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§ 92. Do pracowników etatowych, którzy do
dnia wejścia w życie rOZjporządlZ cnia niniejsze,go byli pra,cowni.kami etatowymi i do pracowników st<;t_łych, k,tórvy do dnia wejścia w życ~e rozporz a,~zen~a
nini'ei's zego byli pracown ikam i meetatowy.lm, me
mają zas.tosowania postanowienia § 83.
'
stałych, którzy do dnia
w życie roz:porządzelllia niniejszego byli pracOWlTli.kami n ieetałowymi, st'o suje się przy pociąga
niu kh do odipowiedz i alno·ści służbowej w trybi,~ d,y scyplinarnym postanowienia, dotyczące pracowmków
,etatowych (§ 61 i § 62).

§ 93. ' Do pra.cowników

' we,iścia

stałych, którzy dl()
życie rozporz.ądz1em.ia niniejszego byli

§ 94. Do prrucoiWl1'ikÓiw

dnia
wejścia w
pra' ooW1l1ikami niCletato!W'y'Illi, ,niema za's,t osowania ,po:stanowienie § 81 pkt. 2). Do pracowników tych odn'oszą się pOistanowienia § 81 pkt. 1) lit. a) ibl.
Pra.cownikom !Stałym, którzy do dnia
weiścia w życie rozporządzenia niniejszego byli pracowni.k ami próbnymi, tio:ay ' się do okresu 10 lat,
oznaczonego w § 83 U'Sit. (1) pkt. 2). czas służby, spę
dzony w charakterze pracownika próbnego, po 1 paź
dziernika 1929 r.

§ 95.

§ 96. (1) PO!slta'llowiell1ia o 'Odpowiedzialności
dY90YlPlinamei stoiSuje !Się do spra1w dyscyplinarnych
niezakończonych jesZlc.ze praWlomQlcnie w dniu we:jścia w życie1"oZiporz~dzenia niniejs'zego, przy wznowieniu zaś postępowrunia dyiscYlPhnarne~o również do
sprruw przeprowadzo'll,ych we,dług dawniejs.zych prz.episów dyscytpJ.inarmych.
(2) Właściwa wła.dza może za:sto&ować postanowienia § 72 do kar porządkowych i .d)llsle vplinarnych, nał'ożonych po 1 września 1929 r. i odpowiadaJ~ycb karom, wymienionym w tym paragraIie.

M.

§ 97. Do praclOwmików P . KP., o.bywateli W.

Gdańska,

stosuje lSię postano,w ienia i'ozporządze
.ni.a ninie,j.s.zego z odchy,l eniami, wynikająoemi ~godnie z art. 104 tra.kfa.tu !pokoju z dnia 28 czerwca
1919 r. (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr. 35, poz. 200) z porozumień pollSko - gdańs.kich oraz z prawomocn,rych dec1Yz,yj Wy.sokie2o, Komisa·rza Ligi NarodÓiW.

§ 98. (1) Pos,t anowiemia § 88 ust. (3) nie mają
zastoso.wania do pracowmików, którzy przed 1 wr~e
śnia 1929 r. byli. pra,cowniltam,i etatowymi lub nieetatowymi. .
(2) Do, pra'co.wn~ków byIc'h należy w ,przypadkach, wymienionrycl w § 88 ust. (3) st'osować rygo,ry
przewidz~ane dla tego rodzaju wyst'ępków służbo
W!ych w prz.ejpis.a ch służbowych, którym do dnia
1 WI1'lZeśnia 1929 r. IPxacownk:y ci podJegali.
§ 99. Wykonruńie rozpo.rz'lidz.enia · niniejsze'go
porucza się Ministrowi K'OmuniJkac.ji.
(1) Ro.ZiPorz·ądzenie niniejsze wchodzi
z dniem 1 lutego 1934 r.
(2) Z dniem wejścia w żyJCie rozporz.ądzenia ninieisz.ego traci moc ohowiązującą rozporząd.z.enie Ra. dyM~ni:&trów z dnia 8 lipca 1929 r. D stosunku s.łuż
bowym pracowników prz, edsiębiioI1stwa "Pol~ie Kol~e Pańsitwo.we" (Dz . U. R. P. Nr. 57, poz. 441) oraz
'r~rz.ądz.e:nie Rady Mirustrów z dnia 8 Li,pca 1932 r.

§ 100.

w

żyd!e

w spra1wie zmiany ro.zporz.ądzenia Rady Mil}istrów
z dnia 8 lipca 1929 r. o stosun.ku służbowym pracowników przedsłębiorsbwa "P.ol.skie Kol.eje Państwowe"
(Dz. U. R. P. z 1932 r. Nt. 61, poz. 576).
Prl;:zes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz
Minister Komunikacji: }11. Butklewicz

24.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 1 stycznia 1934 r.
O uposażeniu

pracowników przedsiębiorstwa ,,}Jolskie Koleje Państwowe".

Na podsbawi,e al'l1. 24 rozpo-rrz.a.dze:ni,a Pr.e,żyden
ta RzeczYP0l3.p.o1ilei z dnia 24 wrześni.a 1926' r.
o. utw()lrz.~niu prz,e.ds+ębiorstw:a "P'Olskie Koleje
Państwowe" (Dz. U . R. P. z 1930 c. Nr. 89, poe. 705)
zarz,ądza się co na.s tępui.e:
(1) Rozponz.ą.dz.enie

§ 1.

IlllIlJIelSz.e

upos.ażenie pracowników pxzedsi.ę,biorstwa
Kolej.e Państwowe":

oormu~

"Polskie

1) mLanowanych na sta.nowislka etatowe i zwanych pracownikami etatowymi;
2) zalilCzOIn'Y'ch w poc.zelt p,rac()own.~ków mają
c.y eh ,stałe :z,ajęc1a służbowe j, zwanycbprac.ownlikamL st.ałymi, ;
.
3)odbywla:jiących służbę p.rzygot'Owawczą < na
staIllowilSka etatowe i zwanych praktyka:n.

~~

.

{2)W postanow,ielTIiach wspó1n~h dla wszystla.ch kategoryq pracowników n.ai'Jywa się w cJadoszym
ciągu ,rlOlzpolrzą,dzenia n~ni'e)sz,ego. pracoWlil1ików eta..
t'Owych, stałych L praktykantów pracownik.a.mi.

§ 2. Ustan:aw~a się 14 grup uposażenia zasadnic'z:ego pTacowników etatowych !ii praktykantów
według nas,lępUJjącej tabeli:
.
uposażenia

Grupa

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

§ 3.
up!os,ażclnie
cy ~ Hezhy

Kwota uposażenia
nello w dołyeb

miesięe .

