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bienia'c h w działalności stowrarzys,z,eń, przewidzianych w' § 1.

§

4.

Rozporząd.zenie niniejsze stosuje się rów-

nież do związków sl-owarzys.z ,eń, je ś li te związki
powiadają warunkom § 1, nawet gdy do zwi ązku
le'żą

stow,a rzyslzen,i,a nie

objęte

odna-

§ 3. Zamiejsc,owi człankowńe Trybunału Kompetencyjnego otrzymują nadto zwrot kosztów podróży i kosztów p9hytu w miejscu siedziby Trybunału według zasad,' ustalonych d!'a obliczania należ
ności z,a ' podróże s~użbowe sędziów grupy uposaże
nLa L

przepisem § 1.

§ 5. W,a runkiemzaslos,owania przepisów niniejszego ro.zporządzenia j,e st z,a wiadQmieni.e właści
wej wojewód.zkiej wł,a,dzy adminisbracji ogólnej przez
biskupa djecezj,alnelgo o udzieleniu przezeń z,gody na
założenie stow1arzys,z eni!a lub apr,obaty dl.a sŁowlarzy
szeni.a już istniejącego.
Warunek ten uważa się za spełniony . także,
gdy, przy zgloszeruiu stowarzyszenia lub przy wnilesieniu pod.a'ni.a o rejestrację do wł.aściwej wł.adzy ,admini'sil'lacyjnej, z,ostanie zł,ożony do-kume,n t, stwie'r dz,ający zgodę lub ,aprobatę bi,s kupa djecezjalne'go.
§ 6. St.owarzyszeni.a ohecnie istniejące zgodnie 'z przepisami w da'c le ich powstania obowiązują
cemi, ,a podpadające pod pr.z epis § 1, będą k,orzystały z przepisów lio'zpo'rz~dzenia niniejszego, jeżeli
w ciągu 6 miesięcy ,od dnia wejścia jego w życie
uczynią .zado.ść ~~,a&,anio~ § 5.; d:o ~I?ływu ~~ś tego cz,asu mogą Uiprawl;ać ' nadal swą dZlałalnosc.
§ 1. Wykonanie r,ozpoil'ządzenia nin1ejszego
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych Vi pO'rozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych ,i Ośw1e
ceniJa Pub1ic:znego..

Nr. 9.

rucza

§ 4. Wykon,an,ie ro:zpo~r.ządze'Dia niniejszego posię Prezesowi Ra,dy Minis trów.

§ 5. RozpO'rządzen,ie nin iejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 luteg'0 1934 r. Równocześnie t,rac,i moc
obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dn~a
26 list.opada 1926 r. o wynagr,o dzeniu Prezesów
i czt.O'nków Trybun.ału Kompetencyjneg'0 (Dz. U. R.
P. Nr. 121, poz. 698).
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz

74.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 28 stycznia 1934 r.

o zaopatrzeniu emerytalnem i odszkodowaniu za
wypadki pracowników przedsiębior
stwa "Polskie Koleje ,Państwowe".

nieszczęśliwe

Na pod.s.tawiea~rt. 25 ,i 26 rbzpo,rządzenia Prezydenta Rzeczypospo1.itej z dnia 24 wrześn.ia \1926 r.
o uŁworz,eniu pr.zed.s.iębio'rstw,a "P'olskie Koleje Pań
§ 8. Rozpo'rządzenie niniej.sze wcho,dzi w ży stwowe" (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 89, p.o~. 705),
oie :t. dni,e m o gł,oszenia.
w b.rzmieniu zmienronem ,a rt. 11 ust.awy z dnia
18 marca 1932 T. o zmianie niektórych przepisów,
Pre~es Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz
dotyczących
z.aopatrzenia emerytalnego funkcjo. .
, ,
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki . naTjtis.z6w· pańslwb,wycn i z:awodo'w ych wojskowych
(Dz., U. R. P. Nr. 26, poz. 239) zarządza Sii.ę co na"

~

stępuje:

R'Oz , dział

73.
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 28
O

Postanowienia ogólne.

RADY

styczn~a

1.

MINISTRó~

1934 r.

wynagrodzeniu Prezeeów i członków
Kompetencyjnego.

Trybunału

. Na podstawie alrt. 7 ustJawy z dni.a 25 listopada
1925 'r. o TrybU'ruale J(ompełencyjnym (Dz. U. R. P.
Nr. 126, poz. 897) z.a,rządza się co następuje:

§ 1. Prezesi Trybunału Kompetencyjnego p'0prze,z czas swego k,a dencyjnego urzędowani.a
dodatek do swego upoSlażen.i,a sędziowskiego . w wysokości 200 zł miesięczn~.
bie~ają

§ 2. Prezesi i 'członkowńe Trybunału Kompetencyjnego otrzymują wynagrodzenie za obecność
tak na rozprawach, j'a k n,a posiedzeni,a ch niejawnych
T'rybun1ału w wysokości 30 zł za każde posiedz.enie.

§ 1. (1) Prac'o wnicy przeds,iębiorstwa ,~P(),I
skie Koleje Państwowe", nazywaneg'0 w dalszym
ciągu ro'zporządzen:ia :niin.iej,s'z ego "P. K. P.", et.atowi,
stali i pra:ktyka'D'ci, jako też poz'ostałe po nich wdowy i sieroty, mają prawo dó za'opat-rzeń według zasad określonych r.ozporządiZeniem niniejszem.
(2) W postan.i()wjenia,c h wspólnych dla wszY'stkich kategoryj pracowników, nazywa się w dalszym
ciągu rozporządzenia n.iniejszego pracowników etatowych, pracowników stałych i praktykantówprac;ownikami.
(3) Emerytem w T,ozumieruu rozporządzenia
niniejszego jest były praoownik, który przez rozwią.,
z,anie stosunku służbowego nabył prawo do zaopatrzenia emerytalnego.
Wysługa

emerytalna.

§ 2. (1) Do wysługi emerytalnej zalicza się '
bez o:płaty na:stępując,e okresy:

;

•

j

Nr. 9.
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1) służby na P. K. P. od dnia uzyskania charcikteru prac,o wnika etatowego lub st.ałego, o'r,a:z
okresy platnej ,służby przygot'owaw<:zej praktykanta;
, 2) służby czynnej w wojsku pols,k iem;
3) służby odbytej w f,ormacj,a ch lub orga~iza
cjach wojskowych, uznanych przez Państwo Jako
polskie.
(2) Pracownikom. wymieni,o nym w § 1 ust. (1),
którzy ze służby cywilnej państwowej lub z,aw.odowej woj sk{)IWej , lub też ze służby w państwowem
pq;edsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", przeszli bezpośredni:o . do służby na P. K. ,P., zalicza się do , wysługi emerytalnej okresy, zahczalne
cto wysłl.l'g,i emerytalnej w służbie poprzedniej, Postanowienie tQ 'nie ogr:arncza przepisów o przekazywaniu składek za funkcjonarjus,z ów państwowych
'i zawodowych wojskowych.
(3) Okresy czynnej działalności, zmierz,ającej
do odzyskania niepodległości Państwa Polskiego,
:oraz okres odbywania kar, orzeczonych prze,z wła
,d ze, byłych pa,ństw zaborczych za taką działalność,
zaliqa się do wysługi emerytalnej na w.arunkach
i w trybie ustanow,i'o nym dla funkcjonarjuszów pań
stwowych.
(4) Pracownikowi przysługuje w ciągu 2 lat, od
ęhwili uzyskania cha,rakteru pracownika etatowego
lub sta,łego, pr,aWQ żądan,i ,a zaliczenia do wysługi
emerytalnej za opł.atą niepoHcz,a lnych do wysługi
emerytalnej w Państw,ie Polskiem następujących
okresów:
'
l} służby państwowej;
2) służby w samo,rządzie terytorjalnym;
3) ,służby lwIejowej zarówno państwowej jak
i pryw,a tnej ;
4) studjów na jednym z wydziałów uniwersytetu, lub w ,równorzędnym zakładzie naukowym,
le,cz ,tylko w przypadkach całkowitego zakończenia
,s tudiów przepisanemi egzaminami jednak w ilości
nie wliększej niż 4 tata.
,
(5) Należność ,z a zaliczenie okresów wymienionycQ w ust. (4) wyno,si 8% uposażenia zasadniczęgo, pobie'ranego w mie,s,iącu zgłoszenia odpowiedniego żądania, za cały okres podle,gający zal,i'c'z eniu, wraz z ods€tkami ,składanemi. Odsetki te
obloicza się w stosunku miesięcznym według miesięqnej st.opy 0,5 %, za okres podlegający zalicze11-iu, ,w stosunku zaś rocznym według r,o cznej stopy
6 %za resztę okresu wysługi emerytalnej, osiągnię
tej na podstawie tego zaliczenia w dniu f.ormalnego
dokonania ,z aliczenia. Jeżeli ol<,res podlegający zali<:zenlu leży między poszczególnemi okresami zalicz,on,emi już do wysługi emerytalnej, odsetki w stosunku rocznym ohlicz,a się 'o d pierwszego dnia następującego po (l,s tatnim dniu okresu, podlegającego
zaLiczeniu. Przy obliczaniu procentów składanych
w stosUn.ku miesięcznym nie uwzględnia się ułam
ków mies;iąca, przy obliczanliu zaś pr,o centów skła
danych w stosunku rocznym nie uwzględnia się
ułamkówl"oku (§ 47).
(6) Do wysługi emerytalnej nie zaUcza s,j(~
okresu za'w ies·z enia w służbie łZa który pracownik
nie ,o trzyrnllje uposażenia, ani też okresu bezpłatne
go urlopu z wyjątkiem okresu urIopu,otrzymancgQ
na czas spr,awo.wani:a przez pracownika mand.atu do
jed!llJej z izb usla,wodawczych, który zalicz.a slię . do

wysługi emerytalnej ZJa opłatą~ Należność za to zali-

czenie wynosi 8 % uposażenia z.asadiiicz,ego, pobier,aneg,o w osta'tn.im miesiącu przed urlopem za cały
okre.s podlegający zali'c zeniu.
(7) Pr.a>oo'Winik, któ,ry w chwili rozwiązania stosunku służboweg,o nie spłacił całej należności za zal'iczenie okresów wymienionych w ust. (4) i (6), tudzież wdowa i sieroty po takim pracown~ku, korzystają z z,a liczeai.a okresów, ,odpowiadających uiszczonejczęś'C1 należności. Jeśli praclo wnik (wdow,a i sieroty) nie nabył p'rawa do zaopatrzenia - ZWI1aca się
wpł.aconą sumę.

