przep racowany normalnie dzień służ
by (§ 13).
2) W raz~! rozwiązania stosunku służbowego,
wstrzymuje się wypłatę płacy wed~ug postanowień
przepisów służbowych, normujących stosunki służbo
we prrtcownikó\v dziennie płatnych.
W razie wypowiedzenia służby ze strony przełożonej władzy kolejowej względnie ze strony pracownika obow i ązuje jako termin wypowiedzenia okreS
14-to dniowy.
3) Za czas nieobecności w służbie i za czas
choroby potrąca się z należących pracQwnikowi po-
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borów C~E:Ść płacy, która przypada na czas opuszczonej pracy, o ile . postanowienia § 1O.gq inacz ej
nie stanowią. Przy potrącaniu dod atku ekonom icznego (rodzinnego) przyjmuje się jako dzien ną stawkE;:
przy zastosowaniu tabeli 11 - 1,8 punktu ,

•

"

"

B -
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.

Z chwilą redukcji dodatku ekonomicznego w

§ 10. 1) Podczas urlopu wypoczynkowego otrzymuje pracownik pełną dzienną płacę za każdy norm~lny dzień pracy (§ 13, poz. 2).
Pracownicy, do których mają zastosowanie postanowienia § 12, otrzymują podczas urlopu wypoczynkowego pełną dzienną płac~ za wszystkie dni
urlopu.
Wymiary przysługujących urlopów wypoczynkowych określają osobne przep isy.
2) W nast~pujących wyp ądkach wolno pracownikowi przyznać urlop z zachowaniem płacy według
zasad ustalonych w poz. 1 niniejszego paragrafu:
a) w razie przeniesienia pracownika ze wzglę
dów służbowych czy to w .miejscowości zamieszkania ze zmianą mieszkifnla, czy też do
Innej miejscowości - za czas rzeczywistej
i udowodnionej potrzeby celem uskute<:;znie~
nia przeniesienia,
h) w razie brania udziału w czynnościach straży
pożarnej na podsta\vie publiczno-prawnego
obowiązkuł
.
•
c) w razie brania udziału w wyborach przez gło
sowanie do Sejmu, Senatu i ciał samorzą

dowyc:h,

d) pon adto w n a stępujących nagłych sprawach
osobi stych, których załatwienie nie może być
usku (ecz nione' poza go dz inami słu ż bowemi:
. udział w terminie sądowym lub, policyjnym.
o ile ten nie jest spowodowany własną winą
pracownika i o lIe pracownik nie ma prawa
do odszkodowania, względnie o ile pracownik nie jest wezwany w sprawie sądowo·kar
nej w cha rakt e rze oskarżonego, udział w term inach dotyczących spraiW opiekuńczych.
w razie niebezpieczeństwa ognia lub powod zi, zagrażającego dobytkowi pracown\ika,
w razie nieobecności pracownika w służbie
z powodu cHorób zak :'l żnych, panujących, w ro·
dzinie, konsultacji u lekarzy kolejowych lub
kaso wych.