1000
700
550
450
390
335
295
260
225
200
175
150
125
100
(1) Praoownocy 'Stal~ otrzymują dzienne'
:z.asladnkze z/ale,żnie od i.ch kategorji pła
dm, w których pra.cowal!~ w c.iągu me-

Nr. 4.

s1ą'Cai pracownicy stali, pełniący służbę na zmia~
we ws.zysltlkie dnli ty:g·odniia, .otrzymują dzi.enn,e upos'~ż.eni-e z.as;ad,nicze również za dni odpolCzynku, przypadającegO' w miels,i<\lcu według przepilSÓ'w o cz,aS,Le
pracy ([la kolejach.
(2) Wysokość clziennelgo Ulpos.a:żenia z.asadniClz:ego pracowników stlaJ)'ICh, peŁniących służbę tylko
w dIlli powsz.e,dnie, wyzm.:acza się wed~ug następują
Cej tab elii:

TABELA
. Kategoria

płacy

PŁAC

.. A"

K wota uposażenia
dziennego w z ł otych

1
2

9
8

3
4
5
6

7

6
5
4

(3) Wys>oko.ŚĆ dzienne.gO' ~.QIsażenl,a z,asadniczego pracowni.ków sta,łych. pełl1~ąlCych służbę na
zmiany we \VISz)'lS.tkie c1niJ ty,god.n~a, wyznacza się
w.edług . naslępujlące'j tabeli:

TABELA
Kategoria

płacy

1

PŁAC

II

(2) 'PI'ZY pierws.ze,m mianowaniu na S'tanowiska.
otrzymu:j.ą praktyk.anci, p'osiacLająocy w.yżgze
wykształcenie uposażenie grupy 9 lub 8i inni
pr.a:ktykana~ ,otrzymują u'P'OIs. aż,en1e grupy hezpośred
ru,o wyż.sz:ej od o.dp.owie,cLn.hej grupy, poda.n~j. w ust.

etatowe

(1).

(3) Przy lZ.aLi'Oz;eIliiu w poc:z.et 'pr,acowników stałych otrzymują pracownicy biurowi i rzemieślnicy
upoo,aże.nie 4 lub 5 kate.glorji płaocy, inDIi: zaś 5 lub 6

ka te,goI'ijli plao)'l.

ż·enia.

§ 7. Praco'wniko.m, pełniącym S!ltl'Ż,bę w m. et..
Wanszawie przyznaje się dodatek loka,l ny w nastę
pującej wysoko,ści:

l) pr,ac'OIwnik'o m etatowym
W grupie

K wota uposaż" nia
dziennego w złotych

§ 4. Uposażenie
stwa "PO'Iskie Koleqe

pracO'wn~ków przedsiębi'Or
Pańlstwowe", którzy pełnią
stale służbę na obszarz,e Wolnego. Miasta Gdańska

80
65
60
50
· 45
40
35

9

10

30

11
12

25

13

20
20

14

15

I

2) praocownikom stałym:
opłacanym

W kategorji

płacy

taheli

pł a c

A

I

według

tabeli

płac

B

z ł o ty c h d z i e n ń i e

1
2
3
4
5
6

Pr:aktyka.nci, aopus'ZlCIZem do pła tnej

n

je:ieJi posra.d.ają wymagane na dane stanowyższe wy,kiształcenie. mkoocz.one preepisan~i egz.am~mi uposażenie grupy 11 i
wtskO'

2) jeżeli posiada.łą wyks7Jtałcenre gGmnaz:jalne
lub równorz,ędne - uposażenie grupy 12i
3) jeżeli P'O,si'adaią ,zawooowe UlZd()iln~eni-e do.
prowadz.enia· rzemi.osła - uposażenie grupy 13i
4) jeżeli posiadaią wykształcenie niższe od
o~IO'nego w pkt. 2 lub 3 upo.sażecie grupy 14.

150
100

5

słutby prz:y~o.Lowawcz.ej., olrzymują:

.

:pnaktykaIlitom:

złotych miesięcznie

6
7
8

lub zagra.nbcą, O'k'Teślają przepisy, wydane przez Mi,niStl"a Komunikacji w PO'rOlZ.UIlllieniu z Ministrem
Skarbu.

(11

upo$ażenia

~

1
2
3
4

B"

.
(4) PracoWlI1icy stali, pdIlliiąlCY służbę w dni' powszednie i w nie,które dni wolne o.d pracy, otrzymują dzienne uposażenile z.asadnilClZ.e w-edług tabeli
~ac A lub B.

.

§6. Mi.n~s'ter Komunikacfi o'kreśla nafwyższ.e
.gnu'P'Y upolS.aż;enia, które mog·ą.otrzymywać pracownicy na danych stanowiskach oraz najwyższe kate'g,orje pJacy dLa pracowników, W)"konywujących
dane zla~ęai'a Is.łużbowe i ustała zasady przyznawaIllia
p rrruoownikom etatowym 1, stałym wyższe;go tLposa-

7.35
6.55
5.70
4.90
4.10
3.30

2
3
4
5
6

§ S.
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1.40
1.20
1.00
·0.'<s0
0.80
0.60

1.15
1.00
0.80
0.ó5
0.ó5
0.50

§ 8. Praco'WnrikO'm, p.ełnrlącym S!łlużbę na 'Ob-.
S"Zal"le półwyspu Hel oraz w miastach: Gdyni, Kalow.icach; KróleWlSki-ej Hucie, T~mOlwskich . Górach.,
Mysłow.ilCa.ch, CieslZy.nie, Bielsku w wiOjewództwie
śLą.Slki.eti:l Biał.e"j w woj.e;wooztWlie krakoWISlciem,
przyzmaje ~ dodatek 1okal1ny w następującej. wysokoś~

.

Dziennik Ustaw. Poz. 24.

60
l) pracowni!k1()'Ill e-tatowym
W

grupię

uposażenia

t praktykaJntom:

złotych miesięc:z:nie

1
2
3
4

100
70

55
45
40

5

6

35

7

30

8

25
20
20
15
15
10
10

9

10
11
12

13
14

2) pracownikom

s't,ałym:
opłacanym

W kategorji

płacy

tabeli

płac

A

złotych

1
2

3
4
5

6

0.80
0.80
0.60
0.60
0.40
0.40

według

I

tabeli pł a c B
dzi e nnie

0.65
0.65
0.50
0.50
0.35
0.35

§ 9. (1) Pra'clOwni'cy, mianOWlani na sbnowvska ki,erownicze, otrzymują dodatek funkcy,jrny. Postanowienie to ma zasŁosowanie także do pracowników, pelłnią'cych obo,wiC\iZlki, przywiązane d;o 's tanow-ilsk ki!e'fIOwnklz,y ch, z tą różn~cą, że pralWO do' do',da:tk.u funk:cyjnelgo ipmv.stlaje dopi!ero po upływ1ie
dwóch miesięcy pCll'nielni,a ty'chobOWlią'zków., z dniem
pi,e,rw,sz,ym najbliżslz,ego mieSluąca kalendarzOlWe.go.
· (2) , Równocześnie można OIŁ:rzym)'Wiać -tyLko
;eden docLatek funkql1jny; w il':az.ie ,zhi,e'g u tytuł:ów do
dwóch lub 'WIięcej' dodatków f,unkcyjl1!yc.h s,łuży up,r awn~onemu prawo' wytbo,r u.
(3) Doda t.ek funk'C)'1jrny nielllalleiŻy s,ję:
1) pril.!c.own~kom, pozostającym w , stanie nteczynfi.)"ttl ;
2) pra'cownik,om, zawlies,z'o nym w pełnielniu
. służby;
3) pTac,o.wn~kom, nl'epe,łnilącym z, j,aki:eg,okolWli,ek .p owodu, c'o Illajmnie,j przez dwa miesiące c'z ynno.śc,i, Pl"zywiatz,a ny,c hdo :stanowLska kie,rowniczego.
' (4) Stano'wl~skla kiel"ownicz,e i, wysokiOŚć dodatku funkcyjnego w granicach od 25 do 600 zł miesi'ęcz, nie , określ.a Min~s,te,r Komunikacj.i;w p.oro-zum~ellliuz P;rezes·e m Rady Milnils,trów i!. M:ip.~treiIll
Skąrbu.
. t;
-~

'., c,

(1) PJ"aco'Wll~kommog.ą byĆ pr.zyznawanedodatJci. uz,as:adni,OIlle S!Z:cz.ególnemi w,łla:śoiwo-

§ 10.