(8) Pracownikowi, który przed splaceniem całej .na.)eŻiności zrzeknie
wpłaconą sumę.

~ię

zaliczenia, zwraca

się

(9) Zrzeczenie się przez pracownikazaliczen~a
za opłatą pewnego okresu do wysługi emeryt.alnej
przed wpłaceniem całej nale'żności za to zalicz,enie,
podągla za wbą utr'atę p,ralWa do ponownego żąda
nia za:li'czen~a z,a opłatą teg,o samego okresu w całości lub w części .
(10) W razie przyjęcia na służbę emeryta, mającego pr.awo do pobieran.ia zaopatrzenia emerytalnego z funduszów P . K. P. i ohjęcia go na po.ds.tawie
§ 1 wzporządzeniem niniejszem, zalicza się bez
opł, a ,ty do jeg,o wysługli eme,ryŁ.alnej cały okres, który stanowił podstawę wymiaru zaopatrzenia (§ 15
p. 6)). .
.
(11) Dany okres czasu może być tylko raz zalicwny do wysługi emerytalnej. Jeżeliby pracownikowi (wdowie) służyło na podstawie rozporządzen,ia
niniejszeg'o z dwu lub więcej tytułów prawo do z,alliczenia jednego i tego samego okresu, zalicz.enie następuje z tego tytułu, jaki wskaże uprawn~ony.

Prawo wyboru

zaopatrzeń.

§ 3. (1) Z fUitlduszów państwowych mo'żna
pobier.ać tylk.o jedno z.a'o patrzenie. Jeżeli uprawniosłużył-o
wypłacanych

nemu

prawo do dwu lub więcej zaopatrzeń,
z funduszów państwowych, ma on pra-

wo wyboru.
(2) Powyższe prawo wyboru zaopatrzeń realizuje uprawniony w f.ormie z'rzeczeni.a się pr.a wa do
p,ozo.stałych zaopatrz,eń (§ 16 ust. (1) p. 5), § 25
ust. (1) p. 4) i § 34 ust. (1) p. 4)) . .
(3) Wyjątek stano,wią odszkodowania, przyznane na podstawie r'ozporządz.enia niniejszego
(§ 41, 42 ,i 43), or,az za.opat'l'zenia, przy.zDlane na poostawie innych prz,epi:sów, które nie wyłączają moż
ności jednoczesne~o pobierania innego zaopatrzenia
z funduszów państwowych.
Właściwość władz.

§ 4. Właściwość władz, powołanych do wydawania orzeczeń i .zarządzeń, wynikających z rozporządzenia niniejszeg,o, określają przepisy organiz;acyjne.
Wypłata zaopatrzeń

i

odszkodowań.

\ .. .
§ 5. (1) Zaopa1rzenia i odszkodowania, należne na podstawie rozporządzenia niniejszego, wypł.a.ca się w terminach, ustanowionych do wypłaty:
uposażenia zasadnic.z\ego prac,o wników etatowych.
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(2) Roslc.z enia uprawruionych osób wynikające
tytułu zaopatrzeń i odszkodowań za nieszczęśliwe
wypadki p.rze.dawn1,a,ją się po upływie trzech lat od
dni.a po'wstan-i.a tytułu prawnego, wynikające zaś
Z tytułti innych n. ależnośCli, określonych na p-odstaWlie
ro:zpcir.ządzen:i,a niniejszeg,o po upływie trzech
miesięcy od dnia pOlWstan,j,a tytułu prawnego.
(3) Bieg prżedaw.meuia p.rzerywa się przez

z

każdą , czynność,

przez upr.awoioną
osobę u właściwei władzy, w celu ustalenia lub dochodzenia wierzyteln,ości.
Zmiany

ptzedsi ięwzuętą

wysokości

§ 6. Zmiany kw,ott.l'posażenia z,as.adnicżBgo
pr.acowników P. K. P ., będą ,gtosowane do zaopatrzeń wypł.ac.an)nCh na podstaw:ie rozporządzenia ttiniejs.zego. Natomiast ws.z eIkie .z miany co do z.a,s zerego Wiania pracowników P. K. P. do grup upo,sażenia
(kategoiryj płac) nie dotyczą zaopatrzeń. do których
powstało pr.a wo przed termińem wprow.adzenia tych
zmian.
Potrącenia.

§ 7. (1) Ze świadczeń, wypłacanych na pod·
stawie rozpmządzenia niniejszego, mogą być dokot1ywa:ne potrącenia n.a podstawie:
1) poshanowieńu.st.aw;
2) tytułów egzekucji sądowej, zaopatrz,o nych
wbdz P. K. P.
(2) Na podsta!wie

administracyjnych

lub

zarządz,eńadministracyjnych
potrącen,j;a mogą być dokonywa,n e jedynie W celu
zaspokojeni.a roszczeń Skarbu Państwa z tytułu n,a leż.ności i danin .albo mszczeń P. K. P. z tytułu stosunku służbowego lub .odpowiedzialności materjalnej
pracowników za szkudy wyn.ikłe z ich winy i w

związku z ich czynnośdami służbowemi, oraz w G:elu wykonania orzeczenia dys·eyplinarneglO, ska,zują
cego na grzywnę.
(3) Przy pociąg,an,iu .do ,odp.owiedzialn,ości materj1alnej emerytów z.a szk'o dy, wyn,ikłezich wi,l'l.Y
przed ro:związan!iem st.osunku służbowego w związ
kuz ich czynnościami służhowemi, stosuje się ·o dpowiedniQ postanoWiienia § 38 i 39 roz.porządzenia
Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 t. o stplsurt ku służbowym pracowników prze.ds>1 ębiorstwa "Polskie KolejePaństwlOwe" (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 23).
(4) Roszcze1Ili'o m S,kM'bu Państwa, tudzież roszc~eniom P. K. P. służy, bez wz'ględu nac.z as kh powstani.a, p.ierW1Szeństwo zaspokojenia przed innemi
f\oszczeniami. Wyjątek stanowią roszc.z enia o alimenty, któ.re winny być traktowane narówni z ro~
szczeni.ami Skarbu Państwa i mszczeniami P. K. P.
(5) Co do dópu,g.zczalności i wysokośc,ipotrą~
, ceń należy st.o,sow,aćprzepisy, dDtyczące .egzekucji
sądowej i administraoyjnej. Nie dotyczyło takich
naletn<;>ści, które mogą być potrącane z upo'ś,ażeruia
pr.a'c.owników w c.ałości, niezależnie .od potrąceń
z innych tytułów. Należności takie potrąca się z za:opatr~eń i ,o dpraw, niezależnie od potrąceń z innych
tytułów, w ratach miesiięcznych, do wys'okości 1(5
zaopattzeniaalbo 2/5 odpr.awy.
(6) Sumy uależ,rte tytułem pośmiertne~o lub
zwrotu kosztów pogrzebu(§ .40} tytule,m twtootu

.
'

kosztów przesiedlenia (§ 39), jak równie! . tytułem
ods.zkodowait1ia za niesz.częśliwe wypadki(§ 41 42;,
43 .i 44) nie u~egają żadnemu potrąceniu.
. '
(7) o ds t'lttwwa nie , pod j1akimkolwiek tytułem;
prawa do za.opatrzeń lub innych świado.zeń, należ-.
nych na podstawie ~ozporządzenia ni.niejs'le~o, jeąt ,'
niedozwolone. ' Każda pruciwna temu umowa jest
j

nieważn,a.

Odpowiedzialność

§ 8.

dyscyplinarna,

(1) Emeryt podlegaj niezalli!ŻIllie od ()d~

powiedz~alności

przyznanych zaopatrztti.

klauzulą wykonalności;
3) zarządzeń władz

Nr. 9.

również odpowiepowodu l
1) Wy8tęp~ti służbowego, którego dopuścił slę
w cz,a sie pełnieni.a służb,y lub w stan.ie nieczynnymi
2) naruszeniat'a jemnlcy służbowej po rozwią- ,
zaniu stosunku służbowego;
3) podstępnegQ uzyskania wyższe~o wymiaru
zaopatrzenia emerytalnego, . aniżel·j należne n·a pod- ,
stlLWlie wZj>o.rządzen:i,a niniejszego.
(2) Na emeryta mogą być nałożDne następuta.~ :
ce kary dyscyplin,a me:
1) grzywna dQ wysokości 10% nalezne~ota:
miesiąc zaopatrzenia emerytalnego na przedą~ cza-'
su najwyżej do 1 roku;
,
.
2) ztnniejszenie zaopatrzenia emerytalnego l1ał ..
wyżej dO' 50 % n,a p. rzeciąg cz,asu do l.at 5 j
. .
3) stałe zmniej.szenie zaopatrzenia emerytaltJe~ '
go najwyżej d·Q 5.0 %;
,
.
4) pozbawienie prawa dO' za;Qpatrzeniaemety~
dzi.alno'ści

sądowo-karnej,

dyscypliIllamej

Z

taln~go.

(3) Jezeli emeryta uniewinniono we wznq.wio
nem postę'P'owan'iu dyscyplinafilem, słu:ty ttlU prawO'
dO' zla·opatrzenia eme.r ytaloeg'<), utt.acon~go wSlk titek.
katy dyscy,p linarnej. WdoWlie i sierotot11 po takim
emelrycie słuty pr,a wo do zaopatrzenia wdowiego
i sieroceg'O, utra..cQ1rtego ws-kutek k,wry dy.scyplinarnej, orzeczo.n ei na et'rleryta.
(4J Przy kwa'l Hikowaniu występku służbowe-.
go, tistlalan,i u wł.aściwo,ści komisyj dYlłcyptin.a:rnych,
powołanych do nakła:dMiia kar, tud1;, ież prty pO,Qtę· .
pow.a.n iu dyscypl:in,aT11,e m stosuje się postanowienia.
do·tyczące l'rtlcownńków P. K. P' I podleg,a jl\cych
orzecznictwu dyscyplin:alrnemu ptz~d kOtllilijami dy"
sćyplin,arnetnł.

