
1696 Dziennik Ustaw. Pal!. 1142 i 1143. N!! 137. 
--------------------------------- -----------------------------

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

Elew kolejowy (aspirantka), 
Pomocnicza sila biurowa (I~asowa, ekspedycyj

na) o dobrej kwalifikacji, 
Maszynistka o szczególnych kwalifikacjach, 
Prowizoryczny maszynista elektrowni II klasy, 

.. pomocnik maszynisty II klasy, 
.. maszynista II klasy stałych maszyn, 
.. maszynista wozu motorowego, 
lO magazynier, 
., wozomistrz " klasy, 
" elektromonter II klasy, 
.. monter sygnalizacji Ił klasy, 

Rzemieślnik wyzwolony, 
Przemywacz parowozów. 

• 
D o 5 k a t e g o r j i: 

Prowizoryczny kancelista (kancelistka), 
Mdszynistka wykwalifikowana, 
Pomocnicza siła bi urowa (ekspedycyjna , kasowa), 
Przodownik robotn ików w warsztatach głów-

nych, lub podręcznych , 
Przodownik czyścicieli maszyn, 

Ił "wagonów, 
" ładowników wE;gla, 
., robotników w magazynie towarowym, 
" " " zasobów, 
" "w gazowni lub elektrowni, 

Wydawca zasobów, 
Czyściciel dymników. palenisk I popielników 

parowozów, 
Pomocnik przy maszynach stałych, 
Pomocnik kotlarski, pracujący przy Kotłach, 
Smarownik wagonów, 
Rzemieślnik bez listu wyzwolenia, 
Pomocnik odlewacza, 
Robotnik przy nabijaniu akumulatorów i przy 

przebijaniu rur, 
Pomocnik monterski, 
Przodownik w służbie drogowej, 
Prowizoryczny nadzorca przewodów_ 

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

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

Ił 

" 

wożny, 

strażnik kolejowy, 
dróżni k, 
telefonista (telefonistka), 

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

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

Kwalifikowany robotnik w drukami i litogrefjl, 
Kwalifikowany robotnik w magazynie towa

rowym. 
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. 

Robotnik niekwalifikowany. 

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 pomocni
cze siły, zaliczone do tej kategorji win4 

ne ,conajmiej posiadać egzamin nie
formalny w danej gał~zi służby. 

Do kat. 6. Jako robotników kwalifi kowanych UW8-

*6. się takich robotników, których uzdol
nienie i przygotowanie do pracy kole
jowej w danej gałęzi służby zostało 
urzędowo sprawdzone. 

1143. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Zelaznych 
7. dnia .14 grudnia 1923 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Sł<arbu 
o uposażeniu nieetatowych stałych dziennie 
płatnych pracowników kolejowych, obj-cttych 
art. 102 ustawy o uposażeniu 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) za
rządza się w porozumieniu z Ministrem Skarbu co na
stępuje: 

§ 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 kolejowych (Dz. U. R. P. N5! 65 poz. 
.., i którzy pełnią służbę na kolejach polskich .bez. 
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pnerwy od 1 lipca 1920 r. Termin ten dla Ziemi 
Wileńskiej określa się na 1 lipca 1922 r. 
. Rozporządzeniem nini ejszym objęci są rówmez 

riieetatowi pracownicy kolejowi, stali dziennie płatni, 
którzy w dniu 1 lipca 1920 i. pełnili służbę w wojsku 
polskiem i po _: puszczeniu wojska bezpośrednio 
wstąpili do służby kolejowej. . 

§ 2. 1) Pracownicy dziennie płatni otrzymują 
płac~ na zasadzie dniówkowej, płatną zdolu. 

§ 3. 1) Zajęcia slużbowe w kolejnictwie spra
wowane zZlsadniczo przez pracowników dziennie płat· 
nych, dzielą się na 8 kategorji, którym odpowiada: 

1 kategorji - IX grupa uposażenia 
2 .. X.. .. 
3 " XI.. .. 
4 ,. XII.. .. 
5 ,. XIII.. .. 
6 " XIV" " 
7 .. XV" " 
8 " XVI" szczebel "b". 

Podział zajęć służbowych na kategorje uwidocz
niony jest w załączonej tabeli C. 

2) Każda kategorja płac składa się z pewnej 
ilości szczebli, oznaczonych literami alfabetu. 

§ 4. ' 1) Wysokość płacy dziennej oznacza się 
w punktach, ustalonych w załączonych tabelach F\ i B. 

Kwotę płacy w markach polskich otrzymuje się 
przez pomnożenie jednakowej dla wszystkich kate
gorji mnożnej, przez punkty, ustalone w tabelach 
fi i B, przyczem przyjmuje się mn.ożną w tej samej 
wysokości, jak u pracowników etatowych. 

2) Tabela F\ ma zastosowanie do pracowników 
nie pracujących w kolej-ee (turnusowe), a których 
służba normowana jest według współczynnika 1 
w myśl przepisów o stosowaniu na kolejach żelaznych 
ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu, t. j. 
wynosi 8 godzin na dobę w zwykły dzień powszedni. 
ZI 6 godzin na dobę w sobotę. 

Ponadto należy tabelę F\ zastosować do tych 
pracowników, pełniących służbę według mniej war
tościowych współczynników (0/6, 2/3, 1/2, l/S), których 
praca w ciągu doby wynosi: 
Przy zastosowaniu współczynnika G/sconajmniej=9 godz. 

" " " 2/8 =12 .. 
. " " " 1/2 i 

" " " 1/8 ponad 12 godzin. 
3) Tabela B ma zastosowanie do tych pracow

ników, którzy pracują w kolejce (turnusowo) i któ
rych służba rozkłada się na wszystkie dni tygodnia 
w ten sposób, że suma czasu wykonanej przez nich 
pracy w ciągu całego tygodnia wynosi: 

przy zastosowaniu współczynnika 1 = 46 godzin 
• " " G/s = 56 .. 
• " " 2/3 = 70 .. 
• • n 112 = 91 

1/3 . " 

§ 5. Stali dziennie płatni pracownicy otrzy
mują dodatek rodzinny według zasad ustalonych 
wart. 4 ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów 
państwowych i wojska z dnia 9 października 1923 r. 
Dodatek ten ' wypłaca się VI miesięcznych stawkach 
zdołu. . 