myśl

§ 5 poz. 4 zm niejszać -się będ zie stawka ok re ślona
według tabeli 11) w sześciu półrocźach o 0,04 cz ~ści
punktu w ostatnim półroczu o 0,06 części punktu aż
do 1,5 pUl1ktu. Stawk~ określona według tabeli B
zmniejszać l siE; będzie w sześciu pół r oczach o 0,03
części punktu, a w ostatnim półroczu o 0,02 części
punktu aż do 1,3 punktu.
Czasu nieobecności w służbie poniżej 10 minut
nie bierze się w rachubę, z aś czas dłuższy, aż do 30
minut zaokrągla - się na pełne pół godziny celem potr~cenia z dniÓWKi.
.
. 4) 4 poborów pracownika wolno ściągać:
a} składki dla kas chorych, funduszów' emery,
talnych i pensyjnych;
.
b) kwoty, podlegające potrąceniu na mocy wy,
I
roku sądowego;
c) kwoty przypadające na umundurowanie;
d) czynsz najmu za mieszkania służbowe, należytości za używan i e św iatła, wodociągów etc.;
e) zaliczki pobrane na pobory.
Ponadto wolno z należącej się pracownikowi
płacy potrącać: kary pieniężne, oraz kwoty, przypadające na adszkodowanie za szkody fiskalne, które
powstały z winy pracownika.
Te ostEltnie potrącenia nie mogą przekraczać
prawnie zastrzeżonego minimum egzystencji pracownika. potrąceń z innych tytułów wolno dokonać tylko za pisemną zgodą pracownika.
5) Za czas nieobecności w stałej siedzibie służ
bowej należy si~ pracownikowi za każdy dzień tej
nieobec.ności, normalna dzienna płaca, o ile dzień
ten spędził w podróży służbowej luP przy pracy
w obcej miejscowości.

N'9 137.

'.

§ 11. 1) Za podstawę do obliczenia płacy dla
pracowników, pobierających uposażenie według tabeli 11) § 4 poz. 2) przyjmuje się faktycznie przepr.acowaną ilość dniówek.
Za dniówkę uważa sh;
każd y normalny dzień pracy (§ 4, poz. 2 i § 13.
poz. 2).
§ 12. 1) Pracownicy, do których zastosowanie
ma tabela płac B (§ 4 poz. 3) otrzymują uposaże
nie za każdy kalendarzowy dzień miesiąca, o He
ich czas pracy odpowiada z,a sadom, wyłuszc.zonym
w poz. 3, § 4-go.
.Co do potrącania uposażenia u tych pracowników w razie nieo becności w służbie obowiązuje
postanowienie § 9, poz. 3, przyczem liczy się jako
czas opus~czonej pracy takż,e dni wypoczynkowe
i świąteczne, o ile te przypadają na okres, w którym pracownik opu~cił służbE:.
I
§ 13. 1) Czas pracy regulują przepisy o sŁo
sowaniu na kolejach żelaznych ustawy o czasie pracy
w przemyśle i handlu z dnia 18 grudnia 1919 r.
2) Za normalny dzień pracy uważa się czas
zatrudnienia lub pogotqwia służbo
wego, ustalony na podstawie . przepisanych, norm
(współczynników pracy), turnusem lub in~m zarzą
dzeniem naczelnika służbowego (§ 4, poz. 2 i 3).
3) Czas pracy liczy się od rozpoczęcia do ukoń
czenia pracy na przepisanem miejscu zajęcia.

obowiązkowego

§ 14. 1) Prawo do wynagrodzenia za służbe;
godzinach nadliczbowych na podstawie przepisów
o stosowaniu na kolejach żelaznych ustawy o czasie
pracy w przemyśle i handlu z dnia 18 grudnia 19) ~ .r. .'
mają dziennie P'łatri pracownicy kolejowi, zatrudnien~ ,
stale w kolejowych zakładach fabrycznych (warsztatach) głównycb i pomocniczych, oraz w warsztatach
drągowych i elektrotechnicznych.
2) Wszyscy inni pracownicy dziennie płatni.
otrzymują za służbę wykonywaną poza ustanowioną
dla nich ilością godzin pracy obowiązkowej przepisy
o stosowaniu na kolejach żelaznych ustawy o c:casie
pracy w przemyśle i handlu wynagrodzenia według '
7asad ~ustalonych w § 15-tym niniejszego rozporzą
dzenia.
.
W

§ 15. 1) O ile

służba pracowników normowa-

•

na jest przy zastosowaniu tabeli 11 według wsp.ół
1 w myśl rozporządzenia J'V1inistra Kolei Ze- .