Odwołaoie.

, § 9. (1) P·r zeciw orze,e zeniom i. .zarządzerti,1'In",
wydanym w sp ria wa ch unormow,a rtych r,o~purządzę
niem .ruini'ejszem, służy prawo odwoł.ania w tenriin.i~
człernastódniówy1n, w .normalnym toku in,sta.tlcyj.
(2) Bieg terminu ~·(n;poć.zyna się z dniem Ili8:"
stępującym pO' dniu doręczenU1a 'o rzeczenia.
(3) Jeteli ·k oniec term1nu przypada na t1l~dtie"
lę lub święto ustaWiowe, to terą'lln upływańtlstęp
ńe.go dńia J}o'Wśżed'niego. Tertnifi uwaia się z.a dd"':
tl'zymany, jeśli przed !eg,o upływem odwołanie wy..
słano pocztą.

1.

II.
ZAOPATRZENIA EMERYTALNE.
Roz dzi ał
.

.

Prawo do zaopatrzenia emerytalnego.
§' 10. (1) Praw·o do ża:bpattzenia emt1'ytalne-

g'o nabywa pNtc.ownik przez " ro~'Wi~attie

stosunku

: Nr. 9.
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służbowego, jeżeli osiągnął Co na:im.niej 15 lat wysłu
gi emerytalnej. Pracownik nienabyw,a tego prawa,
jeteli stosunek służbowy rozwiązano przez wydalenie albo dobrowolne wystąpienie zesł\1żby, tudzieź
w razie rozwiązania stosunku służbowego wskutek
samowolnej nieobecności na służbie.
(2) Pracownik, mający 5 lal wysługi emerytalne;, nahyw,a pr.awo do zaopatrzenia emerytalnego
. przez rozwiąz.anie stosunku służbowego z powodu
trwałej fizyczn.ej lub umysł,owej niezdolności do peł·
nie,nia obowiązków służbowych, spowodowanej ka·
li<lcŁwern albo chorobą, nabytą bet własnej winy po
wstąpieniu do służby.
.
(3) Pr,ac'o wnik, nie mający 5 lat wysługi emerytalnej, nabywa p.iawo do za:o patrzeni,a, emerytal- .
nego przez 'rozwiązanie stosunku służbowego, spo"
wodowane trwałą f.izyczną lub umysłową niezdolnością do pełn,ienia obowiąz-ków służbowych, powstałą skutkiem nieszczęśliwego wypadku z powodu służby. Pr,a cownik nie nabywa prawa do źaopa
trzenia eme,rytalnego, jeżeli n,ieszczęsliwy wypadek,
który ucz)"tlił go niezdolnym do pełnienia obowiąz'
k6w ,słuźbowych, spowodował działan,iem umyslnem,
stwierdzo,oem w drodze sądowo-karnej.
.
(4) Pracownikowi, z którym po osiągnięciu co
ńajmn.iej pię tna s t'oJ e ŁD'i ej wysługi emerytalnej rOt"
wiąz,anyzostanie stosunek służbowy z powodu t'r wałej fizycznej lub umysłowej . niezdolno,ści do pełn.ie
nia. obowiązków służbowych, nie spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, uptawn,jając~j do odszkodow,ani.a :z mocy § 41, dolicza się 10 lat do okrellu
wysługi emeryta.lnej, osiągniętej na podsŁaw. ie ro.t"
porządzenia niniejsZego, jeżeli ptacownik ten utr,aciłbez wł.a,s·nego przycżynrel1Jla się co najrnniej 95 %
tdolnóśd do .z arobkowan,la.
(5) . Przy obliczaniu piętrtastole!łniej albo pię
clol,etn,iej wysług.i emerytalnej fiie uwzględnia śię postll,tH)wień § 12 ust. (3) .
(6) Postanowienia ust (1), (2). (4) i (5) !ltolsuje
się również do p ra.cownika , ż któtytt1 pO po,w rocie
ze słu:tby wojskowej ro,żw,ią·ż,aiflo sto,śut'1ek służbowy
t powodu trw,ałej fizycznej .lub urnysłowej n,iezdnIności do pełnieniaobdw.iązk6w służbowych, nabytej
bez własnej win'y po wstąpieniu do służby wo)skowej.
(7) Były Pf,8!C ownik, któreg,o wydalono te śłuż
by w:skutek prawomottlego Orzeczenia dyscyplifJa.r!!'lego. albo też wskutek Skilz.a.n,ia prawomocnym wyiQkiertl sądu karnego na dodatkową karę ut'raty
. praw publicznych, nabywa prawo do zaopatrzenia
emerytalnego (ust. (1)) w razie:
1) darow,a nia muśkutków skazania albo ukarani,a dyscyplinarnego (§ 13 ust. (2));
2) wyd,ańia orzecz~nia dy,s cypHnarnego we
wżtl:owionem postępowaniu dys,c yplinarnen1 (zmiany
01'1l~C:zeniiil dyscypHn.lln1ego w tryhie nadzoru pttez
zwierzchnika wyższeg,o), opiewającego na ,karę
zwoln.ienia ze służby.
(8) Były emeryt, który na podstawi~ § 15 p. 3)
lub 4) utracił prawo. do zaopatrzenia emerytalnego,
odzyskuje to prawo w r,az,ie:
1) darowania mu skutków skazania alQo uka• rania dyecyplinarnego (§ 13 ust. (2));
2) wydania. orzeczenia dyscyplinarnego we
wznowionem postępowaniu dyscyplina.r nem. opiewa-

jącego

na

karę niżs,zą

albo uwalniającego od w:iny

(§ 13 ust. (2)).

Podstawa wymiaru zaopatrzenia emerytalnego•.

§ 11. (l) Dla ustalenia pod,gtawywymiaru zaopatrzenia emetytalnegD przyjmuje się upo'sażenie
zasadnicze, należne w ostatnim miesiącu przed rozwiązaniem stosunku służb.owego, Draz ustalony
okres wysługi emerytalnej.
(2) Dla ustalenia podstawy wymiaru za,o patrzenia emerytalnego. dla pracDwników, obywateli polskich, zatrudnionych na obszarze Wolnego Miasta
Gdańska; przyjmuje się uposażenie z.asadnicze, jakie
dany pr,aco.wnik pobjerałby, gdyby był zatrudniony
na Dbszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
(3) W razie nabycia prawa do zaop.a t'rzenia
emerytalnego w przypadkach, przewidzianych w
§ 10 ust. (3), przez praktykanta przyjęteg·o do. bezpłatnej służby przygotowawczej, przyjmuje się dla
ustaleni.a pods,t awy wymł,a,ru zaopatrzenia emerytalne:go uposaże,nie za'sadni.cze, należne pracownikowi
P. K. P. w najniższej grupie uposażenia.
Wymiar zaopatrzenia emerytalnego.

§ 12. (t) Za okres 15 la t wysługi emerytalnej
ta·opa trzenie emerytalne wynosi 40 % sumy, przyję
tej dla ustal(!nia podsŁawy wymiaru (§ 11). Za każ
dy następny rok wysługi wzra,sta zaop.a trzenie:
1) u pr,a cownika etatowego i praktykanta
O 3% sumy, przyjętej dla ustalenia podstawy wymiaru, tak że po osią'g'l1ięciu 35 lat lub więcej wysługi
emeryt,alnej, wynosi ono. 100 % tej sumy (całkow<iie
zaopatrzenie emerytalne);
2) 1.1 pr,acownika stałego. o 2.4 % sumy. przyfę tej dla us,ta.l<:ł;tl1 ia podstawy wymiaru. tak. że po
osiągnięc,iu 40 lat lub więcej wysługi emerytalnej,
wytwśionD 100% tej sumy (całkowite zaopatrzenie
emer'ytalne) •
(2) W ,razie nabyci.a praw,a do zaopatrzenia
emerytalnego przed osiągnięciem 15 lat wysługi
emerytalnej (§ 10 ust. (2) i (3)), zaopatrzenie wynosi
za okrels wysługi do lat 10 włącznie 30 % sumy.
przyjętej dla ustalenia podstawy wymiaru (§ 11); za
każdy następny rDk Wysługi do 15 laŁ włącznie
wttasta o 2% tej sumy.
(3) Ułamki ro,ku, wynoszące więcej niż 6 mie·
sięcy,lic:zy się przy wymiarze za.o patrzeni,a emerytalneg,o jako cały rok, wynoszące zaś 6 miesięcy lub
mniej ódnuca się .
(4) Każdy rok służby pracowników. zajętych
stale na parowozie (wagonie motorowym lub elekttowotie', .oraz pracowników w służbie kO!11dukforski
zajętychśtale przy obsłud~ze pociągów , liczy
się przy wyJtiianze zaopCłJtrz'enia jako 14 miesięcy.
(5) Ok,tes wojskowej służby polskiej od dnia
rozpoczęcia dzi,ałań wojennych do dnia podpisania
traktatu pokoju l'icty się przy wymiarze za,ó patrzenia podwójnie. Również podwójnie liczy się · przy
wymiarze .:ta'o patrzenia okres służby kolej.owe4 :polskie;o'f.az innej polskiej służby -cywilnej państwo
wej, odbytej na tereni,e operacyj.nym, podległym dowództwuarmji. od dnia rozpoczęcia działań wojenny~h do dnia podpi~sania traktatu pokoju.
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(6) Wys'oko.Ść z,8!o,patrzenia emęrytąlneg,o, dO'
któreg.o pow:stał.o pr,awo przez rozw:iąz,anie stosunku
służboweg.o :na ,podstawie orzeczenia :d yscyplin.amego, jak rów:nież wysokość za,opatrzen1aemeryta,
ukaramego pr,awomocnem .orzeczeniem dyscyplinarnem orze,kaj.ącem ZJmniej:szen1iezaopafrzenial, zmniejsz,a się sto'sownie do brzmienia orzeczenia dyscyplina:rnego.
(7) Jeżeli emeryt rości sobie pr,awo dO' zaopatrzenia emerytalnego w wyższym wymiarze,~ aniżeli
wypada wdail1JychzawIM~tych w jego aktach.os.obistych, powinien udowodnić swe roszczenia ',dokumentami. Wyższe z,aopaŁrzenie otrzymuje emeryt od
dnia pierwszego następującego miesiąca po udowodnieniu tego roszczenia.
Termin