-~ -. _. -------------
Jednocześnie ze zmniejszaniem się dodatku 

rodzinnego w myśl ustępu 2-go art. 4-go ustawy 
o uposażeniu funkcjo narjuszów państwowych i woj
ska z dnia 9 pażdziern;ka 1923 r., zmniejszać się 
będą sŁawki zarobkowe uwidocznione w tabeli F\ 
O 0,4 części punktu, stawki zaś za I obkowe tabeli B 
w pierwszych pięciu półroczach o 0,3 części punktu, 
a \V następnych dwu półroczach o 0,4 części punktu 
we wszystkich grupach i szczeblach w tych samych 
terminach, jak to przewidziano WGirt. 3 ustęp ostat
ni wyżej wspomnianej ustawy dla pracowników eta
towych. 

§ 6 • . 1) Od chwili wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, wartość punktu (mnożna) określa się 
w jednakowej wysokości na cał; obszar Rzeczypo
spolitej Polskiej, w tej samej wysokości, w jakiej 
będzie określona wartość punktu (mnożna) w da
nym miesiącu dla pracowników ' etatowych na pod
stawie ustawy o uposażeniu funkcjo narjuszów pań
stwowych i wojska z dnia 9 października 1923 r. 

2) O ile na podstawie wyżej wymienionej usta
wy przyznano pracownikom etatowym w poszczegól
nych miejscowościach dodatek do uposażenia wyra
żony w procentach, podwyższa się mnożną, o której 
mowa w pl-zycji 1-szej niniejszego paragrafu, w tych 
samych miejscowościach o procent, w którym okre
ślony jest wyżej wspomniany dodatek. 

§ 7. 1) W obrębie danej kategorji płac przej
ście na szczebel wyższy odbywa . się automatycznie 
co 3 lata w stałjch terminach półrocznych 1 stycz
nia i 1 lipca każdego roku. Termin posunięcia z je
dnego szczebla uposażenia do drugiego ustala się 
w ten sposób, że czasu od dnia przyjęcia względnie 
za:iczenia do wyższej kategorji płacy aż do najbliż
szego terminu posunięć nie uwzględnia się. 

2) Do czasokresów posunięć zalicza się: czas 
rzeczywistej ciągłej pracy, ponadto zaś czas ćwiczeń 
wojskowych, urlopów wypoczynkowych (płatnych ur
lopów bez względu na ich rozmiar, innych urlopów 
poniżej 15 dni) oraz przerw spowodowanych choro
bą, nie przekraczających okresu czasu, przez który 
pracownik ma prawo do świadczeń z kasy chorych 
względnie do zasiłków pieniężnych w czasie choroby. 

3) Przy ustalaniu terminu najbliższego posunię
cia po powrocie ze służby wojskowej, z urlopu bez
płatnego i t. p., który to czas nie wlicza się do 
terminów posuni~ć, przesuwa się pierwotny termin 
w ten sposób, że okres większy od 3 miesięcy liczy 
się za pełne półrocze, nieprzekraczającego Z?:ś 3 mie
sięcy - nie bierze się w rachubę. 

§ 8. 1) Z chwilą przyjęcia do służby kolejowej 
pracownik otrzymuje płacę ' czczebla "a" tej katego
rji, do której zaliczone jest zajęcie służbowe stdle 
prz-ez niego sprawowane, o ile rozporządzenie ni
niejsze inaczej nie stanowi. 

2) Przy przesunięciu pracownika .w ciągu jego 
służby do wyższej kategorji płac, otrzymuje on w tej 
wyższej l<ategorji płacę tego szczebla, która pod 
względem ilości punktów jest bezpośrednio wyższa od . 
szczeb la ząjmowanego poprzednio w kategorji niższej. 
Czas spędzony w ostatnio zajmowanym szczeblu grupy 
niższej, z::l!iczcJ ') i ę do posunięcia następnego, w gru. 
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pie wyższej w tych wypadkach, jeżeli nastE:pny szcz~ 
bel w dawnej grupie był wyższy pod wzgJ~dem licz
by punktów, aniżeli szczebel osiągni~ty przez praco· 
wnika w grupie wyższej. 

3) W chwili przyjęcia do _ służby wzgl~dnie za
liczenia do wyższej kategorjl ustala się termin posu
nięcia do następnego szczebla w ten sposób, że cza
s u od dnia przyj~ciil względnie przesunięcia do wyi · 
szej l\ategorJi płac do najblIższego ogó:nego terminu 
posunięć (§ 7 poz. 1) nie uwzgle,dnia się. 

4) W razie przesunięcia pracownika do niższej 
kategorji płac, należy mu się VI tej niższej kategorji 
ten sam z kolei szczeb31, który zajmował w katego
rji wyższej z zaliczeniem lat spędzonych w tym 
szczeblu (poz. 7). 

W razie przejściowego przeznaczenia do zajęcia 
W niższej ~ategorji płac pracownik otrzymuje do
tychczasową płac~. 

5) Jeżeli pracownik sprawuje stale zajęcia, co 
do których obowiązują rozmaite kategorje płacy ma 
on otrzymać płacę według tej kategorji, do której 
najwięcej zbliżone są zajęcia przeważnie przez niego 
sorawowane. 
. 6) W razie przeznaczenia pracownika do zaje, -

cia służbowego, co do którego obowiązuje inna ta- · 
bela płac, an:żeli ta, według której był dotychczas 
opłClcany , obowiązują następlljące zGlsady: 

a) w razie przejściowego przeznaczenia otrzy
muje pracownik uposażenie wediug dotych
czasowej tabeli I dotychc7..asowych zasad, 

b) w razie stałego przeznaczenia otrzYQ1uje pra
cownik od następnego pierwszego kalenda
rzowego miesiąca uposażenie według nowej 
tabeli i nowych zasad. 

O ile przejście tą nie jest poł<1czone ze zmia
ną kategorji płac, otrzymuje on autof'1atycznie ana
logiczny szczebel w drugiej tabelI. 

