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641.
ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 29 llistopa.da 1930 'r.
VI wrawie ~mial\ i \lzupełnięó FOJporządzenia Pre~y
denta Rzęczypospolitej z dnia 24 września 1926 r.
o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pań.
siwowe",
Na podstawie art. 44 ust. 5 Konstytucji postanawiamco następuje:
Art. 1. W rozpDrządzeniu Prezydenta RzecZYPospDlitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiDrstwa "Polskie Koleje Państwowe"
(Dz. U. R. P. Nr. 97, pDZ. 568) wprowadza się nastę
pujące zmiany i uzupełnienia:
1) wart. 1 w wierszu 1, 2.i 3 skreśla się słDwa:
"i majątkiem Skarbu Państwa. przeznaczDnym ' do
uiytku kolei państwowych", w wierszu zaś 7 przed
,sbowaJ1llIi: "wWlZiględmli'eniem poh,z eb Pań'sŁwa", w's,t aWliaSlfę s~owo , ~s.zcZle·, g ó l:nen( i
2) w arl. 2 ·doda~e się wstęp drugi D hnzmiend'u
następującem;

"OrganDm przedsiębiorstwa "PDlskie KD!eje
służą wszystkie
publiczno - prawne
uprawnienia dotychczasowego państwowego zarządu kolejowel1o";
. .
PaństwDwe"