Nr. 4.

śoLrumi

s~uZby lub W)"dajnolŚcią ~ ~acj'OnaLilzacją
pracy.
(2) Warunk~ pr,z'Ylzn.awan.ia4 wys,olw,ść q,oclaJtków ,uz,rus,adniOilych wydainością ir:acjo'naLi~ą.cją
p1"acy, dodatków za służbę nO'cną, d.odaltków d~a '
drużyn paro'Woz.ów (w.ag'onów m01t'ol1olW)'lch. ~lek
trow.o,z.ów) lub pociatgów i Slłutby lolnidwa cyw.ilne ..
g.o o.kreśla MiniIster Komuni,kacj:~; warunki przyzna· .
wani,a ~ wysokość runnychdodatków, uziaJs.adnionych.
szczególnemi WłRŚcilWlośdami służ.by, okTe,śl 'a Minister Kom unika c jal w p oro:z.umieniuz. Minilstre.m
. SkarbUJ.

§ 11. (1) ,p'raooWIll~k.owil sfuż,y prawo .diO je,dne.go t)'llko uposażerua, jak.o wynagrodzenia lZ,a o.gół
czynnoŚ'Ci służbowych, poł~zon'Ych z j,ego stanowi,..
s,ki,em (z,akciem) s.łUlŻbowem.Za spełnianie stałych
czynn.o, śoL dodafk.ow,y ch, nieiZwli.ą'z. an)'ICh :z.e stanowmskiem (zajęciem) pracownika, może on otrzymywać
dodatkowe
wyrnagrodzenie,
któfleg.o
wysokość
określa Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
(2) Pracownicy stali otrzymują za służbę poza
ustalonemi godzinami pracy dodatkowe wynagro ..
dzenie, którre okr,eśla Minister iKJomUIlJi.kacp.
§ 12. NaLeżnośd praJcown~ków w razie peł
nłern,a ,czynności plOiz,a zwykłem mie,jslclem służ:bo
wem i w przypadkach przeniesienia określa MinisŁ,er K,omunika'cj,i w por,oz.umieniJu z MiniJstrem
Ska!rbu.

§ 13. Mrn:~ste:r Komuruikaqj,L okTeśla:
1) 'kate.~or:je pracowników, ohawiązanychdo
nosz,enia umundurowania \ w służbile, oraz warunki
pl",zYlznani,a umundurowanDa po cenach ulgowych;
2) warunJki IUdz,~elanj.ai: :splaty.oraz wy;s>okość
zaLi'Czek na up osaż.e nie ;
3) waruhki korzy;s'łanila przez pr,aooowników,
wch 1'01dziny li domowników '. l. bezptatne.glO lub ulg,o~
wego ,prz.e;az.du i przewozu środkami komuni,k aeyj ..
n.emi. rplOlz,ostają1cem,i pod .zarządem Min,istTa Komu ..
nrkacji.

§ 14. PraoOiWN ije.go:rodzina a:nają praWIO
do ,op&ekil .lekalis.kiej al środków Leczniczych w z.a~
Ikresie, któcy określa Minister KomunDkacji.
.
§ 15.

Pracownicy mogą otrzymYWać na~ody

pieni.ężne i z.aosiłki, na wypł.ą.tę który<:h wstawiane .
będą CoOl1olczni,e ,odpowi'edniesumy .do planu fi,nansowo - ,g,ospod!ar,cz,ego pl1ziedsiębior,s'twa "PoLskie Kolei,e Państwowe". Równie;ż w5.tawiane hę,dą do
nu finansowo-~ospodarcz,ego prze,dsi,ę,bior:stwa "PoIslk i'e Kole,j,e ,Państwowe" Is pe'cj,a lne sumy dla praclQwników utrzy.mujlących 1iczniejs,~ą IrodZimę.

pw..-

§ 16. Upoo'S1aż,eni'e, zas,iłki ina.g'r ody pien.ię.ż:'
ne, wypłaoane na z,asa.dz:i,e il"'oz,porz.ądze,nila . nini,~~
szegQ, wolne są od pańsŁwow·e,go podatku dochod:oweg·o ~. .opłaty eanerytalnea (art. 8 roZlporz.ądz.ęlIllia .
Prezvdenta Rzeczypospolitej z dnia 28 październi
ka 1933 r. ' OJ upos,aże,niJU furukc}olIlarjUlSzów p,ańs>Łwo
wych, Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 663).

4.

Nr.
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§ 17. (1) Minister Ko.muni,k,acji .określa. w jakich rozm:.a r.ach i p'od j,akiemi, warun.k.ami . 'pl'ia.cownik może o,trzymywać mieszkanie służbowe lub
inn.e w budynkach,pozostających pod zarządem
Ministra Komunikacji, oraz ustala normy należności
za te ·mieszkania.
(2) Pra,c.oW11li.cy, zajmuqący miesz.kania służbo
we, powinni na wez,waniie W'ladzy oprÓlŻllllić mieslzkanie ·częś'C:iolwo w term:n i.e do dni, 28 od dnia dorę
czenia i:m w,ez'Wlalnia wl a dzy, a całkow,icie ·w termi!nile ootr,z ech mieiS.i ęcy od: d'ilia do,r·ęcz,eni:a wezwani:a, w przypadkach:
.
1) 1"OIziWi,ąz.an:!a s,t osunku s.t.uż!boweg.o;
2) zmiany slanow,is,ka służholwe&o {.za.ięc.ia) ,
z powodu ,k tóre,g,o .IlJastąpiło wy.zna.c z'e nie mien,-

kania.

(3) W raZIi,e ,dobroW'oi~ego wyst.ąpl:,en.i,a ze służ
by caJkowite op'różl1~erue mie,s z.kania s,łużbowego
pow,inn!O na.s:t,ąpić z · dn:,em rozwtąza.n i a5ltolSunku
służhow,e. go.

(4) W przypadkach n:eopróżnLeni,a mieszkarua
służbowego w oznaczonych terminach władza pracownlika może zarządzić eksmisję z zajmowanego
.mieszkania w drodze administracyjnej, za pośred
nictwem organów bez,pięczeństwa publicznego.