,zynn il~a

I
'I

\
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4) W razie sprawowania z a ięć służbowych, co
do których mają zastosowan ie różne współczynniki
pracy, za s ł użb ę w godzinach nadl iczbowych uważa
się czas służ b y ponad 46 godz in na tyd z ień pełno 
wartości ow ej pracy ( w spółczynnik 1), przyczem il ość
god zin pełno w artoś cio wej p ra cy otrzymuje s i ę przez
przeliczenie rzeczywistego czasu pracy, powstałego
z zastoso wania mniej wa rtościowych współczynników,
na ws p ółczynnik 1.
.
5) Dla pra.cujących okresowo "w kolejkach",
god ziny nadliczbowe oblicza się od całego czasu
pracy w tygodniu, przyczem pe ł nowartościową służbę
(współczynn i k ·1) po nad 46 godzin pracy w tygodnilJ
po odjęciu ewentua lnych przerw w pracy w ciągu
a) o II e o d p o w i a d aj ą war u n k o rn u s t a n 0- tygodnia, uważa siei za sł u ż bę w godzinach nadliczw i o n y m w p o z. l , § 14 n i n i e j s z e g o roz- bowych. Przy za stosowaniu do pracy różnych współ
czynn ików obowi ą zuj ą analogicznie postanowienia
..
p o r z ą d z e n i a.
poz. 4 nin iejszego para g rafu. Do wynagrodzen ii'i
Oprócz zwykłej płacy (bez dodatku rodzinnego, przyjmuje s i ę: dla p racowników co do których oboprzypadającej przeciętnie na czas pracy w god zinach
wiązują p ostanowienia § 14 poz. 1 niniejszego rOlponormalnych, jeszcze wynagrodzenie dodatkowe za rzadzenia:
.
pierwsze dwie godziny nadliczbowe w wysokości 50%
dl~ pierwszych 12 godzin nadliczbowych normalne
tej płacy (bez dodatku rodzinnego) za każdą go dzi- stawki płacy podwyż szone o 500Jo, za każdą godzinę
nę, a za służbę w godzinach nadliczbowych ponad
zaś ponad 12 godzin te same stawki, podwyższone
dwie godziny dziennie, oraz za służbę w godzinach o 100% . Wszyscy inni pracownicy (§ 14 poz. 2)
nadliczbowych przypadających na noc-wynagrodze- otrzymują wynag rodzenie przewidziane w poz. 2 b
nie dodatkowe w wysokości 100% tej płacy za każdą niniejszego paragrafu.
godzinę.
6) Słu ż ba VI godzinach nadliczonych może być
Służbę zaś pracowników tych kategorji VI nietylko raz wynagradza na, t. j. że godziny nadliczbowe
dzielę i święta, jeżeli ich służba w tygodniu odpowynagradzane z tytułu nocn ej lub świątecznej służ
wiada w zupełności zasadom poz. 1 niniejszego pa- by, nie mogą być jeszcze raz opłacane jako zwykłe
• ragrafu, uważa się o ile nie pełnią służby okresowo godziny nadliczbowe.
(w kolejce), jako pracę w godzinach nadliczbow ych,
7) O ile za czc.,s n ieobecności w stałej siedzibie
przyczem wynagrodzenie dodatkowe wynosi 1OOoio służbowej pracownik pob ie ra djety lub inne wynapłacy normalnej (bez dodatku rodzinnego), przypagrodzenia uboczne (godzinowe, ryczałty na wyjazdy),
j~cej na ten dzień;
za służbę w godzinach nad liczb owych poza własną
sied z ibą służbową uważa się tyl ko te godziny nadb) o i I e o d p o w i a d a i ą waru n k o rh P o z. 2, liczbowe, które p owstały p rzy wykonywan'tu faktycz§ 14 n i n i e j s z e g o r o z p o r z ą d z e n i a.