3) po art. 2 wstawia się nowy artykuł o brzmie.
"Art. 3. Przedsiębiorstwo "Polskie Koleje
Państwowe" będzie wpisane do rejestru handlDwe,go.. W:p:~s allii'U dO' rejestru ha'IlIdloweg,o uleg:a f,i rma,
sibedziha i przedmiot .p11:z:e,dsiębi'or'stwa . Prokury nfe
wpisuje się do. rejestru handlDwegD. nątomiast wpis:a.n;i:u do rej1e,s-tru .hal11dllOwe'g'D ule.g'ari'ą im1Jona i na.zIW~
ska 'o!S,ób, ulPra wnl1on)'lc h do podp'i1sywalIllia g,k'rypM1w
dłużnych i weksli w imieniu przedsię biDrstwa";
4) numerację art. 3 zmienia się na 4, a ust! l
tego arŁykułu Dtrzymuje brzmienie następujące:
"Przedsiębiorstwo "Polskie KDleje Państ~o
Wie" pl"'O'wadzli ek'sp,J.oarba'c~ę wlSlz;ystkioh 1i,ni~ kole,powyc,h, 'zarządz,an.ych .dotl.ychcz.as przez Mill1.DsŁ-erl&two
Komunikacji, i w tym celu Dbejmuje w zarząd powierniczy i użytkDwanie cały ich majątek nieruchomy. MClijąlt'e:k rUJchomy, priz e:znac.ZiOny do "użytku knIei państwDwych, z całym istniejącym zapasem gDtówki i zapasem materjałów, przechDdzi na własnOŚĆ
przedsię biD 1'5 twa" i
5) numerację art. 4 zmienia się na 5;
6) pO' art. 4 wstawia się nDwy artykuł D brzmie. mu następującem:
"Art. 6. Cały majątek, oddany w myśl art. 4
przedsiębiorstwu
"Polskie
Koleje Państwowe"
w użytkDwanie i powierniczy zarząd lub na wła
sność przedsiębiDrstwa, wyodrębnia się z ogólnego
majątku Skarbu Państwa.
Majątek nieruchDmy, oddany przedsiębiorstwu
"P'OI1sk,i'e Ko,lej'e PaństWIoWie" w p'o'w1erllliiczy 'ząmząd
i użytkDwanie, DdpDwiada za pDżyczlci i zDbDwiąza
nia, zaciągnięte przez przedsiębiDrstwo, oraz za PDżyczki i zDbowiązania, które były zaciągnięte przez!
Skarb Państwa przed utworzeniem przedsiębiorstwa
"PDlskie Koleje PaństwDwe" i które kDrzystały ze
specjalnego zabezpieczenia na tym majątku. Majątek
ten nie mDże być Dbciążony żadnemi innemi pożycz
kami i zobowiązaniami Skarbu Pąństwą.,
Inwentary.,:acja i oszacDwanie Illajątku, oznaczonego. w ust. 1, dDkonane zDstaną według zasad,
które ustala Minister Komunikacji w porQ~umieniu
'Z Minils't rem Slkar.bu" j
7) nUJmera{)ą:ę atr·t. S 'z mienia się na 7 a treść jego Dtrzymuje brzmienie następujące:
"Art. 7. Wszelkie óieruchDmości, pr~eznaczo
ne do użytku kDlei, stają się z chwilą nabycia ich
przez przedsię biDrslwD "PDlskie KDleje Państwo
we" własnością Skarbu Państwa, przedsiębiDrstwo
zaś zatrzymuje je w swojem użytkowaniu i powierniczym zarządzie.
Z przekazanegO' mu do użytkDwania i powierniczegO' zarządu majątk\lprzedsiębiorstwo "Polskie
Koleje PaństwDwe • może - w granicach zwykłego.
z!air.zC\!du --:- wynrujmOlwac 'oraJZ wydZiie<r-ŻlaJWIlać wSlzeIkie nJi.el"UJChomośd" może tl"ówn~eż !Ztb'Ywać, wgia'niicach planu finansowegO' (art. 12), tabDr kolejowy.
Zbywanie majątku nieruchomego może być dokonane tylko w granicach upoważnień ustawowych";
8) numerację art. 6 zmienia się na 8 a treść jego otrzymuje brzmienie następujące':
"Art . . 8. Na swe potr.z.eby pI1ze·dsięhiotstwo
"PDlskie Kóleje Państwowe" mo~e zacią~ać krótkoniu
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terminowe pożyczki, nie przewyższają<;e w sumie
10 % ogólnego dochodu eksploatacyjnego brutto, wykazla1oeg·o w o s,t1a,t uiem ~o,cznem zamkm ; ędu ra~hU<Il.
kowem. P'o,ż)'Icżiki It e będą spłaoane z b:i,eżą1cychdlo,
chodló w pr,z:ed.s~'ębi'orSJtwa . Ogóllirle Iz as.aody, na j;ak,i ch
p<oż:yczkillte mogą być z aciCl!ganc, U1s.ta,l a · Móndster Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Zacią~anie pozyczek wyższych i długoteqnino
wych oraz zaci ąganie jakichkolwiek pożyczek przez
emitowanie obligacyj , wreszcie zaciąganie wszelkich
zobowiąz ań obciąż aj ących nieruchomości , może l1astąpić tylko w granicach upoważnień ustawowych";
9) numerację art. 7 zmienia się na 9;
10) po ant. 7 wlsvawfua s,ię lIlowy rurrt)'lkuł
o brzmieniu następującem:
"Art. 10. Przedsiębiorstwo "Polskie Koleje
Państwowe " zarządza kolejami, znajdując;:emi się
w zarządzie państwowym, a nie stanowiącęmi wła
sności Państwa . Wszystkie wydatki, wypływające
z gwarancyjna rzecz tych kolei, pokrywane dotąd
iZ fUJnldUJs'z ów pańs,Lwowych, pOIkirywać bę' dz,ie P'flZed$litęM olrstwo , co ifl:i'e 'uahyl'a odplOiwred!z: i:alliflo,ściSkarbu
Państwa za te wydatki w granicach gwarancyj, objętych przez Skarb Państwa.
.
Minister Komunikacji może poruczyć przedsię
biorstwu lub poszczególnym jego organom wykonywanie przysług'ujących mu uprawnień nadzorpżych
nad kolejami, nie zarządzanemi przez przedsiębior
stwo";
11) a'flt. 8, .k<tórego ,numerację zmi,eln~a się :na 11,
otrzymuje brzmienie następujące:
"Art. 11. Przedsiębiorstwo "Polskie Koleje
Państwowe" wolne jest od wszelkich podatków, danin i opłat publicznych, od których wolny jest Skarb
Państwa";