początkowy

korzystania z pra.wa do zaopatrzenia emerytalnego.
l

§ 13. (1) Prawo pobierania zla.opatrzen:iaemerytalnego nabywa uprawniony .od dnia następujące
go po rozwiązaniu stosunku służbowego.
(2) W przypadkach .określonych w § 10 ust. (7)
i (8) prawlO pobierania zaopat'rzenba emeryta1nego
upr,aWiniony nabywa, względnie odtzYlskuje od pierwszego dDlia miesiąca na'st'ępi1jącego p.odniu dari),Wlania skutków sk!a1zania, ,albo dyscyplinamego l.lkarauia, albo też wydtamiaorzeC'zenia dyscyplinarneg() we
wznowion,e m postępowarniu dyscyplinarnem.
Poddawanie emerytów oględzinom lekarskic.t ,oraz
powoływanie ich na sluzbę.
"
(1) Właśc,iwa władza może p.oddawać
lekalrskim emeryta, który nabyłpr,awo
do z,aopatrze,nia emerytalnego przez rozwiązanies:to
sunku służbowego z po'wodów wymienionych w
§ 10 us.t. (2), (3) i (6La któ1ry nie ukończył ,jeszcze
60 lat. W r,a zie stwierdzenia, że emeryt .odzyskał
zdolność do pdnieni,a .ohowiązków służbowych,
właściwa władza może powołać gO' na służbę, jednak
z uposażeniem nie ni'ższem ,od tego uposażenia,które
przyjęte był.o dl:a us'ta,lenia podstawy wymiaru ZJaopa trzenia emerytalnegO',
•
(2) Emeryt, który nabył prawo do z,aopatrzenia
emerytalnego przez rozwiąz,anie stoswnku służbowe
g·D Z innych powodów niż wymienione . w ust;}; (l),
a ktÓ'ry nie ukończył jes.zcze 60 lat, może być · każ
dej chwiH pawolany .na służbę, jednak z uposażeniem
nie niższem od tego, które przyjęte był.o dla ustalenia podstawy wymiaTu zaopatrzenia emerytalnego.
(3) Emeryt, któ,r emu na p.odśt,awie § tOńsi. (4)
dolicz'ono przy wymiarze za,o patrzeniaemerytalnego
do jego wysługi emeryta1lnej 10 lat z pOWiadu utraty
95 % zdolności do zarobk.owani,a, może być poddany
każdego cZla.su loględzinom lekarskim. W razie
stwierdzeni,a zIDlniej's'zeni:a się tej utraty poniżej 95 %,
ziffiniej:S;>;8 się za,O'p.at.rzelnie emer'y'talne przez obniże
nie wysługi emerytalnej o Hość lat, doHczoną . z tego

§ 14.

oglrędzinom

tytułu.

(4) ma oceny zdolności do pełn4,enia Qha~i.~z
ków służbowych, o'r az zdolności do z ar.obkoWianiia ,
m'j,amdaj'TIe jest we ws'zy:stki'ch pr1zypadkach, przew'idzi,anych w r.olzporządzeniu n,j,niejs.zem" orz'e czenie
Kolej.owej KO'misji, Lekar,skiej
'"
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Wygaśnięcie prawa

do zaopatrzenia emerytalnegO'.

§ .15. Prąwo QO .zaopatrzenia emeryta:ln~~;o
',,,
1) wfaZi~ śmierci emeryta;
, ', '
2) , jeżdi eme,ryt utraoi obywatelstwO' polskie,
lub obywatelstwo WolnegóMi.asla Gdańska; .•. . ','
3) jeżeli emeryt zostanie wyrokiem sądowym
prawomocnie skaz,any nakaTl~ dodatkową utraty
praw publicznych;
. .'
."
4) jeżeli emeryt ZIOS t ani.e orzec:,z eniem ' dyśćy
plinarnem prawomo1c nie ukar,any, aorzeczenieopiew,a na Pozqflw~enie zaopatrzenia emerytalnego (~c, S
ust. (2), p. 4))1 ',
, .'
.. ,' ,
5) jeżeli eme.rytpowołanY ,na służbę (§ 14) nie
uczyni z,adość we;>;waniu w term,inie trzydziestodaio'wym, licząc ,od dnia rOhzyman.iawezwan~,a;
,
6) w 'f.azie przyjęćia eme1ryta na służbę kolejową i .objęcia go na ' padstawi.e § 1 rozporządzeniem
niniejszem (§ 2 ust. (lO)), lub w razie przyjęcia g.o ria
, inną służbę państwową, ,dającą pr,aw.o do zaio patrzenia emerytalnego,;
'.
7) w ,razie zrzecz,enia się zaopatrzenia na podstawie § 3.
gaśnie:

Wstrzymanie

wypłaty

zaopatrzenia emerytalnego.

§ 16. (1) Wypłatę zaopatrzeniaemeryŁ.alriegó
wstrzymuje się:
,
'
1) na ,okres przebyw8!nia pqnad 6 miesięcy p,0za gra:nicami Rzeczyp/Q;s;poIit~j i W.olnego Mias,~a
Gdańska z wy]iątkiem, je,żeli Minister Skarbu uaz1'eH
zezwolenia na pohie,ranie tego ,zaopatrzenia;
2) n.a ok'res prz.e bywania w zakładzie dla umyslo,w o chorych, jeżeli połączone z tem koszta ponofoi
P. K. P. (§ 19, 28 i 37);
.
3) na akres pobi,e rania uposażenia z funduszC;w
państwowych na podstawie umowy o pracę, lub jakiegokolwiek uposażenia z funduszów s,amorządu terytorjalnego, gospoda:rcze1go, albo z funduszów ·rnstytucyj powszechnego ubezpieczen.ia sp.ołecznego.
W każdym z tych przypadków wstrzymuje się wypłiatę tylko ta,kiej części zaopatrzenia emerytalnęgo,
która łącznie z poz'ostałą częścią tego zaopatrz,enia
i z pohier,alnem uposażeniem przewyższa,ł,aby 150%
'Sumy, przyjętej dla ustalenia podstawy wymiaru danego z,aopatrzenia emerytalneg.o;
.
4) nia okres pohier,ania renty z Kasy Emerytalnej dla robotników kolei państwo,wych w b. dzielnicy pruskiej;
5) w ~,azie, jeżeli upr.awni,ony nie ~rea1izuje
prawa wyboru zaopatrzenia (§ 3 ust. (2)).
(2) Po ~st,aniu przyczyny, z powodu której
wstrzymruno wyplatę za:opalrzenia eme,rytalnego, lub
jegO' C'zęści, wznawia s'ię wypł,atę zaopatrzenia, lub
wstrzymanej jego części od pierwszego dnia mieSląca po zgłoszeniu żądania wypł,aty.
(3) Wy;pł.a,tę zla,opatrzenia emeryrŁaJnego wstrzy, muje się równiez w r,a zie:
'
1) Thieprawomocn.ego wyrol~u sąQU karnego,
orzekającego karę dodatk.ową utraty praw publicznych;
.
2) niepraw1omocn'ego orzeczenl,a dyscyplinarnego, ,opiewającego na pozhawienie pr,awa d() z.aopatnenia emerytaLnego.
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(4) W razie um,o ,rienia postępowania karnego
lu~qyscyplin,arnegiQ, oraz w razie uniewinnienia emei'yta, albo też skazania prawómocnyIN Wyrokiem są
dowym bez k,a.ry dodatkowej utraty , praw publicznych, w:znawiia sję wypłatę zaopaitrz~ti.ia: i wypłaca
się je za cały okres p'l"zerwy. Natomiast w ,razie nał,ożenjJa kary, przewidzianej w § 8 ust. (2) p. 1), 2)
i ,:n wzn.awLas.ię wypła:tę z, aopałrzenfai wyptaca się
je za cały ,okres przerwy z uwzględnieniem pos,tano~
"{ień orzeczenia dys'cyp.Jinamego.
'
_'." , (5) Nadto wstrzymuje się wypł.atę zaopatrzenia
emeryt,a.lnegi> emer-ytowi, który uchyla się od oglę
dzin leka'l"skich (§ 14 ust. (1) i (3)). W"SlPł'a:tę wstrzymanego czasowo zaopatrzenia emerytalnego wznawfoa się dopiero wówczas. gdy emeryt'podda się oglę
,dzinom. W razie wżn-owienia wypłaca się zaopałrze
nł,e ~merytalne za cały , okres przerwy od dn:ianasJ~p.lijącego po dniu wstrzym,a'nia tego zaopatrzenia,
jez~Lierneryt usprawiedliwi zwłokę w poddaniu się
oględzinom lekaJrskim, w przeciwnym razie wypłaca
się zaopatrzenie od pierwszego dnia miesiąca nastę
,pJljąceg,o po dniu dokon/an-ia oględzin lekarskich.

. , § 19. Żonie emeryta. umieszczonego. w zakła
dzie dla umysłowo chorych (§ 37), służy według zasad rozpo!"ządzeni,a niniejs'zego, na okres wstrzymania wypł,aty zaopatrzenia emerytalnego męż.a, prawo.
do zaopatrzenia w wysokośd zaopatrzenia wdowiego (§ 16 ust. (1) p. 2)).

Odprawa.

Zaopatrzenie żony zaginionego pracownika (emeryta).