O ile jednak przejście to jest połączone ze 
zmianą kategorji płacy, należy postiwić w myśl po
stanowierl poz. 2 - 4 niniejszego paragrafu, przy
czem do porównania wysokości uposażenia w myśl 
poz. 2 celem oznaczenia szczebla bierze się :la pod
stawę drugą tabelę płac. 

7) Przeznaczenie pracownika do sŁale~o zaję
cia, zaliczonego do niższej kategorji może nastąpić 
(pOZ. 4): , 

a) za kar~ z powodu przewinień służbowych, 
przewidzIanych w przepisach służbowych, 

b) \V razie zniesienia dotychczasowego zaję
cia danego pracownika, o ile tenże nie 
przyjął zaofiarowanego mu analog icznego 
zajęcia na innym posterunku służbowym. 

§ 9. 1) Prawo do otrzymywania płacy zaczyna 
się od dnia rozpoczęcia służby i rozciąga się na każ
dy faktyczr.le przepracowany normalny dziell służby 
(§ 13).· 

2) W razie rozwiązania stosunku służbowego 
wstrzymuje się wypłatę płacy według postanowień 
przepisów slużbowych, normujących stosunki służbo
\ve pra cownil,ów dziennie platnych. 

VI reuie wypowiedzenia służby ze strony prze
łożonej wiadzy kolejowej względnie ze strony praco
\',mika obowiązuje jako termin wypowiedzenią okres 
14·to dniowy. 

3) Za czas nieobecności VI służbie i za czas 
choroby potrąca się z należących pracownikowi po· 
borów cz~ść płacy, która przypada na czas opuszczo
nej pracy, o ile postanowienia § lO'go inaczej nie 
stanowią. Przy potrącaniu dodatku ekonomicznego 
(rodzinnego) p'rzyjmuje się jako d_ienną stc1wkę: 

przy zastosowaniu tabeli A) - 1,8 punktu 

" " " B) - 1,5 " 
Z chwilą redukcji dodatku ekonomicznego w myśl 

§ 5 poz. 4 zmni 2jszać się bc:,dzie stawka określona 
według tabeli R) w sześciu półroczach o 0,04 części 
punktu VI ostatnie m póliOcw o 0,06 części punktu 
aż do 1,5 punktu. Stawka OKreślona według tabeli 
B zmie; s·zać s!~ będzie w sześciu półroczach o 0,03 
części punktu, a VI ostatnim półroczu o 0,02 części 
punktu aż do 1,3 punktu. 

CZ<lSU nieobecności w sł użbie poniżej 10 minut 
nie bierze się w rachubę, zaś czas dłuższy aż do 30 
minut zaokrągla się na pełne półgodziny celem po
trącenia z dniówk i. 

4) Z poborów pracownika wolno ściągać: 
a) składki dla kas chorych. funduszów eme

rytalnych i pensyjnych, 
b) kwoty, podl egające potrąceniu, na mocy 

wyroku sądowego, , 
c) kwoty, przypadające na umundurowanie, 
d) czynsz najmu za mi ::szkania s ' użbowe, na

le:tyto3ci za używanie światła, wodocią
gów etc., \ 

e) zaliczki pobrane na pobory. 
Ponad to w"olno z należącej się pracownikowi 

płacy potrącać: kary pieniężne, oraz kwoty, przypa
dające na odszkodowania za szkody fiskalne, które 
powstały z winy pracownika. 

Te ostatnie potrącenia nie mogą przekraczać 
prawnie zastrzeżonego minimum egzystencji praco~ 
wnika. ' . 

Potrąceń z innych tytułów wolno dokonać tylko 
za pisemną zgcd q pracownika. 

5) Za czas nieobecności w stałej siedzibie służ
bowej należy się pracownikowi za każdy dzień tej 
nieobecności normalna dzienna płaca, o ile dzień tcil 
spędził w podróży służbowej lub przy pracy w obcej 
miejscowości. " 

§ 10. 1) Podcz2ls urlopu wypoczynkowego otrzy
muje pracownik pełną dz i .=nną płacę za każdy nor
malny dzień pracy (§ 13 poz. 2). . . 

Pracownicy, do których mają zastosowanie po
stanowienia § 12, otrzymują podczas urlopu wypo
czynkowego jJ'ełną dzienną płacę za wszystkie dni 
urlopu. 

Wymiary przysługujących urlopów wypoczynko
wych określają osobne przepisy. 

(2) W następujących wypadkach wolno pracow
nikowi przyznać urlop z zachowaniem płacy według 
zasad ustalonych w poz. '1 niniejszego paragrafu: 

a) w razie przeniesienia prGlcownika ze wzglę
dów s!użbowych, czy to w miejscowościach 
zamieszkania ze zmianą m ieszkania, czy też 
do innej miejscowości - za Gas rzeczywi
stej l udowodnione j potrzeby celem uskutecz-
nienia przeniesienia; ! 
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b) w razie brania udziału w· czynnościach straży 
pożarnej na pod:>tawie publiczno-prawnego 
obowiilzku; 

c) w razie brania udziału w wyborach przez glo, 
sowanie do SejfTlu, Senatu i ciał samorzą-
dowyc.h; • 

d) pon'ildto w następujących nagłych sprawach 
osobistych, których załatwienie nie może być 
uskutE!{:zn ione poza godzin ~ mi służbowe mi: 
udział w terminie sądowym lub poli 'jnym, 
o ile ten nie jest spowodowany własną winą 
pracownika i o ile pracownik nie ma prawa 
do odszkodowania wzgl<:dnie o ile pracow
nik nie jest wezwany w spr:!lwie sądowo-kar
nej w charakterze oskarżonego; udział w ter
minach dotyczących spre:w opiekuńczych, 
w razie niebezpieczeństwa ognia lub powo
dzi, zagrażającego dobytkowi pracownil,a, 
w razie nieobecności pracownika w s.!użbie 
z powodu chorób zakaźnych, panujących 
w rodzinie, konsultacji u lekarzy kolejowych 
lub kasowych. 