12) art. 9 skreśla się;
13) numerację art. 10 zmienia się na 12, a pozatem w poszczególnych jego ustępach wprowadza
się następuj ą ce zmiany i uzupełnienia:
a) w ust. 1 'WWli:ęlf1sZlU 5 po !Słowach ",zlatWliJerdzanych puez" wstawia się słowa; "Radę Ministrów
na podstawie wniosku, przedstawionego przez";
h) w ust. ~ W wierszu 3 i .. słowa "Generalnemu Dyrektorowi" zastępuje się słowami: "Ministrowi Komun ikacji", a w wierszu 8 słowa .. G~mQfalny
Dyrektor" słowami: "Minister Komunikącji " ;
c) w ust. 3 w wierszu 3 po słowach: " zatwier(heniu przez" wstawia się słowa: "Radę Ministrów
na podstawie wniosku, przedstawionego przel:" ;
14) numerację art. 11 zmienia $ię na 13;
15) numerację art 12 zmienia się na 14, a treść
je~o otrzymuje br.zmienie następujące:
_ i,Art. 14. Fundusze specjalne przedsiębior
stwa ,;Polskie Koleje Państwowe" będą tworzone na
podstawie rozporźądzeń Rady Minisłró:w, wydii.nych
na wniosek Ministra Komunikacji w poto?umien!u
z Min istrem Skarbu":
.
16) art. 13, 14 i 15 skreśl~się;
17) numerację art. 16 zmienia. się na 15; punkt
h) tego artykułu otrzymuje brzmienie następuiąę~:
Hb) procentóW l amortyzacji pożyczek tudiież
zobowiążań,

obciązajll,cYdh

majątek

SKarbu Pall-
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stwa, oddany w zarząd powierniczy i użytkowanie
lub na własność przedsiębiorstwu "Polskie Koleje
Państwowe" i

,
w punkcie c) po słowie "opłat" dodaje się słowa "i gwarancyj", w punkcie d) s ~ reśla się cyta t
"/(a,nt. 13, 14 i 15)", a pun,klt e) IlkrelŚlll8. silę cał.k.owrllCiej
18) art. 17, 18, 19,20 i 21 skreśla się, w ich zaś
miejsce wstawia się nutępujące nowe artykuły :
"Art. 16. Be!zpośredin i za'r'ząd· pl"!ze,ds.i ęb·' o r
~twa "Polskie Koleje Państwowe" sprawuje M inister Komunikacji. .
Ustrój Ministerstwa Komunikl;\cji określa Statut Ministerstwa Komunikacji, zatwierdzany uchwałą Rady Ministrów na wniosek Ministra Komunikacji" .
"Art. 17.
Sieć
kolejowa przedsiębiorstwa
"Polskie Koleje Państwowe" dzieli się na okręgi dyrekcyjne, w których bezpośredni zarząd sprawami,
przedsiębiorstwa wykonują Dyrektorzy Kolei Pań
stwowych, mianowani przez Ministra Komunikacji.
Dla centralnego prowadzenia poszczególnych
agend przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwo
we" mogą być tworzone, na podstawie uchwał Rady
Ministrów, osobne urzędy przedsiębiorstwa "Pols.k ie Koleje Państwowe", podlegające bezpośrednio
Ministrowi Komunikacji,
Ustrój i zakres działania wszystkich urzędów
óopnz.edlsi'ę.hilo<r.s, tw:a 'o ralz gra,nice D)'Ir, e/kcyń Okre, e.
wych Kolei Państwowych ustala Minister Komunikacji.
'
Ilość i siedziby Dyrekcyj Okręgowych Kolei
Państwowych usŁala, Rada Ministrów na ' wniosek
Ministra Komunikacji". '
"Art. 18. Dokumenty imieniem przedsiębior
stwa "Polskie Koleje Państwowe" podpisują uprawnione do te~o osoby, umieszczl;\jąc swój podpis pod
PJeczęcią : Przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Pań
stwowe".
Skrypty dłużne i weksle, wysławiane przez
przedsiębiorstwo "Polskie Koleję Państwowe", podJ)isują bądt' Minister Komunik!lcji, bądt dWIe osoby,
li: pośród ~sób,upo\\;'ażQionyph do tego przez Ministra Komunikacji i wpisilnych do rejestru handlowe-

go";