nej pracy.
Do czasu pracy w rozu mieniu niniejszego poZa każd<1 godzinę ' nadliczbową wynagrodzenie w wystanowienia
wlicza się czas odbytej podróży bez zasokości przeciętnego zarobku, przypadaj ącego na ·
jęcia służ bo w e go w stosu n ku 2 : 1, t. j. że na 2 gojedną godzinę pracy normalnej , podwyżs zone 025%
tego zarobku, nie uwzględniając dodat ku rodz in nego. dziny podró ży liczy się 1 godzin ę pełn :J wa r to ściowej
3) O ile względy techniczne nie poz w a l ają na pracy w edług wspótczynnika 1. Natomiast nie wlinormowlmie czasu służby p racowników w sposób cza s ip, d o czas u p racy - p o bytu VI o bcej miejscowości bez wykonywania jakiegoko lwiekba.dź zaokreślony w § 15 poz. 1 nin iejszego rozporządzenia,
jęcia
słu ż bo wego.
za służbę w godzinach nad liczbowych uważa się
8) Wyn agrodze nie godzin i'ladliczbowych VI służ·
służbę, pełnioną w godzinach, p rzekraczających dla
poszczególnych kategorji pracowników normy. wy- bie biuro we j i kasowej, co do której obowiązują
,szc:zególnione w przepisach o stosowaniu na kolejach ogólnie ustanowione godziny biurowe, może mieć
żelaznych
ustawy o czasie pracy w przemyśle miejsce tylko w wypadkach wyjątkowych, j e śli cho·
dzi o wykonanie spraw pilnych, lub takich, których
i handlu.
wskutek swych rozmiarów nie można załatwić w zwyNormy te wynoszą:
kłych godzinach służbo w ych.
Przy zajęciu służbowe m na które przypada:
9) Przy sprawowaniu zajęć, podpadających pod
a) współczynnik 1
46 godzin w tygodniu rozmZlite kategorje i tabele płac do wynagrodzenia
b)
..
G/s
56""
•
za godziny nadliczbowe przyjmuje się stawki tej ka c)
"
2/8
70".
•
tegorji płacy, w której pracownik w danym okresie
d)
"
1/2
91
"
"
"
czasu przeważnie był zajęty (§ 8 poz. 5 i 6).
e)
"
1/8
138
"
"
"
10) Na jedną godzinę pracy, normowanej według
Po przeliczeniu godzin przekraczających te nor- współczynnika 1 przyjmuje się l /S część dzienne j
my na współczynnik 1 otrzymuje się godziny pod- stawki danej grupy i_danego szczebla.
.
legające wynagrodzeniu, przyczem czas pon ad li':. g odziny zaokrągla się na całą godzinę, a p oniżej Jh
§ 16. 1) Za podróże służbowe i za służbowy
godziny nie bierze $ię w rachub€;.
pobyt w m i ejscowości obcej poza własną siedzibll
laznych ~o stosowaniu na kolejach żelaznych ustawy
czasie pracy w przemyśle i handlu z dnia 18 grudnia 1919 r., t. j. trwa 8 godzin na dobę w zwykły
dzień powszedni, i 6 godzin' na dobę w sobotę i nie
przekracza 46 godzin na tydzień, za służbę w godzinach nadliczbowych uważa się służbę ponad 46 godzin w normalnym tygodniu, licząc w myśl wymienionych przepisów 8 godzin na dobę w zwykły dzień
powszedni , i 6 godzin na dobę w sobotę. Za podstawę do obliczenia godzin nadliczbowych bierze s il!;
okres dzienny.
2) Za służbę tych kategorji pracowników w godzinach nadliczbowych należy się im:

\

\
f
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-------------=~---=---------~------służbową otrzymują pracownicy dziennie płatni djety
na zasadach ~stalonych dla etatowych pracowników
kolejowych.
2) W służbie drogowej, utrzymania telegrafów,
bloków I sygnałów za siedzib~ służbową uważa się
cały okrąg, podległy d,memu nadzorcy toru i t. p.
3) co do wysokości djet na\eży porównać:
1 kategor.ję płacy z IX
grupą upo.:. funkc. państw.

I

,

"z X
n
Z XI
..:z XII

"

"

"

Ił

II

"

..

"

'"
"

fi .

n

..

"

2

"

J

"

4
5

•
"
....
zXIII"
n
" z XIV,.

6
7
8

. fi
... "

"Z
'1

Z

XV
XVI

"
"

II

"

"

"

/I

/I

"

"

"

dziennie płatni, przeniesieni ze względów służbowych do innych mIeJscowości, otrzymują zwrot faktycznie poniesionych i naJeżycie udowodnionych kosztów przesiedlenia. Kwota
na ten cel przyznan#a nie może jedn C" !f; przekraczać
15QO/o normalnego miesięczn e go zarobku łącznie z dodatkiem rodzinnym.

§ 11. 1) Pracownicy

§ 18. 1) Pracownicy dziennie płatni otrzymują
nOTn;"Ialnie płacę obiiczoml za ub iegły miesiąc w dniu
5-go każdego miesiąca . Wypłaty dokonywa si~ na
podstawie listy płacy, z::ltwierdzcnej przez naczelnika
służbowego.

2) Pracownicy dzjennie płatni otrzymują iN dniu
każd ego miesiąca zaliczkę na płacą w okrągłej
kwocie zgóry, w wysokości około 75% kwoty, przypadającej przy norma/ej pracy na cały miesiąc. Zali czkę tę potrąca się w całości przy nastE;pnej wypłacie miesięczn ych poborów w dniu 5-gokażdego
miesiilca.
3) O ile na mocy artykułu 5-go ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów
państwowyc h
i wojską
z dnia 9 pażdziernika 1923 r., przyznano W ciągu
roku 1924 pracow nikom etatowym wśród miesiącu
dopłatę do uposażenia z powodu wzrostu drożyzny
w ostatniej połowie ubiegłego miesiąca ponad 15% ,
otrzymuj li pracownicy dziegnie płatni dopłatę tę zaliczkowo źgóry w okrąglej I,wocle. Za podstawę do
ol?liczenia zaliczki bierze się kwotę przypadającą normalriie za cały miesiąc. Wypłatę zalic.zki należy usku·
teczn lć W czasie miEldzy 10-ym u 15-ym d(;inego :niesi~ca , z !<;tórą to wypłatą należy połączyć również
wypłatą nal eż ności za ubieg ły miesiąc w myśl poz. l·ej
niniejszego paragrafu, przyczem termin określony
w tej pozycji przesuwa się odpowiednio do wypłaty
niniejszej zaliczki.
Ostateczne rozliczenie tej zaliczki następuje przy
wypłacie miesięctnych poborów w dniu 5-go nast~p
nego miesi ąca (poz. 1).
, 4) O ile dzień wypłaty przyp~li:la na dzlen świą
teczny, następuje wyp{ata poborów w dniu powszednim, poprzedzającym to świ~to.
5) Zasiłki za czas choroby, w rezie śmierci procownika oraz za Clas odbywaniil perjodycznych ćwi
czeń wojskowych okretlą osobne przepisy. Aż do
wydania tych przepisów obowiązują dotychczasowe

l-go

przepisy_

Postanowienia

przejściowe.

1) Płace w myśl niniejszego rozporzą
dzenia mają otrzymać wszyscy stali dziennie płatni
pracownicy nieetatowi, nie objęd art. 102 · ustawy
o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych z dnia
9 pŁ,;'~dziernika 1923 (Dz. U. R. P. N2 116, poz. 924).
2) Pracownicy nieetatowi, pobierający na podstawie przepisów byłych państw zaborczych płac~
zgóry, mają zatrzymać: przywilej ten aż do mianowani a ich pracownikami etatowymi, jakkolwiek podstawą
do obliczania wynagrodzenia będzie system dniówkowy. Nie mogą atoii korzystać z przywileju tego
pracownicy, którzy dopiero po dniu wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia nabyli w myśl dawniejszych przepisów warunki do pobierania płac zgóry.