§ 11. (1) Za podstawę do obliczenia płacy dla 
pracowników, pobierających upos41żenie według ta
beli fi (§ 4 poz. 2) przyjmuje się ' fc:ktycznie przepra
cowaną ilość dniówek. Za dniówkę uważa się l<ażdy 
normalny dzier'I pracy (§ 4 poz. 2 i § 13 poz. 2). 

§ 12. Pracownicy, co do których ma zastoso· 
wanie tabela plac B (§ 4 poz. 3), otrzymują uposa
żenie za każdy kalendarzowy dzieli miesiąca, a więc 
także za dni świąteczne i wypoczynkowe, o ile ich 
czas pracy odpowiada zasadom, wyłuszczonym 
w poz. 3 ·§ 4. 

Co do potrącania uposażenia li tych pracowni
ków w razie nieobecności w służbie obowiązują po
stanowienia § 9 poz. 3, przyczem liczy się jako czas 
opuszczonej pracy takie dni wypoczynkowe i świą
teczne, o ile te przypadaj~ na okres, w którym pra
cownik opuścił s!użb~. 

§ 13. 1) Czas pracy regulują przepisy o sto
sowanill na ł<olejach ielaznych ustawy o czasie pra
cy w przemyśle i handlu z dnia 18 grudnia 1919 r. 

2) Za normalny dzień pracy uważa się czas obo
Willzkowego :zatrudnienia lub pogotowia służbowego, 
ustalony na podstawie przepisanych norm (współ
czynników pracy), turnLisem lub innem zarządzeniem 
naczelnika służbowego (§ 4 poz. 2 i 3). 

3) Czas pracy liczy się od rozpoczęcia do ukoń
czenia pracy na przepisanem miejscu zajęcia. 

§ 14. 1) Prawo do wynagrodzenia za służbę 
w godzinach nadliczbowych na podstawie przepisów 
o stosowaniu na kolejach żelaznych ustawy o czasie 
pracy w przemyśle i handlu z dnia 18 grudnia 1919 f. 
mają dziennie płatni pracownicy kolejowi, zatrudnieni 
stale w kolejowych zakładach fabrycznych (warszta
tach głównych i pomocniczych, · oraz w warsztatach 
drogowycb i elektrotechnicznych). 

2) Wszyscy inni pracownicy dziennie płatni 
otrzymują za służbę wyl<onywaną poza ustanowioną 
dla nich ilością godzin pracy obowiązkowej (przepisy 
o stosowaniu na kolejach żel~znych ustawy o czasie 

pracy w przemyśle i handlu) wynagiodzenie wediu!1 
zasad ustalonych w § 15 niniejszego rozporządzenia. 

§ 15. 1) O ile służba pracowników normowa· 
na jest przy zastosowaniu tabeli A według współ· 
czynnika 1 w myśl przepisów o stosowaniu na ko·· 
lejach żelaznych us~awy o czasie pracy w przemyśle 
i handlu z dnia 18 gfudnia 1919 r. L j. trwa 8 go· 
dzin na dobę w zwykły dzieri powszedni i 6 godzin 
na dobę w sobotę i nie przekracza 46 godzin na t y
dzieli, za służbe, IN godzinach nadliczbowych UWClŻ" 
sit: 'Służbę ponad 40 godzin w normalnym tygodniu, 
licząc w myśl wymienionych przepisów 8 godzin na 
dobę w zwykły d.deń powszedni i 6 godzin na dob~ 
w sobote,. Za podstawę do obliczenia godzin nad
liczbowych bierze się okres· cl z. ie,hny. 

2) Z8 służbę tych k"tegorj! pracowników w go· 
dzinach nadliczbowych nale2y się im: 

a) o i I e o d p o w i a d a j ą VI a r u n k o m li s t a
n o w i o n y m w p o z. 1 § 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. 

Oprócz zwykłej płacy, bez dodatku rodzinnego. 
przypadającej przeciętnie n<1 czas pracy w godzimIch 
normalnych, jeszcze wynagrodzenie dodatkowe za 
pierwsze dwie godziny nadliczbowe w wysokości Sep!" 
tej płacy, bez dodatku ekonomicznego, za każdą go
dzinę, a za służbę w godzinach nad!kzbowych ,p::mad 
dwi'e godziny dziennie, oraz za służbę w gOdzinach 
nadliczbowych przypadających na noc - wynagro· 
<;!zenie dod G1 tkowe w wysokości 100% tej płacy za 
każdą godzinę. 

S!lłżb~: zaś piZlcowników tych kategorji w nie
dziele i święta, jesli ich służba w tygodniu odpo
wiada w zupetności zasadom poz. ] niniejszego pa
ragrafu uważn się, o ile nie pełnią służby okresowo 
(w kolejce), jako pracę w godzinach nadiiczbowych, 
przyczem wynagrodzen ie dodatkowe wynosi lOO% 
płacy normalnej (bez dodatku ekonomicznego) przy
padającej na ten dziei'; 

b) o i I e o d p o w I CI d a j ą war LI fi k o m p o z. 2 
§ 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 <l. 

Za każdą godzinę nadliczbową wynagr,:;dzenie 
VI wysoko:ki przeciętnego zmobku, przypadającego 
na Jedną godzinę pracy normalnej, podwyższont 
O 25% tego zarobku, nie uwzf]lędnlając dodatku 
ekonomicznego. 

3) O ile względy techniczne nie pozwi!<lajq n:J 
normowanie c.zasu służby pracowników w sposób 
określony w § 15 poz. 1 niniejszego rozporządzeni<t, 
za sJużbę VI godzinach nadliczbowych liWn:lCl si~ 
służbę, pełnioną \V godzinach, przekraczających dl~ 
poszczególnych kategorji pracowników normy, wy
szczególnione w przepisach, o stosowaniu na ko
lejach żeLnnych ustawy o czasie pracy w przemyśle 
i handlu. 