19) numerację art. 22 zmienia się ' n~19 oraz
skreśla się trzy pierwsze wiersze ust. 1 i ustęp ostąŁ
ni tęgo artykułu, w miejsce likreślonych wierszy
ust. 1 wprawl;\dzl;\ się postanowienie na5tęp\ljące:
"lvlinister Kotnunikacji po porozumieniu z Ministrem Skarbu przedstawia Radzie Ministrów:"';
~O} p\1meracię art 4J zmiepia się na 20,
w lJst. ~ tego artyk\1łu słowa: "Generfllnemu Dyrektorowi" zastępuje się słowami, I1Ministrowi Komunikacji", a w ust. 3 skreśla się słowa: "i Generalnemu DYfektprpwj", '" PTEęcinek po słowach! "Ministrowi Komunika,Qjj" ~Mtęp\1ię się spójnikiem "i",
al} n~rneracje art. 24 zmienia się na. 41:
4~} l ll:ulll,ęra cję ~pt. 25 ';~<ffi\ielni'a 'się 'nla 22, <ił Uist. 2
telto artykUłu otnyrnqje brzmienie następujące:
"Ministrowi- Komunikacji służy prawo przenoszeńi. J)oszczlgolnych urzędników Ministerstwa KoIntińika.cfi do Idui.by w przedsiębiorstwie "Polskie

Kolljl Państwowe" a
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numerację - art ~6 zmienia się ,o·a 23,· a ust.
tego - artykułu otrzymuje brzmienienasłępujj\~e: . . .

... ' 23)

1
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Art• .3. Rozporządzenie
w życie z dniem ogłoszenia.