§ 19.

§ 20.

1) Przy pierwszem zaliczeniu po

wejściu

w życie niniejszego rozporządzenia pracowników
dzie nni e płatnych do poszczególnych kategorji i szczebli
płac, rozstrzyga ~ co do kategorji dotychczas posiadany sto pień płacy we d ług ustawy z dnia 13 lipca
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 430), co do szczebla
uposażenia rozstrzyga dzien objęcia stałego zajęcia
w służbie państwowej polskiej w ostatatnio posiadanym stopniu płacy.
2) Dyrekcje kolei państwowych mog2j poszczególnym pracownikom, którzy wstąpili do służby na
polskich kolejach par'istwowych przed dniem 1 paź
dziernika 1920 r. zaliczyć przy oznac.zaniu przyźn"a<:
się mając~ go szczebla czas slu·żby państwowej lub
samOiządowej w pań!,twach obcych. Czas pracy zawodowej może być zaliczony, jeżeli kwalifikacje i doświadczenia, nabyte przez tę pracę przed wsta,pieniem
do służby pa!'istwowej kolejowej polskiej uzdalniają
pracownika do obecnie spełnianej służ by kolejowej.
Zaliczyć można w ten sposób z poprzedniej służby
w państwech obcych lub pracy zawodowej najwyżej
lat 20.
2) Zali:zalny w myśl powyższych postanowień
czas !:tużby w pań stwach obcych i czas pracy zawodowej, a pom:dto czas służby pi:1ń~hvoweJ polskiej
spędzony do dnia uzyskania przez pracownika ostatnio posiadanego stopnia płacy, zaUcza St~ tylko stosunku 6·ciu miesięcy za każde pełne 3 lata służby.
Okresu czasu poniż ej 3 lat nie uwzględnia się.

w

§ 21. Przy pimwszem zaliczeniu ustali\! si~ ter·
min posunięci a do następnego szczebla w ten spO·
sób, że dia pracowników, którym przyznano dotychczasowy stopień płacy w okresie półrocznym od l-go
lipca do 31 grudnie przyjmuje się datę 1 lipca jako
termin, od któ:-ego zaczyna się liczyć trzechlecie, dla
tych zaś którzy uzyskali te same warunki w okresie
półrocznym od 1 stycznia do 30 czerwca roku na~
stępnego, p rzyjmuje się datę 1 stycznia roku ubiegłego, jako termin, od którego taczyna sl~ liczyć
trzechlecie.
§ 22. 1) U nieetatowych stałych dziennie płat
nych pracowników kolejowych odpowiada:
dotychczasowy 8

"

"
"

stopień pła~y

9""

10
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.
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1 kat.

2 "
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płacy
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dotychczasowy 13 stopień płacy 6 kat. płacy
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§ 23.

,1 4 "
15"

"7,,
"8,,

"
..

1) O. ile po weJsciu w życie niniejszego

według

§ 24. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od
października 1923 r. z tern, że postanowienia odnośnie do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
(§ 14 i 15) obowiązywać mają od dnia 1 stycznia
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1
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11,3
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10,8
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9,8
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7,3

I
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9,3
8,3
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Załącznik do rozp. Min. Kol. Że!.
dnta i4 grudnia 1923 r. poz. 1142.

Do 1 k

I

19,6

C

20,8

18

2

16,0

3

'13,6

14,4
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12,4

13,0

13,6

5
6
7

11 ,2
10,0

11 ,8
10,6

12.4
11,2

~8

~4
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8

8,4

16,8

kat~gorje płacy.
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t c g o r i i:
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t e g o r j i:

Zecer

służb ie

D o 3 k Gl t e g o r j i:

17,6

I

na

Zegarmistrz

nej

t

I

-

I

12,7

Prowizoryczny pomocnik werkmisirza po l·rocz~
jako pomocnik werkmistrza,
Kierownik partji rzernieś!ników (przodownik),
Rzemieślnik wyzwolony o szczególnej kw alifi kacji zawodowej,
Litograf.