§ 18. Prawo do up')[;użenia powsltaj'e :
l) dla wstęPUjąCYCll do s łużby, czy to po ·r az
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§ 20. (1) Pracownik etatowy i praktyktant zachowuje pnaw,odo up'o.sażenia w CIZIa:sie ni.eohecności na słu;żbi,e z powodu ch'Oroby.
(2) Praoown::k s.tały .zachowuje prawo do upoSia'ż,e:nia w c.z.a,s.~e choroby, ,s p oWlodowaiIlJe:j, wypad!ki.elm, rloznanym w sltllŻbie helz. w!.a;sne·j wi.ny,.
(3) W innych prz.YPRldkach oho.roby pr,a cow'Iliik
s.tały ()tr~.ymujle 75 % UpOiSaż enia, j,akie należałoby
si,ę mu za dnL, w ktÓorych byłby p.ełni.ł w tym czasie
s:tu.ż.bę lub korzystał z odpoczynku, ruaQ·eżn.ego wed!ług przepil~, ów oc.z.aSiie p.ralc y na d{olejac.h.
(4) W .c zasie urlopu dla pOl'1atowlania zdrow,i a
lz.d.rowot.ne.g·D) pr,aco·wIliikoW1 służy px,aw.o do uposażenia w wysokości Oikr,eśLonej w I\.list. (1), (2)
lub (3).
§ 21. (1) W c'z a!siJe urlopu wYPoClZynkowego
pracown.i cy za.chciwuj,ą p.rawo do- up'o,s.aŻlenilll., przyez,cm 'p,racowTIiicy .stali, op.la,c ani wed:ług § 3 lhSit. (2),
otrzymują up,ol!:laż.eni!e z.a każdy dz.ie'ń p,owszedni,
a pra·c.o.wndcy słali,opł\a,oan,i według § 3U8t. (3), za
każ.dy k.aleJI1daT~owy dzień mi e, sią<:a , prz)'plalC\aljący
w cza.s,ie uraopu wypoczynko1wego. .
(2) P,racownik, który IZ p ole-cenila' władlZy nie
wykor. zysl tał urlopu wypoc.z~nk,owe. go w oał,ości lub
cz.ęśoi, otrzymuj,e za każ,dJy dzień ni,ęwykolrz~tane
~'o urlopu 'Odszko.dowanie w wysokoooi, i· na w.a:rUlllka,c h, .określonych przez MinilSltra Komlln:ik.a-cji.

pierws·z y cz~ ponownie, j·eż.eb lilsto.tne .ob!jęc.i.e sIutby ni.ę na.stąp1.ło z dniem pierwszym mi,esiąca ka§ 22. Pracownik zla'c howu}e orawo do UlP'Qsa.
lendarz,oweg,o, lecz w ciągu miesiąc.a - o,d dnia 'Ob- żę,nia w wysokości ·oikl'ieślo.uelj w § 20 USIL (1) lub (3),
jęc.ia służby j uposaż,eni.e za c.zals do p,i.erwsz,eg,o dnia
w ,c z,a,slile niie'O-be1cno-ś'Ci na ,s ·łuibie z p,o-W10diU 'odio 'sob·
najbliższ,e,g,o mies.i,ąca ohl.i,cza się dla prac,ownJków
Ili:~mia, wyw.OIł:anego, w myśl obowiąlZuilą.cych przee.tatowych i pr.a~tykant,ów w wys,okośclidzien.ne.j po p~sów, cho·robą z.akaźną w$.ró.d domown,illków.
1}30 clzęś.d nii,esię·c.zneglO upols,aż.eul!laj poslano,w ie,nue
to dotyczy także ponowneg.o powołania emery,ta do
§ 23. W czasie po-z,o.s,taw,ania w stanie niesłużby, powinien Oi!l j.e.d nak za ten cz.aiS ,L w takim
c.z yn.nym pl'la'Clown.iik zilIcnowuje prawo do uposa~
S'aniy:m'sto:sun.ku zwrócić Ska.rbowi, P.aństwa lub żenia.
przedsiębiorstwu "Polskie Koleje . Państwowe" pobrane do koń.oa miesiąca zalopa.trzenie emeryŁal,ne
§ 24. (1) Nacz,as pełnienia obowiąz.ko,wej
(o.ds.zkodowani,e za ni,els . zcz.ęśliwy wy.pa.dek); prz.e - służby wojskowej w szeregach pracownik etatop.i;s 00 do .częścioow.eg,o 'Obl.i!czania upo!sażeni.a pra,co- wy i praktykant traci prawo do uposażenia od
wn~ków le,t1alowych i pr.akt~.kantów ma również zanaljb!iżs.zego t.e,rmin1.l pła bnOści, a pra,cown:lk gta.ły od
stosowanLe we wszystki1c h 'l.nnych prz)'ip·adkach, dnila odejścia ze służby kolejowej, .do służhy wo~sko~
w których pracow,nikowi etatowemu ·i pr.aktykanto- we~. Po p'Owrocie z tej służby .d o służby kole~owrej,
wi .rue należy się uposażenie m,i.esięczne w całości; pr.a ,oo,wn,ik,ow'i Siłuży prawo ,do upos,aże:n~a według
2') w innych przypadkach z dniem pierw.s.zym ~asad, olkreś1onydh w § 18 pkL 1.
.nrujhliżs.z, ego mi,es,i\ąca kalendar.z'Dwe,go po dniu mia(2) W cz.asie odbywania ćwiicz.eń wojlskowyeh
nowania lub p'O ,d niu pow.st,ania waTuruków, uz.asad- pl"!acoWinik eta'towy i praktykant otT:zymuj.e upo,ganiających .zmf'anę upo,saż,eni·a, jeżeli dzień mianowa:beIlJbe w całości, .plia-cowniik stały, utr,z,ymuj.ący rodzin~a .a lbo zmiany warunków ni,e z,b,iega się z termi,·
nę (~OIlię, dzje~i ) 75%, pra"cowniJk sta.ły, s.amot.
nem płatruości up os'aże n.ia; w razii,ellmi,a.ny miej'slC.a ny ~ p'o.ł'O'Wę ;tpoosa*enVa.
służbow.ego, poci.ą,gaj.ącego za :sobązmilanę wygO/ko(3) PracoWlIlliJk powoŁany ,do 'służby Wloj~lkowej
ści uposażenia, prawo do upo!sażenia,odpow~adai'ą
iIlJa ,s kut.ek mohi1tZla'oj~' lub ze wz.g!lędów na oezpiecego nowemu miejscu głużbowemu, przys,ług1.llj.e od 'cz.ęńs·two Pań,sŁwą, otrzymuje up,osaże,ni.e., określone
pierwszego dni.a ~iesiiąca,kaJ.endarzowelgo pozwol- 'Clla powó.Łany.ch d'o s-luWy Wo}s.k.owe~. podczas illl'obinieniu od poprze.dnkh obowiąz.ków s:łużbowych.
·lizaeji j jeżeli uposażenie , pracownika etatowego
i praktykanta z tytu'łu ,służby wojSlkJOwej j,e s,t niższ,e
. § 19. Uposażeni'e powinn'o być obniżone:
od jeig.o u.posa~eni'a w S'tużbii,e kale,j,o wej, otT.z ymuje
l) w t'lclz·i,e pr.zenies.i e'Iliia pi-ac.ownŁka na wła.· 'on od pr.zedJsięhilOrs,bwa, "Pol'Skue Kolej.e Państwo
sną 'Pwśbę na sŁanowLskD (z.aj.ęcie) -ILiż:sz,e, j, e 'żeli
w,e"róŻ'1lli.cę do wys,o.k,ośd uposażeni,a w służbi,e ko·oslatni'O pob.ie.rane up,olSażenie przekra,cz,a najwyższe 1ejowe<j; pr,aeownri:k sbały otrz.y muj,e Dd p'rz.edsiębio.r
uposażenie, j.akie w myśl pr.z.episów mo.gą ohzymy'stwa "Polski.e Koleje P.aństwlOwe·' rÓVni.cę do wy,s ować pracownkyna tern stia ruowisku (z. ajęc.iu);
:k,ośd pał,owy up-os.aż, enJta w S'łużb.ie koJ!e<j,owei, jeż. eli
2) w wykonaniu orzeczenia dyscyplrunarnego . je,go uposaże.IlJie w $łużbie wojskO'W-ejj.elSt niłż.sz.e od

.,
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połlOWY uposaż,enna w ,s,łwżbie kolejo.wej.