Normy te wynoszą: 

Przy zajęciu słuibowem, na które przYP3da: 
a) współczynnik 1 46 godzin w tygodr:iu 
b) " u/o 56" " 
c) " '2 j'? 70.. " 
d) Ol l h 91" " 
e) ., 1/3 138 u .. 
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Po przeliczeniu godzin przekraczających te nor
my na współczynnik 1 otrzymuje się godziny podlega
jące wynagrodzeniu, przyczem czas ponad 1/ 2 gOdzi
ny zaokiągiJ się na całą godzinę, a poniżej 1/2 go
dziny nie bierze się w rachub~. 

4) W razie sprawowania zajęć służbowych, co 
do których mają zastosowanie różne współczynniki 
pracy. za służbę w godzinach nadliczbowych uważa 
się czas służby ponad 46 godzin za tydzień pełno
wartościowej pracy (współczynnik 1). przyczem ilość. 
godzin pełnowartościowej pracy otrzymuje się przez 
przeliczenie rzeczywistego czasu pracy, powstałego 
z zastosowania mniej wartościowych współczynników 
na współczynnik 1. , 

5) Dla pracujących okresowo "w kolejkach" go
dziny nadliczbowe ąblicza się od caiego czasu pra
cy w tygodniu, przeczem pełnowartościową służbę 
(współczynnik 1) ponad 46 godzin pracy w tygodniu 
po odjęciu ewentualnych przerw w pracy w ciągu 
tygodnia. uważa ~ię za służbę w godzinach nadlicz
bowych. Przy zastowaniu do pracy różnych współ
czynników obowiązuje analogicznie poz. 4 niniejsze
go paragrafu. Do wynagrodzenia przyjmuje się: dla 
pracowników. co do których obowiązują postanowie
nia § 14 poz. 1 niniejszego rozporządzenia: dla pierw
szych 12 godzin nadliczbowych normalne stawki pła
cy podwyższone o 50% za każdą godzinę, zaś ponad 
12. godzin te same stawki, podwyższone o 100%_ 

Wszyscy inni pracownicy (§ 14 poz. 2) otrzy
mują wynagrodzenie przewidziane w poz. 2 b niniej
szego paragrafu. 

6) Służba w godzinach nadliczbowych może być 
tylko raz wynagradzana, t. j. że godziny nadliczbowe 
wynagradzane z tytułu nocnej lub świątecznej służby, 
nie mogą być jeszcze raz opłacane jako zwykłe go
eziny nadliczbowe. 

7) O ile za czas nieobecności w stałej siedzibie 
słuibowej pracownik pobiera djety lub inne wyna
grodzeni,! uboczne (godzinowe, ryczałty na wyjazdy). 
za słu żbę w godzinach nadliczbowych poza własną 
siedzibą służbową uważa się tylko te godziny nad
liczbowe, które powstały przy wykonywaniu faktycz
nej pracy. 

Do czasu pracy w rozumieniu niniejszego po
stanowienia wlicza się czas odbytej podróży bez za
jęcia służbowego w stosunku 2: 1, t. j .• że na 2 go
dziny podróży liczy się 1 godzinę pe'nowartościowej 
pracy według współczynnika 1. Natomiast nie wlicza 
się do czasu pracy pobytu w obcej miejscowości 
bez wykonywania jakiegokolwiek zajęcia służbowego. 

8) Wynagrodzenie goązin nadliczbowych w służ
. bie biurowej i kasowej. ~o do której obowiązują 
ogólnie ustanowione godziny biurowe. może mieć 
miejsce tylko w wypadkach wyjątkowych. jeśli cho
dzi o wykonanie spraw pilnych. lub takich, których 
wskutek swych rozmiarów nie można załatwić w zwy
kłych godzinach służbowych. 

9) Przy sprawowaniu zajęć. podpadających pod 
rozmaite kategorje i tabele płac do wynagrodzenia 
za godziny nadliczbowe przyjmuje się stawki tej ka
tegorji płacy. w której pracownik w danym okresie 
czasu przewainie był zajęty (§ 8 poz. 5 i 6). 

10) Na jedną godzinę pracy normowanej we
dług współczynnika 1 przyjmuje się l/s cz~ść dzien
nej stawki danej grupy i danego szczebla. 

§ 16. 1) Za podróże służbowe i za służbowy 
pobyt w miejscowości obcej poza własną siedzibą 
służbową otrz/muj'! pracownicy dziennie płatni diety 
na zasadach ustalonych dla etatowych pracowników 
kolejowych. 

) W służbie drogowej. utrzymania telegrafów. 
bioków i sygnałów za siedzibę służbową uważa się 
cały okrąg. podlegly danemu nadzorcy toru i t. p. 

3) Co do wysokości diet nt2leży porównać: 

1 kategorję płacy z IX grupą uposażenia funk<;jo
narjuszów państwowych , 

2 kategorję płacy z X grupą uposażenia funkcjo
narjuszów państwowych, 

.3 kategorj ę płacy z XI grupą uposażenia funkcjo
narjuszów państwowych, 

4 -kategorję płacy z XII grupą uposażenia funkCjO
narjuszów państwowych. 

5 kategorję płacy z XIII grupą uposażenia funkcjo-
narjuszów państwowych, . 

6 kategorję płacy z XIV grupą uposażenia funkcjo
m:rjuszów państwowych. 

7 kategorję płacy z XV grupą uposażenia funkcJo
narjuszów państwowych. 

8 kategorję płacy z XVI gwpą uposażenia funkcjo
narjuszów państwowych. 

§ 17. 1) Pracownicy dziennie płatni. przenie
sieni ze wzglt;dów służbowych do innych miejsco
wości otrzymują zwrot faktycznie poniesionych i na
leżycie u~owodnionych kosztów przesiedlenia; kwota 
na ten cel przyznGlna nie może jednak przekraczać 
1500/0 normalnego miesięcznego zarobku łącznie 
z dodatkiem rodzinnym. 

W. wypadkach wyjątkowych może Ministerstwo 
Kolei Zelaznych przyznać odszkodowanie tytułem 
przesiedlenia. przekraczające co do wysokości norme:. 
ustaloną w pierwszym ustępie. 

§ 18. 1) Pracownicy dziennie płatni otrzymują 
normalnie płacę obliczoną za ubiegły miesiąc w dniu 
5-go każdego miesiąca. Wypłaty dokonywa się na 
podstawie listy płacy, zatwierdzonej przez naczelnika 
służbowego. 