Szczebel płiilCy

1 - - -- - - - J : - -

l

7,8

I

Do 2 k

b

I

i

Zajęcia służbowe na kolejach państwowych,
dla których wykonywania przewiduje się nieetatowych
dziennie pratnych pracowników, zalicza się do następujących kategor) płac:

(§ 4, poz. 2).

I

7,0

zaj~ć służbowych

TRBELfl
płac dla nieetatowych pracownikó'ii/ stałych
dziennie płatnych, pobierających uposażenie za
każdy przepracowany d:tień pracy

a

c:

PODZIfl.Ł

Załątznik do rozp. Min. Kol. ŻeL
z dnia 14 grudnia 1 ~23 r. poz. 1142.

płacy

I

13,3

•

Tabela C.

Minister Skarbu: W. Kucl;arski

Kategorja

'1

17,3

Minister Kolei Żelaznych: Nosowicz

Tabela R.

b

16,3

I

------

J

15,3

2

I

§ 4 poz. 3.
Szczebel p ł a c y

płacy

1924 r.

przepisy.

-...-

dla nieetatowych pracowników stałych
dziennie płatnych, pobierających uposażenie

l

§ 25. Hi do ujednost~Jnjenia stanowisk dla
pracowników etatowych kolei pańśtwowych obowią
zywać mają w miejsce tabeli C (§ 3) dotychczasowe

1695

""~ _

płnc

Kategorja

niem.

3i>M: - ....

TRBELR

2) Dodatek ten przysługiwać będzie tak długo,
dopóki pracownik wskutek podwyższenia się jego
płacy w myśl postanowie nia niniejSZego rozporzC1dze·
nia, czy to wskutek przyz nania vJyźszej kategorji płac,
lub posunięcia do nash:pnego szczebla płacy, nie
osiągn ie wysokości płacy, pobieranej ostatnio przed
wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Z dniem 1 października 1923 r. tracą !'noc obowiązującą wszystkie rozporządzenia l przepisy wydane VI przedmiocie obj~tym niniejszem rozporządze

'l'

Załtjcznik do rozp. Mln. Kol. Żel.
z dnia 14 grudnia 1923 r. poz. 1142.

Tabela B.

rozporządzenia okaże się, że poszczegó!lii pracownicy
mieiiby otrzymać płacę niższą od pob ieranej dotychczas, otrzymują oni dodatek wyrównawczy do wysokości płacy ostatnio pobieranej.

I

·....,,'.,;""'*i'H"-ieW'-M _

15,2

I

Prowizoryczny pomocnik werkmisfrza,
mostomistrz II klasy,
"
podasystent, elew kolejowy (as- ł
pirantka), lub teź pomocnicz:i\ sila biurowa (kasowa,
ekspedycyjna) o dobrej kwaliflkctj, o ile pełnią sarnodzielm1 służbę na systemizO\"~l!1em i w etacie przewj,lzianem stanowisku podasystenta, lub asystenta,
Rzemieślnik wykwa lifikowiH1Y,

Szofer,
Drukarz.

/
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--------------------------------D o 4 k a t e g o r j i:

Elew kolejowy (aspirantka),
Pomocnicza sila biurowa (I~asowa, ekspedycyjna) o dobrej kwalifikacji,
Maszynistka o szczególnych kwalifikacjach,
Prowizoryczny maszynista elektrowni II klasy,
..
pomocnik maszynisty II klasy,
..
maszynista II kl asy stałych maszyn,
..
maszynista wozu motorowego,
lO
magazynier,
.,
wozom istrz " klasy,
elektromonter II klasy,
"
..
monter sygnalizacji Ił klasy,
Rzemieślnik wyzwolony,
Przemywacz parowozów.