:prz,y o.bliczamiu ' róż,nitC uwzg1~cLnj,asię klłlicL()l1a:~OW() ,zmiany.
zaonodz,ą'c.e w uPo.sażemu w stużMekole~o.we.ji dl wojsko.w.ej,.
.
'," , , .

, § 25. {l) W ~azi.e ·do.sita.nt\tsi,ę p;r acownilka do.
n iewoli lub !~ag,i'nięc:iJan:a 'te:rooię ' tlzij,ał&i WIo}ennych,
pr.awo. ,do. upo,saźen i.a ule~a ZaW1ioe SlŻi~u GO. dnia je'go. powrotu. J,eżeH j,edlIliak pr~ebyW;a:ją;ćy ' wn.~woli
(mgUniotty) po.zos'ta-wi1rooz.inę· (zonę ;." dż.i.ecl), ,,ża w.ies.z.eniu u~ega tyłklO poł,o.wa U,pOSiażenLa.;;;
,j
..
(2) Ro.dzl'Ila (ż,o.'na, ' dz[eci~ " p'i:'iz;e'hyw,ające~
w n,~ewoli (zr:tgin.iJonego.) praco.wnika, któr.ej jest jedynym żyrw.ici.elem, o.'b'rzymUÓ,e rÓfż1lIi.Icę mię:ctzy wyp:ł.aoanem Jej upos-ażeni;em wo,)sk,OiWetn a ? poO'Ło.w,ą
uPQis:aŻieJ1j~a p11a'OOWrrlika w służ,Meilrole;o.w~j ;'i W tych
lSoamych gl1MlJi'cac,h wyplaca silę żoni,e /IźYiąc,d~;,w sepa~
11a<Ci,~ oralZ dz,i1eociom ipliaOo.wnika, ;jJe!że\lio ,pobj,~ają alimenty, cz. ęŚć 'upOos,azenia w wy;s,okośd ' rulimentów.
(3) W P'Y'.zypa.dkaoo, w których okoliicU1~śoi tow:arzysżą-ce doslllinw się dlO tliiewOoH,w<s:kazuj.ąna to.,
że Ip"r.ac o.w.niJk Po.padł w nie,wo.lę. lI"o.ZlmyśLnie, rwwi.esza 'Się ,roWtnie,ź prawo. PoQ · upOosażen:ia,wyp.tacanego
t'1odzmie.
"
.
(4) Po. po.wroai,e pra:cOownikią' :i p~: sltwiie11dzeniu.
że dostał się do. IniewOoli lub ~aginął :b.ez własnej winy, (),t~zYillluje 0'Il Iza (:,aJłyczas n ile!WIo.'li (z.aginięda)
upo., s.ażeni-e, o~reśIo.,ne w§ 24 ust (3'), 'z potrąceniem
kwot uipos,ażeoIli,a, wypłaconelgo. rocLz:m~ew c.zals~e
j,e,g1Q ni.e:woH (z.a:ginl ęd.a).
.
(5) Jeżeli pnaoo.wnik, któ'rylZia<gJ;i1ią;ł lOia: teiTe.nre
&iałań wo.j,en!Jlych, nie o.dna,jdzie " silę naj;późni'ej
w ciągu !'lOlk u od dni,a l1atyiikllicjibraktatupooko.,ju, 1'0.dziJna ziaginio.rielglo. traci. Ip vawo do. UPo.lsaŻoe.ni.a, otrzymuje nato.miast tymczasowe zaopatrzenie ."w myśl
.o.bowiązuj ą cych przepisowo W ' WY'ią'lltowyćh przypadkach Minister Ko.munikacji władny jest przedłu" żyć ten ' termin.
..
'i '

ny, Illa czaos łTw1aJndja o.lroticznoścL, kt6re spow!OCłłow.a:-.
ły:by o' zaWlil~enie .go w . służbie z ·rówm.ocz.esn,em
WIstrzymaniem UpOls,aże!Ma, gdyby po.zo.S,ta..wał ws,!'!IŻ::b~

czynnej.
.
'(4) W razie umorzehia ' postępowrciJnJia k.am.ego
l ub ,d'Yscyp11lnllirnego, UJ1lIDeWlilIl.n.iecia IP ra..cOoWlIl1ka, i .na:~
1iożecia na.nie,go. kary iporztiidkowej,·alb.o kary ~,gcy"
pLi,nClir,n ej, Z " wyją,tlkiemklliry "obni!ŻiellliJaup<>.saZe.
bez przeniesienia łub z przeniesieniem do. itnnej
miJe;soowości, zwolJniemabąd'ź

teź

~aIelJda

ze

służby,

wY'P,tac.a się pra.coWiIlikowti ws;trzyman'0upo~
saien:i.e.
'.. -l" , ',;

(1) Pr.ac'owlIldJlwwl ,służy pralWOo do UI}t()"
utraoonego. WlSk11'tek kary d)'ISCypliJnam-ej, jewz,no.,w,wnem postępoWlaThiud!ys,cypmwr.tlielll1
uni<ewmniJooo go;
. l ;~ .
(2) Prawo to słufŻJy w ·razi'e śmiJerd/ praoow,QliIka człolThkom je,go ro.dzńtn'Y, ·upr,awmony,n. do ~,a..
tr.z.e.rua wdioWliegOo lub sierocego.

§ 28.

saź·eniJa
żeli We

§ 29. UlPrlliWo do upOSJaŻe.nia nie pr~ti.~
guje;:
. . '1) W cZIaiSJi,e, w .którym pra..ooWlll.~kow~ !l'al~
s~ę di.ety z ·tytuł,u p.iastowa,n ia ma..nda.tu pOsŁa "lub s,ęnatQraj '
,
.
2)lZ/a, dnii, w któryc'h ~a ~aJrządz,elllie Mlliis.tiiil!
Komunikaocj~ lThie ~trud'DiJa·no pracOoW1Ilików w s,łuż ..

hle;

..