2) Pracownicy dziennie płatni otrzymują w dniu 
l'go każdego miesiąca zaliczkę na placę w okrągłej 
kwocie zgóry w wysokości ,około 75% kwoty, przy
padającej przy normalnej pracy na cały miesiąc. Za
liczkę potrąca się w całości przy następnej wypłacie 
miesięcznych poborów w dniu 5-go każdego mie
siąca. 

3) O ile na mocy art. 5 ustawy o uposażeniu 
fukcjonarjuszów państwowych i wojska z dn. 9 paź
dziernika 1923 r., przyznano pracownikom etatowym 
wśród miesiąca dopłatę do uposażenia z powodu 
wzrostu drożyzny w ostatniej połowie ubiegłego mie
siąca ponad 15%, otrzymują pracownicy dziennie 
płatni dopłatę tę zaliczkowo z góry w okrągłej kwo
cie. Za podstawę do obliczenia zaliozki bierze si~ 
kwotę przypadającą normalnie za cały miesiąc. Wy-

\ 
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płatę zaliczki należy uskutecznić IN czasie międ zy 
·10 a 15 danego miesiąca, z którą to wypłatą należy 
połączyć również wypłatę należności za ubiegły mie-

' siąc. W myśl poz. 1 niniejszego paragrafu, przyczem 
termi n określony w tej pozycji przesuwa się odpo
wiednio do wypłaty niniejszej zaliczki. 

Ostateczne rozli czenie tej zaliczki następuje przy 
wypłacie miesięczn ych poborów VI dniu 5 następnego 
miesiąca (poz. 1). 

4) O ile dzień wypłaty przypada na dzień świą
teczny, n astępuje wypłata poborów w dniu powszed
nim, poprzedzającym to święto. 

. 5) Z::lsiłki za czas choroby, w razie śmierci pra
cownika, o raz za czas odbywania perjodycznych ćwi
czeń wojskowych określą osobne przepisy. 

Aż do wydania tych przepisów obowiązują do
tychczasowe przepisy. 

B. Postanowienia przejściowe. 

§ 19. 1) Płacę w myśl niniejszego rozporzą
dzenia mają otrzymać wszyscy stali, dziennie płatni 

' pracownicy nieetatowi, objęci art. 102 ustawy o upo
sażeniu funkcjonarjuszów państwowych z dnia 9 paź
dziernika 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 116, poz. 924). 

2) Pracownicy nieetatowi, pobierający na pod
stawie przepisów b. państw zaborczych płacę z góry 
mają zatrzymać przywilej ten aż do mianowania ich 
pracownikami etatowymi, jakkolwiek podstawą do 
obliczenia wynagrodzenia będzie system dniówkowy .. 
Nie mogą atoli korzystać z przyw ileju tego pracow-

. nicy, którzy dopiero po dniu wejści;) w życie niniej- ' 
szego rozporządzenia nabyli w myśl dawniejszych 
przepisów warunki do pobierania płacy zgóry. 

§ 20. 1) Przy pierwszem zaliczenia po wejściu 
w życie nin iejszego rozporządzenia pracowników 

. dziennie płatnych do poszczególnych kategorji i szczebli 
. płac, rozstrzyga-;-co do kategorji-dotychczas posia
dany stopień płacy według ustawy z dnia 13 lipca 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 65 poz. 430) co do szczebli 
uposażenia rozstrzyga dzień objęcia stałego zajęcia 
w służbie państwowej polskiej w ostatnio posia danym 
stopniu płacy t. j. najdalej wstecz od -dnia 1 lipca 
1920 r. 

2) Dyrekcje Kolei Państwowych mogą poszcze
gólnym pracownikom, którzy wstąpili do służby na 
polskich kolejach państwowych przed dniem 1 paź
dziernika J 920 r. zaliczyć przy oznaczaniu przyznać 
się mającego szczebla czas służby państwowej lub 
samorządowej w par1stwach obcych. Czas pracy za
wodowej może być zaliczony, Jeżeli kwalifikacje i do
świadczen ie nabyte przez tę p racę przed wstąpieniem 
do służby państwowej kolejowej pol skiej uzdalniają 
pracownika do obecnie spelnianej s łu żby kolejowej. 
Zaliczyć można w ten sposób z poprze dniej służby 
VI państwach obcych lub pracy zawodowej najwy
żej lat 20. 

3) ZaliczaJny w myśl powyższych postanowień 
czas służby w państwach obcych i czas pracy zawo
dowej, a ponadto czas służb v parlstwowej polskiej, 

sp~dzony do dnia uzyskania przez pracownika osta
tnio posiadanego stopnia płacy zalicza s i ę tylko 
w stosunku 6-ciu miesięcy za każde pełne 3 lata 
służby. Okresu czasu poniżej 3 lat nie uwzgl~dnia 
się. 

§ 21. Przy pierwszem zaliczeniu ustala się ter· 
min posunięcia do następnego szczebla w ten spo
sób, że dla pracowników, ~tórym przyznano dotych
czasowy stopień płacy w okresie półrocznym od 
1 lipca do 31 grudnia przyjmuje się datę 1 lipca 
jako termiil, od którego zaczyna się liczyć trzech le
~ie, dla tych zaś, którzy uzyskali te same warunki 
w okresie półrocznym od 1 stycznia do 30 czerwca 
roku następl'lego, przyjmuje się datę 1 stycznia roku ~ 
ubiegłego, jako te rmi n, od którego zaczyna się li· 
C70yĆ t rzechlecie_ 

§ 22. U stałych dziennie płatnych pracowni
ków kolejowych odpowiada: 

dotychczasowy 8 stopień płacy 1 kategorji płacy 

" 9" " 2 " .. 10.. 3 
" " .. 11.. fi 4 
" " .. 12" " 5 " " .. 13 ,,9 .. " .. 14 ,,7 
" " 

" 15" .. 8 .. " 
§ 23. 1) O ile po weJsciu w życie nimeJsze

go ro zporządzenia okaże się, że poszczególni praco
wnicy m'ieliby otrzymać pł~cę niższą od pobieranej 
dotychcz2s, otrzymuj Gl oni dodatek wyrównawc.zy do 
wysokości płacy ostatnio pobieranej. 