.,

. ,., § 17. (1) W razie rozwiązania stosunku służ
bowego pra'c ownik, który nie n.abył prawa do zaopatrzenia emerytalnego, otrzymuje za każdy cały rok
wysługi emerytalnej jednoTazową odprawę w wyso}<.ości ,sumy przyjętej dla ustalenia podstawy wymLaru zaopatrzenia eme,r ytalnego f§ 11 ust. (1) i (2)
i §46 us,t. (6) i (7)). Wysokość odprawy nie może przewyższać sześciokrotnej sumy, przyję.Łej dla ustalenia ' podstawy wymiaru zaopatrzenia emerytalnego.
WYiątek stan,o.wi odprawa dla pracownika, z którym
ro.związano. stosunek służbowy po upływ,ie okresu
stanu nieczynnego; w tym p.rzypadku wysokość odprawy nie może pr.zel<Jracz,ać trzykrotnej sumy, przyjętej ' dla usta-leui'a podslawywymiaoru zaopatrzeni,a
emerytalnego.
(2) P1'lacown,iko'Wi, z którym rozwiązano stosunek służbo.wy na podstawi.e 'orzeczenia dyscypJitnarn'eg'o, .opiewającego na przyznanie części odpra.wy
s~uzy prawo. tylko do. tej części.
.
, . ' (3) Pracownik nie 'ma p.rawa do odprawy w raZłe rozwiązania stosunku służbowego ' z powodu:
1) wydalen,ia z wyjątkie~ pr~ypadków, określonych w § 10 ust. (7) i
. , 2) dobro.wolnego wystąpienia ze służby;
3) samowolnej nieobec,ności na służbie.
..
-

,

~

,

2, ZAOPATRZENIA WDOWIE.
Prawo do ząopatrzenia wdowiego.

§ 18.(1) Pra,wo do zaopat'r zenia służy:
1) wdowie po; ~merycie;
,
, 2) wdowie po. pracowniku, który w dniu śmier
ci osiągnął co najmniej 5 lat wysługi emerytalnej;
. 3) wdo,wie po ptl"acowniku, bez w.zględu na okres
'i ego Wysługi emerytaJn,ej, jeżeli przyczyną śmierci
był nies, zczEfśliwy wyp,a dek, dający pr,a wo do. zaopatrzenia emeryta'lnego (§ t O ust. (3));
. '. . 4) wdowie po. byłympracow.niku albo 'p o byłym emerycie w przypadkach, określonych w § 10
ust. (7) i (8).

(2) Wdowa ni'e ma pr,awado z,a opatrzenila :

. 1) jeżeli wspólnoś'ć małżeńska z,ostała sądow

nie rozdzielo,n a ' bez obowiązku męża do utrzymywaruazolllYi
2) jeżeli małżeństwo zostało za,w arte przez emeryta, emeryt zaś po zlawarciu małżeństwa ni,e wstą
pił na służbę P.K. P. i nie został <Ybjęty na podstawie § 1 rozpo.rządzenti.em ni'IlJi,ejs.zem.
, (3) Wdowa, która.na podstawie § 24 p. 3) ułra
ciłaprawodo zaopatrzenia wdowiego, odzyskuje to
pr.awo w razie darowani.a jej skutków skazania (§ 23
ust. (2)) . ,
Zaopatrzenie żony emeryta umieszczonego w zakła
dzie dla umysłowo chorych.

§ 20. (1) Żona pracownika, który za,ginął na
terenie' dzi,ał.ań wojennych, otrzymuje po. upływie
roku od dnia ratyfikacji traktatu pokoju, tymczasow~ .zaopatrzenie w wysoko.śc'i z,a opatrzenia wdoWIego.
(2) Zooje pracownik'a (emeryta), który zaginął
w innych okolicznościach, Mini.ster Komu:J.ika'cji może przyznać tymczasowe z,a'o patrzenie w wys,okości
zaopa.irz.enia w,p,owrego. W r,a'zie powrotu emeryta
potrąca się z jego. zaopatrzenia emerytalnego samy,
wypłacone
tytułem
tym'c zasowego zaopatrzenia
wdowiego..
(31, WrP.łatę
tymczasowego
zaopatrzenia
(ust. , (1) i (2)) wstrzymuje się, jeżeli uprawniona po
upływie okresu, wymag,a nego ustawowo do sądowe
go· uznania z,agini,onego za zma.rł e g,o , nie przedstawi
.dowodów,ż.e wszczęł, a kroki we właściwym sądzie
w celu uzyskania od'Powiedniegoo.rze'c zenia.
Zaopatrzenie

żony

w razie skazania

męża.

Komuni,k,acji może przyznać
ni,n iejszego zaopatrzewdowiego:
żonie pł1acownika, o,r az wdowie po pracowniku, który w chwili tlozwiązaniasŁosunku służbowe
go nie- nabył praw do za,opa.trzenia emerytalnego
z przyczyn, wymienionych w § 10 ust. (t);
. 2) żonie , byłego emeryta, oraz wdowie po. byłym emerycie, który na . podstawie § 15 p. 3) lub 4)
utraćił pr,awodo z,aopa.Łrzenia emerytalnego.
§ ,21.

Minister

według zas,a d l'Ozporządzeni.a
ni.e w wys'okości za,opat~rzenia

·n

Wymiar zaopatrzenia wdowiego.
,
§22. (1) ZaopatrZenie wdowie wynosi 50 %
zaopatrzenia eme.rytalnego, które mążpohier'ał
osbatnio przed śmiercią, lub do którego na pod,stawief'ozporządzenia 'n iniejszego miałby prawo w chwiliśmietd .
.12 ) Czasowe zmniejszenie zaopatrzenia ' eme,rytalr1~go męża w ·drodze dyscyplinarnej nie wpły
Wia na wysokość za.opa.tizenia wdowiego.
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(3) Postanowienia § 12 ust.· (7) mająodpowied
'nie zastosowanie do wymiaru zaopatrzeń wdowich.

Termin

początkowy

korzystania z prawa do zaopatrzenia wdowiego.

§ 23. (1) Pr,awlO do pobierania zaopa'trzen~a
wdowiego służy od dnia na,stępująceg'o po dniu
wstrzymania wypłaty uposażenia służbowego, lub
zaopatrzenia emeryta!Inego męża .
(2) W przypadkach, okreś}.onych w § 18 ust. (3),
pTaWlO do zaopatrzenia wdowiego służy od pierwsz~
g,o dnia miesiąca następującego po dniu darowama
skutków skaZiania.
(3) W przypadk,ach, określonych w § 18ust. (1)
p. 4), pr:awo do pohiemnia zaopaŁrzenj,a wdowiego
służy od pierwszego dnl~a miesi,ąc'a nas,tępuiąceg,~ po
dniu daJJ.'Iowania skutków s kalz,a nia , albo dyscyplmarnego ukaTrunia męża, albo też wyc1ani,a orzeczenia
dyscyplinarnego we wznowionem postępowaniu dy,scyphnal1nem.
Wygaśnięcie

§ . 24.

prawa do zaopatrzenia wdowiego.

Prawo do z,a'o patrzenia wdowiego ga-

1) w razie śmierci wdowy i
2) je'żeH wdowa utr.ad ,obywatelstwo polsk1ie
lub obywatelstwo Wolnego Mi,a sta Gdallska;
3) jeżeli wdowa z·ostanie wyrokiem sądowym
prawomocnie skaZ/runa na ,karę dodatkową utl1aty
praw publicznych i
4) jeżeli wdowa zawrze związek małżeński
(§ 26 ust. (2)) i
5) w razie zrzeczenia się zaopatrzenia na podstawie § 3.

Wstrzymanie

wypłaty

zaopatrzenia wdowiego.

Nr. 9.

patrzenia emerybalnego (§ 11). Wdowa niema 'prawa
do. tej odpr,a wy w przypadka'ch, wymienionych w § 18
ust. (2).
•
(2) W r,a zie zawarci.a związ'ku ma~żeńskiegb
wdowa otrzymuje j'ednorazową odprawę w wysoko.ści jednol"Ocznej sumy zaopatrzenia wdowiego (§ 24
p. 4)).

3. ZAOPATRZENIA SIEROCE.
Prawo. do. zao.patrzenia sierocego..
§ 27. (1) Prawo do zaopatrzeń g,ierocych słu
ży dzieciom ślubnym i uprawnionym:
1) emeryta, który w dniu śmierci miał pr.aWQ
do. zaopatrzenila emerytalnegQi
2) pracmv:nika, który w dniu śmierci miał co
najmniej 5 lat wysługi emerytalneji
3) pracowni,ka, bez względu na okres wysługi
emerytalnej, jeżeH przyczyną śmierci jego. był t:\ieszczęśliwy wypadek, uprawni.ający do. pobierania
zaopatrzeni,a emerytalnego [§ 10 ust. (3)) j .
,
4) byłego. pracownika, albo byłego emeryta w
przypadkach, okreś,lonych w § 10 ust. (7) i (8) ,
(2) Prawo do z,aopatrzeń sierocych służy dziedom po matce (pracownicy), w przypadkach wymienionych w ust. (1), jeżeli:
1) ojci'e c jest niezdolny do pracy ~ nie moieiapewnić dzieciom utrzymania'i
2) ojciec nie żyje, dzi'e ci zaś nie mają po. nim
prawa do zaopatrze~ sierocych.
(3) Sierota, która na podstawie § 33. p. 5) utraciła prawo do z,a opatrzeni'a siewc'ego, odzys,k uje to
prawo. w razie i:la'fOWlarua jej skutków s,k uania
(§ 32 ust. (2)).