..

samQWIOlnegOo opU'Sz,czeniJa< ł1,Jib
. '.
.
4) ' w czasie o.dbywania kary pozbawienia ~~1' nlo.ści. .
','
.
· (2) Wyplaco.ne Zla Ipowyższe' 'Okresyc.msuup.tl"'l
Slażew1e ul~a zw,r'O'tow,il.
.
(3)W ;pr:zryp'adlka'ch~ w któryCih pra'coWlllik nie.
ma prawa : 00 upOosaż,eni.a, nie przysługuje mil rów..
niet prawo do innych llIależnlo.oŚci, a z wyją t-ki.em
§26. PoOIS,tla11JóWi:ein~a, lZJawarte w § 24 ust. (3) . przytpadoków, WlSkaza..nych w ust. (1) pkt. 2, ba.k ie <do
i w § 25 sto.suie się dl() praco.'Wlnilka, : który w CMsre śWliladc:zen, okn-eśLonych ,n il podslaw;i,e l"OZporz.ądze..
nJiia ILirueiiSze<go j w cz,a.:s.iJe, w którym należy swępra
z.aJTzą.dzonej mobiliz,acji lub w oiągu trWrarua wo.jny
oow.nik o.Wliup,Oos,ażeme 2llDniej szone , odpowiedniemu
Ws.tępuj e doorowQlni,e cIJo służby Wi()~lrow·eti j ieżeli
zmniejszeniu ulegają ~nn'e p.rzys,łwguFące mu należ
uzyoska:ł ze.zwolle1I1ie WIla.dz,y lIla oobliOwo.1ne · WJSltąpie,
' ri,o.śoi, ok,reoślone i1lIa.. podJstaw.ile coz,porządJz,en.i.a
fi,ie 'do. wo.jska.
nliejlSz.e.go.
:.'
§ 27. (1) W ICZla'sl,e trWlania rz.awlels.zenila
§ 30. U) W
prz;ypa.dkach,
wymiein~o.nycJi
w służ.bie pni.co.wnń.k e1Ia.t,o.rwy 1; pr,aktykaht( OItrzymuj,e p.olo.wę uposażeII1ia' od najbhższego. ierm:nu w § 27 us:t. .(2) i w § 29 ust. (1) pkt. 4, WIladm m\)że
płalnQśai'ł a p lia<: OowoIli.k stały od ooila " Z'iaw,i.e.szenia prz,yrznać l'\ooz:itllLe (ŻiOni,e; dzieciom) p.racownilka na:
czas, w którym ni,e pobiera on upoosażeniJa, zasiiłe.k
w sŁużbie.
(2) J'e'żeH zawiesz.elIlie pracowni1ka' . w służbie na 1,1'trz:ym~llIi'e, n,j,epr.zewyższa..jący połQWY Uiposart'e llIila pratCownika.
.
'
.
n:a's tąpi,ł'Q ws,ku tek:
(2)
Zasiłek
potrą,c.
a
się
w
r.az1i.e'
~ty
wstr,zy..
.
1) tymczaso.wego areszto.w~nia; i<~'
maneg'o. up.o8aŹ,eII1ia.
. .
2) ni'ep11awtOlIIlocnego wy'ro.kusądu 'karne.g oi
or.ze:kajlą(:,ego ubratę p,rawpwblicznych,
§ 31. ' PlTawo do upl()Js.~e.nńi a gaśme:
3) nieprawomocnego. orzeczen.iJadyscyplina.r- ·
1) w r,a me śmi,erci praoown.ika ,eflatoweg'o
neogo Q wydaleniu z,e sluzby,
'
i
praktykanta,
z o.statnim dniem ~alendarzo.wego
wstrzymuje mu się wypłatę uposaże:riia do. dnia mielSLą'oa, 'w którymO
'na,stąpił'a "Śdilierć;
,
zwo.lni,erua .z ar,esztu t ym(: Z1Cl!SiOIWeg Q lUib! clIO dnia
2) W i oraz.iJe śtni.erd pralC'OfW1Illi,kasla:,Jie~o ~ dniem
prawomo.cności wyrolk u są.du kail1ne@o ~lbo. orzesmj,~rci, . .
.
.
cz,e nlla ayscyp litn,a me,g Q.
,
3) w icz,asi.e

uchylenń.ą się

od. służby;

m-

, .~'

(3) Wypłatę u,poosażen,iJa ~Sotrzy.m'uile się rów3) w Jilnnyoh przytp.adkach z dln:iiem roz.w~w !Stan nLeayn- . nta. ,s:tosunlru służbo.w.ego.
...~

m.e.ż pr.aco'WlllliJrowl, pmeanWe&i.one.mu

c

Nr. 4.

Dziennik' Ustaw. PQz. 24.

(1) Z UIpOSazeruia m,ogą być dokonywanapodls,t!a w,ie:
1) posbaoowień us'tawj
.
';, <· 2J tytułów ,. e,gz,ękucjli . ,są<:Low,eIj, Zlaop,am-.ronych
ktauzulą wykonaLnościj
,
:' 3) zar~ąPzeQ wŁadz ~dmi!ll~stracyjj[].'Ych lu!b
tWładzpr~s>iębj,ol'lStwa "Pol$k.ie 1K01ej,e Państwo:Wie",
:i((2VNąPodts.taw.ie zarządz.eń admitni,stu-acyjnycl1
potrącenrua ..• mOlgą być dOiroonywane jedY+J.ii.e w c.elu
zaspokoj,en.i,a wiSzlCZeń:
1) Skar.bu Państwa IZ tytułu oo.Leżnośoii da-

§ 32.

ne''pórt:rącenia

.i

2) . przecLsńę.b.mltwa ..Poilskie Kol:eqe Pań'stwo
we~·· · z tytułu ..sto.sunku służbowe,go aLbo o.dpowiedziaJ.nood malerj'a,1n.e,j p.racowników . Zlaszkocly, wynd:ikle " z , i[Ch winy i w: zWiią.z.ku oZ ioh czynnościami

..

dużDowemi.

(3) Roszczen~omSkal'ibu
Państwla tudzież
prz'eas.iębiorstwa "PollSkde Koleje Państwowe" słu
ży/be,z wz.ględu

na czas ich pO'W's-tania. pierwszeń
stwo z,aspokoienia prz,ediJnnemi roszczeni'amri. Wyj~beks:ta!lJOwli' ą J"IO,s,z,czenia o .alimen ty, które pow.inollY b,yć traktowane oorÓwm. zroszc,z.eniam~ Ska,rbu
Państwa 4 przedsiębiorstwa "Polslcie Koleje · Pańs'l:wowe".
•
. .
.
(4) Co dQ dopus~:czalllo~j) ,j wysakościpotrą
C:erl., należy stosow,at przepisv doty.cz,ące eg·zekucj.i
,§,ądow,ei i, .adl111inilSt,racyj,n,ej .. ... Nie dotyczy . tlO naslę
. pują.cyctn ilale:Ź:noś.ci,klo.re można potrącać W cało
$ci, rueZlależo.i.e od potrąceń z inne:go tYtułu:
' 1) ra t zaliczek na uposażen ie:
2) opłat Zla świadcz,en,ia Skarbu Państwa ltrb
c ptżedś,r.ęhi'O,rstwa
"Pohkie
Kolej'e
Państwowe"
w naturze;
,
f. 3) po.tr,ąceńwypł'aconego .'. upo'S'aż'emia za czas,
,·w )którym .'nie prZY'Sługuie prawo do, up(}s,a~ęalia:
, 4) kar piemńężnych . przewidZJiany'cb wprz.epi''$ach () s tOI5 Unk us.łuż bo wym ;
..
. '.' . .
" , ' 5) n,ilędohorówprz·e.d~ębiorstwa " ,PolskWę "Ko,· leie Pańs~wowe"i t~j!awnio.nych prz.y rewiz.N . kas. po, . W$tałych w zwnązku ,Z. cz.YtlilliOŚćiami &ł~bQwelllliprcieowruiików;
"
.""
6) iIlJależnpoŚci z'a. , ·prze;ąro praco'Wnlików"kh
r,odznn i domowników bez biletów lub z.a- bHetami
nieważme'1llli' albo niewlaścirwemi.
' .
(5) Z tytułu · karpieni'ężnych nie mo zna., potrą
'7 cać mie.g,i'ęcznie więc,ej n.iż t '10 ozęśćl1ipo'sażenia.
(61 Pot.rącenLaUskuleczit1ia władza · asy~nuj.ąca
;.uposażenie.
.