2) Dodatek ten przysługiwać będzie tak dłu
go, d opóki pracownik wskutek podwyż,>zenia się je
go piacy w myśl postanowienia niniejszego rozpo· 
rządzenia, czy to wskutek przyznania wyższej kate
gorji płac, lub też posunięcia do następnego szcze· 
bla płacy nie osiągnie wysokości płacy, pobieranej 
ostatnio przed wejściem w życie niniejszego rozpo
rządzenia . 

§ 24. Rozporządzenie ninie1sze obowiązuje od 
1 października 1923 r. z tern, że postanowienia od
nośnie do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe 
(§§ 14 i 15) obowiązywać mają od dnia 1 stycznia 
1924 r. 

Z dniem 1 października 1923 r. tracą moc obo
wiązującą wszystkie rozporządzenia i przepisy wyda
ne w przedmiocie, objętym nini ejszem rozporządze
niem. 

§ 25. Aż do ujednostajnienia stanowisk dla 
pracowników etatowych na kolc:jach państwowych, 
obowiązywać mają w miejsce tabeli C (§ 3) dotyc.l'1' 
czasowe przepisy. 

Minister Kolei Żelaznych: Nosowicz 

Minister Skarbu: W. Kucharski 

" 
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Tabell1 R. Za·!ąc.znik do rozp. f-'lin. Kol. Żel. 

z dnili 14 grudnia b2J r., poz. 1143. 

'fRBEL1\ 

płac dla nie etatowych pracowników stałych 
d;dennie płatnych, pobierających u.posażenle za 

k;;,idy przepracowany dzień pracy. 

(§ 4, poz. 2). 

Szczebel płacy ' Kategorja t 
płncy r- a I b I c l d I e l f I g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-'--' 1=--1 ' 'I ! r I 
1~.4 1 19,6 I 20,8 ~,o i 23,2 124 ,4

1

?- , 

10,0 16,8 17,6 I 1.:.,4 I 19,2 , 20,0 I _0,8 ł 

7 

8 

Tnbela .8.. 

1 

l I ' 

1')6 1 44'1-2 1f.:O I 1""S I 1'7 h ' "8 1 _..J, l, :J, I .0, l 0, I ,u ; ~ ,'. i 
12,4 13,0 13,6 1 14,2 ,I! 14,8 ' 15,4116,01 

l t I 
11,2 11 ,8 1 12,4 1 13,0113,6 1.:1,2 1 14,8 

I . l! I 
10,0 I i 0,6 1 11 ,2 ! 11,8 12,4 13,0 13,6 

8,8 9,4 110,0 10,6 11,2 11,8 112,4, 

84 - t.- I , I 

ZC)łącznlk do rozp. Min. !(o\' Żel. 
% dnia 14 grudnia 1923 L, pOl. 1143, 

TRBELR 

płac dla nieeiatowych pracowników stałych 
dziennie płatnych, pobierających uposażenie 

według § 4, poz. 3. 

Kategorja " Szczebel płacy 

ł-P-~~~-,- a I b t C I d -T~-f-I -g 

15,3 16,3117,3
1

18,3 i 19,3 120,3/ -

13,3 14,° 114,7 15,4 16,1: 16,8 ; 17,5 

11,3 112,°112'7 13,4 14,1 i 14,8 : 15,5 

1°':110,8, :~,3 11,8 12'~112,8 i 13,3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9,.) I 9,8 ! ] u,3 10,8 11,3 f 11,8 12,3 
I 1 I 

8 3 I 8 8 9, J-=' l' q o I -10'" i 1 fI 8 • 1 " " , i .. ,CJ I , :1 l v, I 1 ,,) 

7,3 7,3 1 8) l 8,8 1 9,3 j 9,8110,3 

7.0 I l ! - l - l - I 

Tabela C. Z<11ąc:::nlk do roz!.'. Min. Kol. Żel. 
z dOla 11 grudnia 1523 r., poz. 1143. 

PODZłRŁ 

zajęć,.służbowych no kateGorje płacy. 

Zcjęda służbowe na kolejach państwowych, dla 
których wykonyvvania pizewiduje się nir;-ei:atowych 
dziennie płatnych pracowo'ków, zaliczll si~ do na
stępujących kategoryj płac: 

Do 1 It6te gorji: 

Zegarmistrz 
Zecer 

D o 2 k a t ę g o r j i: 

Prowizoryczny pomocnik werkmistrza po l-rocz
nej służbie jako pomocnik werkrnistrza. 

Kierownik pa rtji rzemieślników (przodmvnik), 
Rzemieślnik wyzwolony o szczególnej kwalifika

cji zawodowej, 
litograf. 

D o 3" k <li t e g o r j i: 

Prowizoryczny pomocnik werkmistrz3, 
Prowizoryczny mostomistrz II ej klasy, 
Prowizoryczny podasystent, elew kolejowy (aspi-

ral)tka), . lub też pomocnicza siła biurowa (kllsowa, 
~kspedycyjna) o dobrej kwal ifikócji, o ile pełnią sa
modz;elną służbę na systemizowancm i \V e tacie 
przewidzianem stanowisku podilsy~tenta, , lub asy
stenta, 

Rzemieślnik wykwalifikowany, 
Szofer, . 
Drukarz. 

D o 4 k a t e g o r j i: • 

Elew kolejowy (aspirantka), . " 
Pomocnicza siła bIurowa (kasowa, ekspedycyjna) 

o dobrej kwalifikacji, • 
Maszynistka o szczególnych kwalifikz:cjach, ' 
Prowizoryc;:zny maszynista elektrowni II klasy, 

'i pomocnik maszynisty II klasy, 
" maszynista II klasy stałych ma-

szyn, 
" maszynista wozu motorowego, 
tf magazynier, 
" wozomisirz li klasy .. 
" elektromonter II klasy, 
" montt)r sygnalizacji /I klasy, 

Rzem ieślnik wyzwolony, 
Prlemywucz parowozów. 