Zao.patrzenie dzieci emeryta, umieszczonego w za-

kładzie dla umysłowo chorych.
.
§ 25. (1) Wypłatę zaop,aŁrzenia w,d owiego
wstrzymuje się:
§ 28. Dziedom emeryta, umieszczonego w za1) na okres przebYWIa nia ponad 6 miesię.cy po- kładzie dla umylsłowo chorych (§ 37), służy według
za grcunicami Rzeczypospolitej i Wolnego Miasta zasad rozporządzenia niniejszego, n,a okres wstrzy";
Gdańs,ka z wyjątkiem, jeżeli Minister Skarbu udziemania wypłaty za,o patrzenia ojca (matki) (§ 16 ust. (1)
li zezwoleni,a na pobieranie tego z,a opatrzeniai
p. 2)), prawo do zaopatrzeń w wys,okościzalOp.atrzeń
.
2) na okres pobierania jlakiegokolwiek uposa- sierocych.
żenia z funduszów państwowych lub z funduszów samo.rządu
terytorj:a,lnego, gospodarczego, ,albo. też
Zaopatrzenie dzieci zaginionego pracownika
z funduszów instytucyj powszechnego. ubezpieczenia
(emeryta).
społecznego i
§ 29, (1) Dzie~i pracownika, który zaginął n.a
3) na okres pobierruni'a renty z Kasy Emery: te'ren,ie
dz,iał.ań Wlojennych, otrzymują po upływie
talnej dl,a rohotników kolei państwowych w byłej
roku
od
dnia ratyfikacji traktatu pokoju, tymczasowe
dzielnicy p.ruskiej i
zaopatrzenie w wysokości zaopatrzenia sierocego.
4) w razie, jeżeli upraw:niona nie zre.a lizuje wy,
(2) Dzieciom pracownika (emeryta), który zaboru za:opalrzool'a f§ 3 us t. (2)).
ginął w innych okolicz.nośCJi.ach, Minister Komunika(2) Po. ustaniu przyczyny, z powodu której cji może przyzn.ać tymczasowe zaop.atrzenie w wywstrzymano wypłatę zaopatrzenia wdowiego., wzna- so~kości zaopatrzenia sterocegó'. W ra,z,ie powrotu
wia sdę wypłatę tego. za,o patrzenia od pierwszego emeryta potrąca się z iego zaopatrzenia emerytalnedn.i'a miesiąca następującego. po zgłoszeniu żądania go sumy, wypłacone tytułem tymczasowego. zaopawypłaty.
trzenLa sierocego.
(3) Wypłatę tymcz,asowegozaopatrzenia (ust.
Odprawy wdo.wie.
(1) ,i (2)) wstrzymuje się, ieżeH upr,a wnieni po upły
§ 26. (l) Wdowa po pracowniku, która nie wie o.kresu, wyma.g,a neg,o ustawowo do sądo'we
nabyła prawa do zaopatrżenia wdowiego, otr~ymuje
go UZll>a'o,!a z,aginionel1o za zma:rłego; nie złożą dojednorazową odpr,awę w wysokości sześciokrotnej
wodu, że wszczęli k'l"'o ki w wł,aściwym s·ądzie w celu
sumy, przyjętej dla ustalenia podstawy wymi,a ru za'Q'- uzyskania odpowiedniego orzeczenia.
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,Zaopatrzenie dzieci w razięskazania ojca (matki).
§~ 30. Minister Komunikacji może przyznać wedłu,g zasad rozporządzenia niniejszego. : zaopatrzenie
w wysokości .zaopatrzeń sierocych:

,

1) dzieciom prac9wnika oraz sierotom po pra-

,

cowniku, który w chwili rozwiązania stosunku służ
bowego nie nabył prawa do zaopatrzenia ~~erytal
nego z powodów wymienionych w § 10 ust. lI);
2) dzieciom byłego emeryta oraz sierotom po
byłym emerycie, który na podstawie § 15 p. 3) lub 4)
lłŁracił prawo do zaopatrzenia emerytalnego.
\Wymiar zaopatrzenia siero,c ego.

§ 31; (1) Zaopatrzenie sieroce na każdą sierowynosi:
1) w razie śmierci ojca, jeżeli wdowa ma prawo
' d'opobierania zaopatrzenia wdowiego, 25 % sumy
iaopatrzenia wdowiego, z tern ograniczeniem, że suma zaopatrzeń, przyznanych ' wszystkim sierotom,
nie może przewyższać 100% sumy zaopatrzenia wdowiego;
2) w razie śmierci ojca; jeżeli wdowa nie żyje
lub też nie ma prawa do zaopatrzenia wdowiego
(§ 18 i 24), albo też na podstawie § 25 nie pobie~a
zaopatrzenia wdowiego, 25% sumy zaopatrzema
, emerytalnego, które pobierał ojciec, albo też do którego na podstawie rozporządzenia niniejszego miał
by prawo w chwili śmierci. Łączna sU1;na zaopatrze~
sierocych, wymierzonych na podstawIe punktu mniejszego. nie może przewyższać 100% sumy zaopa' trzenia emerytalnego ojca; . '
,
,
3) w razie śmierci matki (pracownicy § 27 ust.
f21, emerytki), 25% sumy zaopatrzenia emerytalnego,
które zmarła pobierała. albo też do którego na podstawie rozporządzenia niniejszego miałaby prawo
w chwili śmierci. Łączna suma zaopatrzeń sierocych, wymierzonych na podstawie niniejszego pun~
tu nie może przewyższać 100 % sumy zaopatrzema
~emerytalnego ma tkL
(2) Jeżeli pozostało więcej mz czworo sierot,
. mających prawo do zaopatrzeń sierocych i wskutek
, t~go suma normalnych zaopatrzeń sierocych przewyższałaby 100 % sumy zaopatrzenia (ust. (1) p. 1),
2) i ,3)) zmniejsza się odpowiednio i równomiernie
poszczególne zaopatrzenia sieroce.
'
(3) Zaopatrzenia sieroce, zmniejszone na podstawie ust. (2), podwyższa się odpowiednio i równo:mie'rnie,aż do normaLnej wysiOk'ości, w miarę jak poszczególne sieroty tracą prawo do pobierania zaotę

pa:trzeń.

(4) Czasowe zmniejszenie zaopatrzenia emerytalnego ~ ojca (matki) w drodze dyscyplinarnej nie
wpływa na wysokość zaopatrzenia sierocego.
,
(5) Postanowienia§ 12 usL (7) mają odpowiednie zasŁosowanie do wymiaru zaopatrzeń sierocych.
Początkowy

termin korzystania z prawa do zaopatrzenia sierocego.

§ 32. (l) Prawo do pobierania zaopatrzeń sie'Tocy.ch służy od dnia.nas.tępuj~cego po d~iu wstrzymama wypŁa,ty upo'sazema sluz:biOwego ,Q'IC a (mat!u),
lub zaopatrzenią e:merytalne~Q ojca (matki) .
1

•.r...~-,-. . .•.
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(2) W przypadkach, określonych w § 27 ust. (3),

służy to prawo od pierwszego dnia miesiąca następu
jąc~go

po dniu darowania skutków skazania.

(3) W przypadkach, określonych w § 27 ust. (1)

p. 4), prawo do pobierania zaopatrzenia sierocego
służy od pierwszego dnia miesiąca następującego po
dniu darowania skutków skazania, albo dyscyplinarnego ukarania ojca, albo też wydania orzeczenia dyscyplinarnego }Ve wznowionem postępowaniu dyscy..
plinarnem.
Wygaśnięcie

prawa do zaopatrzenia sierocego.

§ 33. Prawo do zaopatrzenia sierocego gaśnie:
1) w razie śmierci sieroty;
. 2) jeżeli sierota utraci obywatelstwo polskie
lub obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska;
3) z dniem ukończenia przez sierotę 18 roku
z wyjątkiem przypadków, wymienionych w § 35;
4) jeżeli sierota zawrze związek małżeński;
5) jeżeli sieroŁa zostanie wyrokiem sądowym
prawomocnie skazana na karę dodatkową utraty
praw publicznych;
6) w razie zrzeczenia się zaopatrzenia na pod.
stawie § 3.
Wstrzymanie wypłaty zaopatrzenia sierocego.

§ 34. (1) Wypłatę
zaopatrzenia sierocego
wstrzymuje się:
1) na okres przebywania ponad 6 miesięcy poza granicami Rzeczypospolitej i Wolnego Miasta.
Gdańska z wyjątkiem, jeżeli Minister Skarbu udzieli
zezwolenia na pobieranie tego zaopatrzenia;
2) na okres pobierania jakiegokolwiek uposaże
nia z funduszów państwowych; lub ż funduszów samorządu t,eryborjalnego, gospodarczego. albo też
z funduszów instytucyj powszechnego ubezpieczenia
społecznego;

3) na okres pobierania renty z Kasy Emerytalnej dla robotników kolei państwowych w byłej dzielnicy pruskiej;
4) w razie, jeżeli uprawniony nie zrealizuje prawa wyboru zaopatrzenia (§ 3 ust. (2)).
(2) Po ustaniu przyczyny. z powodu której
wstrzymano wypłatę zaopatrzenia sierocego, wznawia 'się wypłatę tego zaopatrzenia od pierwszego
dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu żądania
wypłaty. .

Przyznanie zaopatrzenia sierocego po ukończeniu
18 roku.

§ 35. (1) Sierota. która ukończyła 18 rok. ma.
zasad ,rozporządzenia niniejszego, prawo do
zaopatrzenia sierocego:
1) jeżeli z powodu choroby. albo ułomności fizycznych lub umysłowych. powstałych przed ukoń
czeniem przez sierotę 18 roku. nie jest zdolna do zarobkowania;
2) jeżeli uczęszcza do szkół, albo też odbywa
bezpłatną praktykę wymaganą do nabycia kwalifikacyj. koniecznych do wykonywania danego zawodu.
W wy,mienionych przypadkach sierota ma prawo do
zaopatrzenia najdłużej do ukończenia 24 roku.
według

'
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(2) Zaopatrzenia sieroce, przyznaje się na podparagrafu niniejszego na każdy rok osobno i
tylko w przypadkach, gdy sierota nie ma własnych
źródeł utrzymania.

'sŁawie

.

Odprawa sieroca.