§ 33. 'TeTlmillY płatrioŚ6iup()S,aż.~ia .•określa
W,1ll'i!sber Komunikacji w 'p o.rozumieniuz Minislrem
" Skarbu;
...

§, 36..
'razd~. ŚI111ieiToi pr,aC'oWlllilka przy:maje
OIsQ:pie, ktąraponiesie ko,s,z.ty pogrz,ebu, zwrot
tyoh koÓsz,tbw, p!l",zycz'em:
1) j,eżdi koszty po,g r,zebu poniJeSliie ż'ona, dzieci lub rQdzńlc~, przyzma:j,e silę na pokrYlci,e . tych, kosz-

vi

się

tów , rycz:ałLw w)'1Sokośoi trzymi,esri.ęoczneg,o olSbatn.i\ę::.

g,o upo,Sażeni,a ~ar.łego opr,aoow.ni1kai
21jdeLikosz\ŁY pog,r zebu ponolSi dItlIOO o.soo.ą,
pr,z.yz;naie s,ię .e;Z)Y1rot kOlSz.tóWl1zeczywliJściJe plOniesWo.nychi: udo'A'odniJonyah, najwyże:i jle dn.ak do wysokości,;. Q.kręś1pne,j w · pkt. ~.
'
'

1,3,7... (1) Ros,zcz:ell1il8 praaoWJn,ilków przledsję
bioTstwa , ,'po,lski,e Koleje Państwow,e", wyn~kaiące
z tytułu U!p>O!Sa:t,enia, prze,d a wniają S1ię po uptływlie
laił. trzech od, dnia p,oWlSba.nia tytułu pra,WIt1e!go.
(2) . Roszcz.ell1ńa pracownlików z tytułu ilnnycl1
oo1e1Znosci, o,kir'e.ś.llo,nych napodstawre 1I'0zponządze
ntia rurni.-eiszego, prz:eda w,niaj,ą s,ię po upływie trz.eah
miesięey · odcLniap.o'wstanil8 tytułu p,rawnego.
(3yB~egprz,edawllii.en~a przerywa się prz,ez
każdą ' czynnośc prz'edsięw,z:ięt.ą plI'z,ez . pracowlliika
u władzy pmedsdębi,onstwa .. Po lsk.ie Kolej,e Pań
stw'owe,u 1 a,s,)ngillującej uposażenie, w c,e lu urs lale,nia
11th woo,hodzettlla wile'rz.ylelhości.
§;,$8~ . ,F unk!c j·ona:ri ug,z e państwowi' MilIlii'Sl-elTsitwa J('crmunikacji" prz eni:esi e ni. z urzędu do służby
w p.rzedsiębi'orstwie "Pol.sk,ie Koleje Państwowe",
otrzym\;tią uppsażeni.e zasadn!\cZle co ,n ajmniej równe ostat.n:io ,pobieranemu w służhite pańs.twowej, up'Osażeniu,' .z ,asadfllczemu.

~ostąnowienia przejściowe i ltońcOIWe.

§ 39. (11 Uposazeni.e, ok'r,eślone cIila . pracow:niików ebatowych, oLnzymul'ą p r,a oo wnicy. którzy
do dni.ar" weiśc~aw Zycie ro.~:po.rządzę.nia noinl:eisze.go
byli p.naCioWill.ilkCłltl'li eta towymi hub kandyd.aLami na
pracolWlhików etalQwych.
'
.
(2-j,'Pr'aicownky, którzy do dnia weji§oi1a w ży
dtet"óź'P'orz:ą:dzenia nini.e'isze.g o byli p rlacownil<ami
nieetatowymi lub próbnymi, otrzymuj,ą ollpOlS,a .ienret
ororeślone dla pracown~ków stałych.
.,.,

§",40.· '(H Pra·cow.nicy, pozostający w służbie
wc:rniiU l , lutego '1934 r., zostają z,as,z,e:regowaThi do
tici:slę'FHt:j,ą,cych ' g'rup uposażenia

lub

kiale,goryjpłacy:

1) pracownicy etatowi;:
dotychczasowa grupa
uposażenia

grupa uposazenia
'wedłu~ rozporzą

dzenia niniejszego

§ 34. OdstępowCllnie pod j.akitmko\Jwdek tytu·
lem prawado'uposaż'eniaiE'st niedozwolone. ' Każda
" przieci'Wlna temu · uinowa je·s l· nie ważna.

2
3
5

P'1'la'cO'Wnik , Z'Wolni'onyz,e służby. który
~ . ,ma prawa anti do <zaop,atrzep'ią eme'rytaln~go, am
dó" odpraW)i ' z mocy óhówi,ą,zującyohprze.pusÓw emerytaLnych, ot,nzymUlje je,dn.oorazową odprawę w ' WySio'kośĆ!I" inaiJas,adach,ustano1wionych przez Mi,nr.stra Komunikacji w po,rooumi'eru.u 'i · Mi.ni:slr.e m

8
9

10

Skarbu.

14

§ 35.

7

11
12
13

Dżiennłk

64

uposażenia
według tótpó r z~

grupa

dotychczasowa grupa
lub kategoria

uposażenia

płaCY

az.enia nini.dSlego

" vtrI

9

1

10
11
12

2.
3il4

13

5 m6
7t 8

14

3) pI'lacoWlllDcy cieeltatowI .iJ pr6bni:
kategorja płacy
rozporzl!"
dzenia ninlejuego

dotychczasowa kategoria

według

płacy

2
3
4
5
6

1
2
3~4

5 ~ 6
7.il8

(2) Mlini.ster KO!intmi!kac)i w.ładny .j'ełs,t W wy.jątkowych pflzy:padlkach IZ,asize:re,&ow1ać priaoowrui:ka
Z dl11.~em 1 luteg.o 1934 r. ,do be,z,po,śred: nio wyższ,e: j
.grupy.(.katego:r.j.i.), nilż to wy.nika

Z

ust. (1).

§ 41. (1) P,racowrucy, który.ch dotYiChcza:~o
p1lacia t1ieUo j,e st wyŻlsizao·d uposai:,eluila ' zas.adn~
CZ.~I() wraz. ,z: ewentu alnym dodatki.em lQk:allIlym
i futlik'CyjlIlyrn, pr z,yZlnane g o' ż dni'em 1 lU1t!e,g,o 1934 r.,
·olrzYlmują Izasilek wyrównawczy do w)'lsokośd dotyohczrusow.e.j płacy Inetto, zmnie'j,szoirlJej najwy'WIR:

że:j

o 7%.

Nr. 4.

Ustaw. Poz. 24 i 25.