niniejszewcnodzi

"Stosunek służbowypracownikówprzedsię~
Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
biorstwa "Polskie KolejePanstwow:e':c ...... z ' wyją't"
kiem zatrudnionych ' na ~ocy umowy o~aćę ;'(kon
Prezes ::Rady Minishqw i Minister
traktowych, czasowych 1 t. p;) ~ ustala , rozporzą
Spraw Wojskowych: J. Piłsudski
dzenie Rady Ministrów";
, .
24) numerację art. 27 zmienia sIę na 24; 'VI trzecim wierszu tego artykułu słowo: ',,1.1stali·~· zastępuje Ministe~ : J.Beck
się słowami "objętych art. 23 ust.l""""'ustala'·,wl'esz,de w WlieI"slzu 7 cyfrę ,,26" za:stępuiie " si~ cyfrą: ,,23"; Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkows.ki
25) numerację . art. 28 zinienia śię- na 25; Minist~r. Spr~w Zagranicznych: August Zaleski
'VI pierwszym wierszu tego , ar'tykułu słowo: '" ustali"
~alSlbęp1llie sięsllowem: "us,t1ala" , a w drug'im \fi,eJ:'lsiru
Kier~wnik 'Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
po sł'owie "emerytalne" wstawia się ujęlew ' prże
cinki słowa "objętych art. 23 , usL. t"; , . ' ' . '
Minister Sprawiedliw0ści : St. Car
26) numerację art. 29 zmienia się
26,
aw pierwszym i drugim . wierszu tego artykułu sło Minister Wyznań Reltiig~jn)'1ah i Oświeceruia; Publicznego:
wa: "ustaH prawo" zastępuje " się' sł:owamillustala
Sł. Czerwiński
prawa, objętych art. 23 ust. 1";
27) numerację art. 30 zmieIlia' ~ię na,21;cyto- Minister Rolnictwa: Leon J. Polczyński
wanych zaś w nim artykułów na 25 i 26j , ,
.
28) po art30 wstawia się trzy następując~- no- Minister PrzemY'słu i Handlu: E. Kwiatkowski
we artykuły:
.,
Mini5te~ Komunikacji~ Kiihn
"Art. 28. Pracownicy przesiębiO'rstwa ' "Poł:'
ski e Koleje Państwowe" będą uważani zaurzędni- Minister Robót Publicznych: Mafakiewicz
ków w rozumieniu prawa karnego".
.
'. "Art. 29. Od decyzyj, .wydanyc'h · w . ~ajwyż Ministe~ Pracy i Opieki Społecznej: .A. Prysior
szej instancji przez władze przedsię'biotstwa "Pdtskie Koleje Państwowe" w spra"\\l'ac;h, <> Których mo- Mińist~r Reform Rolnych: Witold Sfaniewlcz
wa wart. 23, 24, 25 i 26, służy pracdwriikom; obję
tym art. 23 'ust. 1, prawo skargI do NajwY:tsz'e go Try- Miniśler Poczt i Telegrafów : Boerner
bunału Administracyjnego w trybie i na 'zasadach
ustawy z dnia 3 sierpnia ,1922 r. o NajwYzszYm"Trybunale Administracyjnym (Dz. U. R P, z ' 1926r.
.
N,r: 68, poz. 400), a w szczególności na.: zasad,a.ch postaJrt:owień ail1t. 1 USit. 1 - 3, art. 2, axl: '3liLa)" bl,
c) i f). art. 4 i art. 5 tejże ustawy". . '. . . .
.'.
642.
,/Art. 30. Do pracowników;przedsiębiorstw8
_
ROZPORZĄDZENIE
"Polskie Koleje Państwowe", zatrudnionych na pod'. " PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
stawie umowy o pracę, będą , mieć " zastosowanie
przepisy prawne z dziedziny świadczeń socjalnych, .
, I~ ' dnia 29 lti1słlOip'ada 1930 T. '
ochrony pracy i ubezpiećzeń społecznych,', wzakresi'eo~owiązują;cym w stosunku do kolei państwo,Vi sprj&Wie zmiany ustawy z dnia 3 czerwQa 1924 .r.
wych j
"
.
o poczme, telegr,aiie i telefonie.
29) numerację cytowanych wart :31 artykułów 28, 29 i 30 zmienia się na 25, 26,21, a po cYfrze
. Na pOIdStawie art. 44 ust. 5 Kons tytucji posta- '
u
,,27" wstawia się słowa "i 30 • Ną końpuadykułu nawiani co następuje:
dodaje się słowa:
_.
Art. 1. Ustawa z dnia 3 czerwca 19'24 r.
"o ile zaś chodzi o postan~ienia ,a rt. 3 .i .18
Ministrowi Komunikacji w porozumierliuz' Mini- o poCz'rCiIe, te1egrCllfie i telefonie (Dz. U. R. P. ,Nr. 58,
poz. 584) w brzmieniu zmrenionem rozp orządzeniem
strem Sprawiedliwości".
.... !J : , • , ;', " ~,
, • ~ , .'..
Prezydeniła Rzeczypospoliltej z dnia 22 marca 1928 r.
Art~ 2. W')'Ik'Onana,e ninile~s.z,e:gor61zporiij(:&eń5ia w' sprawie zmiany ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r.
P9'rtliC'za 'sli ę Milo ilS tl1'O w'i KjoIID'UlDikaojJi.Up'owaŻlWa Się O poczcie, 'telegrafie i tie:lefoni'e (Dz. U. R. P. Nr. 38,
M rnd,s'tTa Komll'nłi,ka'cji ,d.o ogłoszetllilai w;.drr~~ 'Q~\e- poi. 378) ulega na'Stępującym ZI01aJllOm:
5iZlCZen~a W Dz!irenn:i~u USltaw Rmecz~p'oli~~L;p.oJ
1. Wart. 1 UiSt. 3 po wyrazie "radjotelegraf"
skiej jednolitego tekstu rozporządzenia _,Erę;n~den~a wyraz "i" zastępuje s~ę przecinkiem; po wyrazie "raRzeczypospolitej z dnia 24 września 1926:'r . ó utwo- djotelefon'" kropkęzast~puje się przecinkiem i dodarzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwo
je się słowo "r8idjofon".
we" (Dz. U. R. P. Nr. 97,poz. 568) z uwzględnieniem
2. W art. 8 USlt. 1 po wyrazach "urządzeń tezmian, wprowadzonych niniejszem rozporządzeniem. legrlaficznych" wyI'laJZ ,.i" lZ,astępuje ,się pT,zedn,kiem,

na

.~