D o 5 k a t e g o r j i: 

Pro\'!izoryczny KGlnceiista (kancelistka), 
M3szynistka wykwnlifd~owana, 
Pomocnicza siła biurowa (ekspedycyjna, kGlsowa), 
Przodownik robotn!ków w '.varsztatach głównych, 

lub podręcznydl, 
Przodownik czyścicieli maszyn, 

" " wagonów, 
>J ładown:ków węgla, 

" 
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Przodownik robotników w magazynie towarowym, 
II fJ "zasobów. 
" "w gazowni lub elektrowni, 

Wydawca zasobów, 
Czyściciel dymników, paleni5k i popielników 

parowozów, 
Pomocnik przy maszynach stałych, 
Pomocn ik kotlarski, pracujący przy kotłach, 
Smarownik wagJnów, 
Rzemieślilik bel list~ wyzwolenia, 
Pomocnik odlewacza, 

/ Robotnik przy nabijaniu akumulatorów, przy 
przebijaniu rur, 

Pomo:nik mcmterski, 
Przodo .vnik w sluibi.::! diOjOwej, 
Prowiwrjczny nadlorca przew..ldów. 

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

Prowizoryczny pOITI:>cnik kolejowy, 
przeroLwy, 
hamul::o '.vy, 
z.vrotniczy II klasy, 
pomocnik torowy, 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 

p ::d:lCz· parow )zowy II klasy, 
ped 1CZ p3roVJozowni, 
p.'.l !:1 CZ Ił klas; sb łych maszyn, 
palacz el:=ktrowni li klas)', 

" woźny, 
" st raż:lik kolejowy, 
.. dróżn i k, 
" tel.~fonista (telefonistka), 

Ogrzewacz wagonów, 
RobJtnik kwalł fikoW'any, a miano wicie: 

egzaminowany robotnik, użyvvany przejściowo do za· 
stępst li w slu ... bie, prJewidzi3 nej zasadni:zo dla eta
towych pracowników grupy XIII lub wyższych grup, 
kwalifikowany robotnik i-'rLy utrzymaniu urz ądzeń za
bezpieczających ruch poci ~g:)w i przy utrzymaniu 
przewodów słabego i sil nego prądu, 

Kwalifikowany robotnik w gazowni i elektrowni, 
robotnik, obsługujący obrotnice, przesuwnice lub żó
rawie, 

Kwalifikowany robotnik VI drukarni i litografji, 
Kwalifikowany robotnik w mafjazyni(:! towarowym, 
Strażni k rogatek, 
Kwalifikowany robotnik w służbie mierniczej, 
Kwalifikowany robo tniK w zakładz ie impregno-

wania, 
Węglarz, lampiaiz, 

D o 7 k a t e g o r j i: 

Robotnik niekwzlifikovamy po 1 roku służby 
w kolejnictwie. 

D o 8 k Gl t e g o r j i: 

Robotr;i~ niekwalifikowe:ny. 

u wag i: 

Do kat. 2. 1) Jako kierownika parlji uważa siE; rze
mieślnika, któremu dodani Ją conaj
mniej 3 pomocnicy. 

2) ilość: rzemieś l n ików \V tej kategorj i nie 
może prze!<:raczać 30°/,) ogólnej ilości 

Do kat. 3. 

Do kat. 6. 

rzemieślników, zatrudnionych w okrc;gu 
Dyrekcj i. 
Elewi kolejowi (aspirantki) I pomocni
cze siły. zaliczone do tej kategorji winne 
conajmniej posiadać egzamin niefor
malny w danej g :l łęzi służby. 
Jako robotników kwalifilmwanych uwa
ża się takich robotników, których uzdol
nienie i przygotowanie do pracy kole
jowej w dan ~j gałęzi służby zostało 
urz~dowo SPf3wdzone. 

1144. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych 

z dnia 18 grudnia 1923 r. 

wy.dane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
i Ministrem Zdrowia Publicznego, w przedmio
cie oddania TymcZ3sowemu Wydziałowi Samo
rzącbwemu czynności, wynikających z ustawy 
z dn. 28 lipca 1897 r. (Dz. Ust. kraj N2 47), urzą
dzającej prawne stosunki szpitali powszechnych 
i pU!Jlicznych, tudzież zakładów dla położnic 
i obłą !"\.anyc., oraz z ustawy z dnia 6 stycznia 
1875 r. (Dz. Ust. kraj. N2 7) o pokrywaniu kosz
tów leczenia ub:>gich, ch:)rych w szpitalach pu
blicznych b . Króies;twa G:llicji I Lodomerji z Wiei-

idem K5i~stwem Krakowskiem. 

Na podstawie art. 4 i 9 ustawy z dn. 30 stycz
nia 1920 f. (Dz. U. R. P. N~ 11. poz. 61) o zniesieniu 
Sejmu i Wydzi3łu Krc: jowego b. Królestwa Gaiicji 
i Lodomerji z Wielkiem Ksi~stwem ł<ralwwskiem za
rządza się co nastę!-,uje: 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dn. 23 września 1921 r. (Dz. U. R. 
P. z roku 1922 N:! 11 poz. 97), którem przekazano 
fv\ini stro vi ZdiOwiaPublicznego uprawnienia admini
stracyj no-wykonawcze b. Sejmu Ga licyjskiego i upraw
nienia b. Wydziolu KrZljowego wynikające z ustawy 
z dn. 28 lipca 1897 r. (Dz. U. Kraj. N2 47), urządza
jącej prawne stosunki szpitali powszechnych i publicz
nych, tudzież zakł adów dla położnic i obłąkanych. 
oraz ustawy z dn. 6 stycznia 1875 r. (Dz. U. Kraj . 
N~ 7) o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich cho
rych w szpitalach publicznych b. ł\rólestwa Gali:: ji 
i Lodomerji z Wie!!dem Księstwem I\rakowskiem. 

Do wykonywania tych uprawnień powołany je!'J 
Tymczasowy Wydzid Samorządowy. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem l stycznia 1924 roku. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiel'nik 

[v\in,ster Skarbu: W. Kucharski 

l~iE'rownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: 
Adamski 