Do 5

•
k a t e g o r j i:

-----------------------------

zabezpieczających ruch pociągów i przy
przewodów słabego i silnego prZ\du.

utrzymaniu

Kwalifikowany robotnik w gazowni i elektrownI
robotnik. obsługujący obrotnice. przesuwnice lub
żórawie.

Kwalifikowany robotnik w drukami i litogrefjl,
Kwalifikowany robotnik w magazynie towarowym.
Strażnik rogatek.
Kwalifikowany robotnik w słutbie mierniczeJ.
w zakładzie impregno"
"
wania.
Węglarz. lampiarz.

D o 7 k a t e g o r j i.
Robotnik niekwalifikowany po 1 , roku

służby

w kolejnictwie .
D o 8 k a t e g o r jI.

Prowizoryczny kancelista (kancelistka),
Mdszyn istka wykwalifikowana,
Pomocnicza siła bi urowa (ekspedycyjna , kasowa),
Przodownik robotn ików w warsztatach głównych, lub podręcznych ,
Przodownik czyścicieli maszyn,
Ił
"wagonów,
"
łado wników wE;gla,
.,
robotników w magazynie towa rowym,
"
"
"
zasobów,
"
" w gazowni lub elektrowni,
Wydawca zasobów,
Czyściciel dymników. palenisk I popielników
parowo zów,
Pomocnik przy maszynach stałych,
Pomocnik kotlarski, pracujący przy Kotłach,
Smarownik wagonów,
Rzemieślnik bez listu wyzwolenia,
Pomocnik odl ewacza,
Robotnik przy nabijaniu akumulatorów i przy
przebijaniu rur,
Pomocnik montersk i,
Przodownik w służbie drogowej,
Prowizoryczny nadzorca przewodów_

Uwagi:
do kat. 2. 1) Jako kierownika partji uważa si~ rze·
mieślnika, któremu dodani są eonaj. mniej 3-ej pomocnicy,
'
2) ilość rzemieślników w tej : kategorji nie
może przekraczać 30% ogólnej i lości
rzemieślników, zatrudnionych w okręgu
dyrekcji.
Do kat. 3.
Elewi kolejowi (aspirantki) i pomocnicze siły, zaliczone do tej kategorji win
ne ,conajmiej posiadać egzamin nieformalny w danej gał~zi służby.
Do kat. 6.
Jako robotników kwalifi kowanych UW8się takich robotników, których uzdolnienie i przygotowanie do pracy kolejowej w danej gałęzi służby zostało
urzędowo sprawdzone.

D o 6 k a t e g o r j i:

Rozporządzenie Ministra Kolei Zelaznych

Prowizoryczny pomocnik kolejowy,
"
przetokowy,
•
hamulcowy,
"
zwrotniczy ił klZlsy.
pomocnik torowy,
"
"
palacz parowozowy II klasy,
..
palacz parowozowni,
"
palacz II klasy stałych maszyn,
"
p a iacz elektrowni II klasy,
pt

wożny ,
Ił

strażnik

kolejowy,

dró żni k,

"

telefonista (telefonistka),

Robotnik niekwalifikowany.
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1143.
7.

dnia .14 grudnia 1923 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Sł<arbu
o uposażeniu nieetatowych stałyc h dziennie
płatnych pracowników kolejowych, obj-cttych
art. 102 ustawy o u posażeniu funkcjo narjuszów
państwowych i wojska.
Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o llPosażeniu funkcjonar1uszów państwo
wych i wojska (Dz. U. R. P. N2 116 poz. 924) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Skarbu co następuje:

§ 1. Rozporządzenie niniejsze normuje płacę
dla nieetatowych pracowników kolejowych, stałych
dziennie płatnych, którzy w dniu 1 października 1923
roku byli zaszeregowani do jednego ze stopni płac
na podstawie ustawy z 13 lipca 1920 r. o uposaże
niu pracowników ko lejowych (Dz. U. R. P. N5! 65 poz.
. . , i którzy pełnią służbę na kolejach polskich .bez.