(2) N~e wyp,łaca 'SIi~ms,iłku wyrówoaw.czelg o
w p,r.zYipa;dkach, w któryrch zlasi'łek ten miJaliby wynosić miesięcznie mniej, niż 5 zł, jeżeli chodzi o pracow.M ków, tp ohi'e<raj.<\IcY9h Ulp!os,aŻtettlie grupy 7 ,i. nfilŹ
s.z.ych ,l ub \lIpio.sa.ż.enie we·d le kaleigoryj< plrucy, a mnitej
niż 10 zł,ieżeli chodzi o pobierających uposażenie
'grupy 6 i wyŻis,zych.
.
(3) P.rz,ez dot)"chcz.asową p'ła,cę neHo, w roz.utni{l:niu wst. (1 l, uwaŻla s.ię Up OSlaż,ef!lJie, j1akite pr.z)"s,ługi·walo z.a mi,els,iąc 's,tyczeń 1934 r. (pra.CtO!Wll.ikOtIn
. niee·tabowytm l' próbnym, p.ełn1ąiC)'im .służhę tylko
w dni! p:ows.z,edtni'e· z.a 25 dni,a peiłnii<\lcym JSlłu:Ż!bę fia
zm:'lantę we wszy:s,tk.ile dni. tygodnia za 30 dni,) wr,a z
z doda tk,i em re,gul:acyj,nYIffi, ekonomi' C!żnY'Il1, mi'e:siZkla n,iIOlWym, kf\eStowy,m, wyrównawczym, 5% z.aS~ł
'l dem dl.a pracOIW'I1i:ków ni.e.eŁ.at.owych i tPiJ"ób.n:)"ch,
'd odatkiemWY1równawczym przY'lz:n ainyin pr,aco,wniiktom nj'eetaŁowym i próbnym KOIl ei Gó,r,ntO!śl,ąs,kich
a Wlreszde z,e sbaŁem wyn:agrodzelIl,j,e1D -s}:t·ecj,aLuem
u p.racowni'ków na -s t,anowrskach k.j,er·ow.ni1czY'ch,
którzy olrzymaj.ą z dniem 1 lutego 1934 r. doda tek
funk'c yjlny, - po po.trąceni,u podatku dochodowego,
op.łaty Iime1r:yta1ne·j i opłaty na F undus.z Pra,cy.
(4'1 Sbawkj, mites1ięazne zasliłku wyr6wrtlawcz.e go, prlz.y z:nane'go PI1'<aCow,ui.ktom eta towytt1, zaokr~gla
się do 5 zł lub do sumy prdzielnej przeZ pięć w ten
sposób, ze s.um po,niżej 2 zł 50 gr nie 6*igl:ęd:nia
sl ię, sumy od. 2 zł 50 gr wzwyż uzupeI1n:.a: $'i 'ę do 5 zł.
Stawki dZll·enne Iz a'sitlkiU wyrów,nawc.tel~o, p.rzY'z:n,ane,go' pl'1Roo,w n:lk om ,stałym, z:aokrą.gla s,ię do na.j,bl~ż
izej wyiszej sumy, pojzielnej przez pięć.

(5) Zas:i'łek wyróWrrt!awczy tIJJi:e ibędiZ.i,~Wiyplaca
l1lY Il uh bę-clzi.e o.dlpow.i,edn~o z.mniej,S1ZO/Ily, j.eżelipra
cowl11lik:
t) ótrtyma ~~ile wyżSz.e ,j g~y (ka:te,gorj.i pła'cy);
2) Q,ill1ż)hIil.a dodatek ftilIllkcYlirty, które,gop:opttż,edn.iio .m e pobi.er.ał lub pohi'ett'lał w mn.iefs'z'ytm wym~a,rzei

3) otrz.ymuj,e· up!osaż.elIliie zmtl:re·Jszo:n.e;
4) ni.e ottlZymtvie upos.aże:niA.
(6) Fu.n;kCi~Oil1Jarjus<z,om państwowym MimJltsterstw.a Komunika:cji, ,przelI1ie!s,llonym iZ, urzędu do Isłuż
. by w prz.edJs,i' ęo:o'r1stlWie ",P.olskiic KOlh de PaiÓJslwó,we", którym z dni.em 1 lut.ego 1934 r. pirz:ylmano
w slłu:żbi e pań:sŁwolW.e.j, zasi!łek wyil'ównawczy, wypta(ca się po.wyi.szyzas,iłek przy anaLo;gicznem zasilosowan.iu ptOlS·tlClJnowitenia UJS.t. (5).

§ 42. Za ptra,oow;ni;kó.w za trudru:1oillych na OIb&Z.a,rach wore:wó.dzltw pOZlnań,skiego, pomor.sk~~o
li śl<ąJSkie'g.o, którzy na p·odisbawie p.l1zep:lsówooowią
zujący.ch w tych 'Wo~ewództwaah, ptodlLeigaj;ą. ustawowemu o.ho,w~ązkoiwd ub.ezpie1c:z.e,nia tłlJa slar,o'ść, na
wyp.adekruiezdo1lnocid do z.aroblk'olWa:ni~a jj Ślmieit'~i
1. otrzyinuj~ w mysI il'·ozpo,r,z.ądz,elIl!ita i11Iin-ieÓ: IZ.e,go uposażenie, o:kreślone ;po potrące~iu państwowego podatk.u' dochodoweg,o i oplaty emeryta'ltne,j" pr,z\edStię
bi.olris·t wo "Polskie Kolej1e 'Państwowe" opbe;a w C.a'ło<śd skł.a dki ub e1zptiie cz,enio·w.e.

§ 43, ROISlzcz,e.ni:a ptac.ow,ników p.r:ze.ds:ięb:ior
s,twa ,., PoILski.e Kolej.e Państw.ow,e", wy.nikaj~ce zły"
tułu up'o'~laż.enia ,i inlIl'Y'CJh nalle:żnośd n.a p:o,d Jstawie
prz,ep.1s·ów., ohowuąz.ującyrch .do .dnia 'We~śda w ży.cie
roz,pot!iz;ądz.e1liia ,uiln,:teij,s,z.elg'o,
p, rze.daw:nLaj,ą s.i:ę po
up,ływie trz.ech miels.ię'cy .od te,g.o telr minu, pt.zy an;alo,g·i:cz.nem lZasf,otSlowan1u po:s.t,antow.ileń § 37 ust. (3), .
cO clio ptrz,e,rwy bie.g u przec1a wnieiti,a.
§ 44, Wyrkooanie rozpotrz. ądz:en,i.a, nilnJie,jtszeg,o
porucza się Ministrowi K,omuni.kacj.~.
.
§ 45, (1) Ro,zpmządtz.e.n:i!e· nilniei~sze WChOidlz,i
w życie z dniem 1 lutego 1934 r .
(2) Z d.ni.em tyrm tracą moc ooowi;ąJz:ują,eą wszystki,e ,p .rzepils,y w sprawach, u'Il'ormO!W.a nych !l'OiZpO:rz·ądzelUiem nin~eisz. em.

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz
Minister Komunikacji: M. Buthiewicz

25,
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 1 s'tycznia 1934 r.
stost!nk,usłużbowym pracowników państwowego
przedSIębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon",

o

Na podstawie art. 18 ust. (2) rozporządzenia
Prezydenta RZe'Czypos:politej z dnia 22 marca 1928 r.