§ 36. (1)
.ka. nie mające

Ślubne

zaopatrzenia na podstawie rozporządzenia mmefszego i jeżeli dokonają przesiedlenia w ciągu roku, 'licząc od dnia śmierci mę· ża czy ojca.
(3) Z prawa, służącego na podstawie .paragrafu
niniejszego, mogą uprawnieni skorzystać tylko 'jeden
raz (§ 48 ust. (5)).

i uprawnione dzieci pracowniprawa do zaopatrzeń sierocych,
otrzymują łącznie jednorazową odprawę, W wysokości sześciokrotnej sumy, przyjętej dla ustalenia podstawy wymiaru zaopatrzenia emerytalnego (§ 11). jeżeli w driiu śmierci ojca nie ukończyły 18 lat i były
do jego śmierci na jego utrzymaniu, oraz jeżeli wdowa nie żyje albo też nie ma prawa do odprawy z mocy § 26 ust. (1).
(2) Uprawnienie z ust. (1) służy dzieciom po
.matce (pracownicy), nie mającym po niej ani też po
ojcu prawa do zaopatrzeń sierocych, jeżeli ojciec jest
niezdolny do pracy i nie może zapewnić im utrzymania lub jeżeli nie żyje, oraz jeżeli w dniu śmierci matki (pracownicy) nie ukończyły 18 lat i były do jej
smierci na jej utrzymaniu.

§' 40. W razie śmierci emeryta przyznąjesię
osobie, która poniesie koszty pogrzebu, zwret .tych
kosztów, przyczem:
1) jeżeli koszty pogrzebu poniesie żona, dzi:eci
lub rodzice, przyznaje się na pokrycie tych kosztów
ryczałt w wysokości trzymiesięcznego zaopatrzenia
emerytalnego j
2) jeżeli koszty pogrzebu poniesie inna osoba,
przyznaje się jej zwrot kosztów rzeczywiście poniesionych i udowodnionych, najwyżej jednak do Wysokości określonej w p. 1) (§ 48 ust. (5)).
' .'

4. INNE PRAWA EMERYTóW. WDóW I SIEROT.

ODSZKODOWANIA ZA NIESZCZĘśLIWE
WYPADKI.

Koszty utrzymania i leczenia emeryta, umieszczonego w zakładzie dla umysłowo . chorych.

Odszkodowanie pracownika.

§ 37. (1) W razie umieszczenia umysłowo chorego emeryta w zakładzie dla umysłowo chorych,
koszty utrzymania i leczenia 'ponosi P. K. P. (§ 16
ust. (1) p. 2), § 19 i § 28).
(2) Przepis powyższy nie ma zastos'owan:ia, je.żeli emeryta umieszczono w zakładzie prywatnym.
mającym charakter przedsiębiorstwa zarobkowego.

§ 41. (1) Pracownik. który skutkiem ńie
szczęśliwego wypadku, jakiemu uległ z powodu służ
by, utracił zdolność zarobkowania, ma prawo do odszkodowania. niezależnie od zaopatrzenia emerytalnego, należnego na podstawie rozporządzenia niniejszego, jeżeli wypadek ten zgłoszony został właściwej
władzy (§ 4) w ciągu roku, licząc 'od dnia jego zda-

Korzystanie z opieki lekarskiej oraz z innych praw,
.
przysługujących pracownikom na służbie.

§! 38. (1) Emeryci, pobierający zaopatrzenie na
'podstawie rozporządzenia niniejszego,' mają prawo
do korzystania z opieki lekarskiej, narówni z pracownikami P. K. P., pozostającymi na służbie.
(2) W'a runki korzystania przez emerytów. ich
rodziny i domowników, oraz przez wdowy i sieroty
po emerytach z bezpłatnego lub ulgowego przejazdu
i przewozu środkami komunikacyjnemi, pozostające
mi pod zarządem Ministerstwa Komunikacji, określi
Minister Komunikacji.
Zwrot kosztów przesiedlenia.

§ 39. (1) Emeryt ma prawo do zwrotu udo<
w odni onych kosztów przesiedlenia się ,z rodziną
z miejscowości ostatniego zamieszkania przed dniem
rozwiązania stosunku służbowego do innej miejscowości w granicach Rzeczypospolitej lub Wolnego
Miasta Gdańska. według przepisów, normujących
należności pracowników P. K. P. w' przypadkach
przeniesienia, jeżeli dokona przesiedlenia w ciągu roku, licząc od dnia rozwiązania stosunku służbowego.
'. /
'(2) Prawo określone w ust. (1) służy wdowie,
jeżeli zaś wdowa nie żyje niepodzielnie sierotom
po pracowniku, czy też po emerycie, który nie skorzystał z tego prawa, jeżeli osoby te mają prawo do
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rzenia się.
(2) Jako nieszczęśliwy wypadek, uprawniający
do tego odszkodowania, uważa się każde nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało pośrednio lub bezpośrednio śmierć, obrażenie ciała lub chorobę pracownika.
(3) Dla ustalenia podstawy wymiaru odszkodowania .przyjmuje się 50 % sumy. przyjętej dla uslalenia podstawy wymiaru zaopatrzenia emerytalnego.
(4) Odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek
wynosi w razie utraty 100% zdolności do zarobkowania - 100% sumy, przyjętej dla ustalenia podstawy wymiaru odszkodowania; w razie utraty części:
zdolności do zarobkowania część sumy, przyjętej
dla ustalenia podstawy wymiaru odszkodowania, ' odpowiadającą procentowi utraty tej zdolnoś.ci.Od
szkodowanie to wypłac1a się od dnia następującego
pc dniu wstrzyma:ni,a wypłaty upos,ażenia służbowego,
albo ' też, jeżeli niezdolność do zarobkowania. spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, powstała pc
tym terminie, od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej stwierdzenia.
;
(5) Pracownik nie ma prawa do odszkodowania, jeżeli wypadek spowodował działaniem umyśl
nem, stwierdzonem w drodze sądowo-karnej.
(6) Właści~a władza może poddawać oględzi
nom lekarskim osoby, którym wypłaca się na podstawie niniejszego paragrafu odszkodowanie, a to dla
stwierdzenia stopnia niezdolności do zarobkowania.
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W ciągu 3 lat,
odszkodowania
(ust. (4)), władza może poddawać oględzinom lekar(~k4n wymienione osoby w każdym czasie, po upły
. , ~;ezaś tego okresu tylko raz na rok Na żądanie
poszkodowanego. właściwa władza winna poddać go
takim oględzinom.
(7) W razie stwierdzenia zmian stop·ruia niezdolności d<;> zarobkowania,
spowodowanej nieszczęśli
wym wypadkiem. podwyższa się lub obniża odpo,';oWiednio odszkodowanie, albo też odbiera się prawo
do odszkodowania w razie stwierdzenia odzyskania
. ' ,'pełnej zdolności do zarob~owania, a to od pierwsze,;'go dnia miesiąca, następującego po dniu stwierdze·nia tej zmiany.
..
(8) Jeżeli pobierający odszkodowanie uchyla
f,i.ię · od oględzin lekarskich, . wstrzymuje się czasowo
c ~yPłatę odszkodow1;lnia .do . chwili poddania się tym
.' ()ględzinom . W razię stwierdzenia dalszej niezdoI·
. ności do zarobkowania, wznawia się wypłat,~ od·
szkodowania i wypłaca się je za cały okres przerwy
!w wysokości, ustalonej na podstawie wyniku ostatnich oględzin lekarskich.
<. :spowodowanej danym wypadkiem.

< licząc od dnia

<. .

rozpoczęcia wypłaty

Odszkodowanie wdowie. ,

§ 42. (1) Wdowa po pracowniku lub emerycie, który zffi'aJrł skutkiem nieszczęśliwego wypadku,
upr.awnvająceg·o do odszkodow,a nia na podstawie
.§ 41. ma. niezależni'e od za·opatrzenia wdowiego, na.leŻJnego n,apocLs'ta'wie rO'zp'orządJzenia niniejszego, pr,a ·wo do odszkodowania w mies.ięcznej wysokości 30 %
'· sumy, przyjęte1 dla ustaleni,a podstawy wyml·a ru od·szkodowa:ni,a (§ 41 ust. (3)). Odszkodowanie to wy. ':płaca się od pierwszego dnia miesiąca, następujące
,'go po, dnliu śmierci męża.
(2) Wdowa nie ma prawa ' do ods·zkodowania ;
1) jeżeli wspólność małżeńska został,a sądow

p·ie rozdzielona bez

obowiązku męża

do utrzymania

żony;

.
2) .jeżeli małżeństwo zo,stało z,awar!e po wypadku, który spowodo'wał śmierć męża.
(3) WzamLan 'z a pobie,rane odszkodowanie
,otrzymuje wdowa na żądanie jednoraz.ową odpr,awę
w wysokości jednol'locznej sumy tego odszkodowan~a.
.
,
(4) W r,a ziewyplacen.ia tej ·o dpr,a wy traci wdow~ wszelkie :p1'awa z tytułu odszkodowania.
(5) W razi-e zaJwalrcia '~wiązku małżeńskiego
wdowa traci prawo do odszkodowani,a, otrzymuje na'tomi'a st jedno,raz'ową odprawę w wysokości jedno:m cznejsumy tego odszkodowania.

141

wyższa 70 % sumy, przyjętej dlaustaleni.a podstawy
wymiaru odsz.kodow.an.i,a, zmniejsza się odpoWliednio
i równomiernie poszczególne: o,dszkodo.w,a nia sieroce. W miarę utraty przez poszczególne sieroty prawa
pobierania odszkodow,ani,a, podwyższa się odpowiednio i równomiernie odszkodowani.a pozost.ałych
si'e rot, aż do normalnej wys,okości. Odszkodowania
· te wypłaca się ' od pierwszego dnia miesiąca, nastę
pującego po dniu śmierdojc'a, do ukończenia 18 ro· ku przez sierotę.
.

Odszkodowania krewnych wstępnych, wnuków
i rodzeństwa •
§ 44: (1) Krewni: wstępni w hnji pros,t,ej, wnuki i rodzeństwo pracow.nńka lub emeryta, który zmarł
skutkiem nie's,zczęśliwego wypadku, uprawniającego
do o.dszkodowani,a na podstawie § 41, . mają pIiaWO
· do 'oąszkodowani.a w łącznej miesięcznej wysokości
2.0 % sumy, przyjętej dla ust,a lenia podsJawy wymiaru
odszkodowan:,a (§ 41 ust. (3)), jeżeli zmarły był ich
żywicielem . Pnawo to służy krewnym wstępnym od
pierwszego dnia mies,iąc,a, . następującego po dniu
śmierci da'n eg,o pracown,i ka (eme.ryŁa) dopóty, dopóki
nie uzyskają innych źródeł utrzymani,a, wnukom zaś
i rodzeństwu, od pierwszegodni,a miesiąca następu
jącego po dniu śmierd pracownika (emeryta) do
' ukończenia 18 roku;
(2) Prawo doo.dszkodowania · mają prżede
wszystki'em rodzice, w br,a ku z,aś rodz'i ców - dzi.a,dkowie. Jeżeli niema krewnych wstępnych, prawo do
odszkodow.ania przysługuje wnukom, w razie- hraku
zaś. wnuków -rodzeństwu.
(3) Między kilka uprawnionych osób tej sa· mej k,ategoirji dZiieli się sumę odszkodowani,a, ustalonego w ust. (1), równomiernie.
(4) Łączna suma ,odszkodowań krewnych wstęp
nyćh, wnuków i rodzeństwa wfla'z z sumą odszkodowlań wdowy (§ 42) isierot(§ 43) nie może przewyż
szać sumy, p~zyjętej dla usta,len~, a podsŁawywymiaru
odszkodow,a nia (§ 41 ust. (3)). Odszkodowania krew·nych wstępnych, wnuków i rodzeństwa wypłaca s:ię
o tyle, Q ile ods.z kodowania wdowy i sierot nie wyC'zerpują całej sumy, przyjętej dla ustalenia podstawy wymi,a ru odszkodowania (§ 41 ust. (3)).

R o z d z ia ł IV.
Przepisy

przejściowe.

' który

§ 45. . (1) Ro.zporządzenie niniejsze nie obejmuje pra,coWlników fi'z ycznych (§ l ust. (I)), zatrudnionych na obszarach woj·ewództw: poznańskd ego,
pomo,rskiego i śląs'kiego, oraz na obszarze Wolnego
Miasta Gdańska, którzy na podstawie przepisów tam
obowiązujących podleg.aią w dniu wejścia w życie
roz-po,rządzeni,a niniejszego ustawowemu obo'W1iązko· wi ube'i pie'c zenia na starość, na wypa,d ek ,n iezdo,linośc'ido zarobkow,a nia i na wypadek śmierc,i.
(2) Minister Komunikacji w porozumięniu z M1nistrem Opieki Społecz,riej może objąć pracowników
wymienionych w ust. (1) niniejszem rozporządzeniem.

szkodowani,a. Jeżeli suma tych odszkodowań ~prze-

§ 46. (1) Pr,a cownikom, którzy w dniu wejści.a
w życie · rozporządz.ooi'a niniejsze20 pełnili służbę na

Odszkodowanie sierot.

§ .43. Sieroty po pracowniku lub po eme.rycie,
zrnarł skutkiem
nieszczęśliwego
wypadku,
uprawniającego do
odszkodowania na podstawie
§ 41. mają, niez,ależnie od zaopatrzeń sierocych, na ·
'łeżnych na podstawie rozporządzenia niniejs.zego,
prawo do ods'zkodbwania w miesięcznej wysokości
'po 10 % sumy, przyjętej dla ustalenia podstawy wy·
mi,a ru -odsz.kodowania (§ 41 ust. (3)). Łączna suma
' tych odszkodow,ań nie. może przewyżs.zać 70 % su·
"my, przyjętej dla ust,alen~a · po,dstawy wymi,a ru od-
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P. K. P., zalicza się do wysługi emerytalnej, osiągnię
tej na podstawie lego rozporządzenia. te wszystkie
okresy służby, pracy i studjów. które podlegały zaloiczen.iu na podstąwie przepisów. obowiązujących do
dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego. albo
też, które zostały im już zal icwne do wysługi emerytalnej. Wyjąte,k stanowią okresy ubeZlpieczenia
w Kasie Emervtal'nej dla roboŁnikówkolei państwo
wych w byłei dzielnicy pruskiej . Okresy te, do czasą wydania przepisów ubezpieczeniowych, regulują
cych łączenie uprawni,eń emerytalnych. będą zaliqalle do wysługi emeryta1nej przy wymiarze zaopatrzenia emerytalnego. jeżeli prac·ownik za te okresy
ni.ą : podjął składek, nie pobiera renty, ani też nae
poi;ljął odprawy.
" (2) Pr,acownicy wymienieni w ust. (1) mają prawo żądać zaliczenia za opłatą do wysługi emeryta\.nej
okresów, wyszczególnionych w § 2 ust. (4). oraz niepoliiczalnych do wysług,i emerytalnej okresów kolejQwej służby państwowej jako też służby kole,jowej
prywatnej, odbytej w je.dnem z byłych państw zapq.n:.~Ych. Należność za to zaliczenie oblicza się według . postanowień § 2 ust. (5). Z powyższego prawa
mogą uprawnieni skorzystać w ciągu 2 la,t od dnia
wejścia w życie rozpo·rządllenia niniej.szego.
(3) Okresy służby kolej·owej. opłacone do dn,ia
wejścia w życie rozporządzenia nin.iejszego półtora
krotną oplatą, zali'Cz,a się do wysługi eme'ryt'a lnej
w wYll1iarze: jeden rok jako 18 miesięcy.
(4) Okresy służby kolejowej, spędzone w Pań
s~wie P.olski.em do dnia wejśc.ia w życie rozporządze
nia niniejszego p rzez pracowników zajętych stale na
parowozie. oraz prac,owników w służbie kondUKtorskiej,zajętych stale przy obsłudze pociągów. nie
opłacone półLo.rakrotną opł.a. tą. zalicza s;i ę .do wysłu
gi emerytalnej w wly miarze: j,a.den rok jako 14 mie. sięcy.
.
(5) Minister Komunikacji może zaliczyć bez. płatnie do wysługi emerytalnej, os.iągniętej na podsŁawie rozporządzenua niniejszego, okres pracy za.wodowej. z głoszonej na mocy ustaw o uposażeniu
ż dnia 13 lipca 1920 r.(Dz. U. R. P. Nr. 65. poz. 429,
430.431. 432, 433. 434. 435. 436l dla uzyskani'a dodatku za wysługę lat tym pracownikoItJ. którzy do
dnia wejścia w życie rozporządzenia nin.i ejszego byli
w etatowej służbie P. K. P. lub w polskiej służbie
p a ństwQwej, .najwyżej jednak jeden rok pracy zawodowej za każdyc.a ły rok służby w P,aństwie Po.\.skiem, zaliczalny do wysługi emerytalnej, jeżeli zaliczenia pewnego okresu pracy zawodowej nje dokonanp już przed dniem wejścia w życie rozporządze
l'.ia ~niniejszego. Nadt,o Minister Komunikacji może zaliczyć bezplatnie do wysługi eme rytalnej służbę, peł
llI~oną na kolejach na teryt,o'r jum Śląska Cieszyńskie
go od dnia 1 listopada 1918 r. do końca 1922 r.
(6) Do pr,acowmików et.atowych. którzy do dnia
weiściaw życie rozporządzenia niniejszego byli kandydatami na prac-owni ków etatowych, .oraz do pra<l:pwni,ków stałych. któny do dnia wejścia w życie
rozporządz enia niniejszego byli pracownikami ni·eetatowymi. stosuje s'ię, dla ust,a:lenia wymiaru z.aopatrzenia, normy, przewidziane w § 12 ust. (1) p. lJ.
(7J Do pnawwn,ików stałych. którzy do dnia
weiścita w źyc.ierozpo.rządzeni.a niniejszego byIi praoownikami próbnymi, stosuie się dla ustalenia wy-
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rruiaru zaopatrzenia, normy, przewidziane w § 12
ust. Ul p . 2J .

§ 47. Do pracowników (emerytów, wdówJ,
któ'r zy w dn iu wejśc i.a w życ i e rozporządzeu,i'a niniejszego tozpoczęli już spłacanie składek, podj ę tych
z kasy emerytalnej jedneg,o z byłych patisŁw zaborczych, dla uzyskani:a zaliczeni.a do wysługi emerytąl
nej okresu przyna,leżenia do tej kasy, oraz do pracowników, którzy odeh:ridi składki z funduszów emerytalnych kolei Koszycko - Bogumińskiej za okres
przyn,ależenia do tych funduszów przed dni,em 1 listopada 1918 r ., Ulie st,osuje się poslanowień § 2
ust. (5) o sposobie obLicz.ania wys.okości należności
za zaliczenie. Pracownicy ci uiszczają za to zaliczenie należność w sumie równoważnej. w myśl rozporządzeni.a
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn,la
28 stycznia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 77J, sumie, odebranej swego cz·asu tytułem zwrotu rzeczonych składek.
§ 48. (1) Do emerytów, wdów i sierot, którym przyznano i wymierz.ono zaopatrzenia i odszkodowania Z·a nieszczęśliwe wypadki przed dniem wejśc<ia w życie rozporządzenia niniejsz.ego, do wdów
li sierot po takich emerytach, zmarłych po dniu
31 styczni,a 1934 r., tudzież do pracowników, którzy
nie nabyli prawa do uposażenia na podstawie rozporządzenia Rady Min.istrów z . dnia 1 stycznia
1934 r. o upos'ażeniu pracowników przeds,iębiorstwa
"Polskie Koleje Państwowe" (Dż. U. R. P. Nr. 4,
poz . 24), stosują się w dalszym ciągu po,st,anowieni.a
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r.
o za.opatrzeniu emerytalnem pr,a cowników przedsię
biorstwa "Polskie Koleje Panslwowe" i o zoopa.trzeniu pozostałych po tych pracownikach wdów i sierot,
oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wvoa,d ki (Dz .
U . R. P . Nr. 61, poz. 577) z wyjątkiem POSŁ:al1.owi.e,ń
§ 5. 7, 8, 9, 11 ust. (5), § 13 ust. (7), § 14 ust. (2),
§ 15, 17,21,26,35,36 i 51 tego rozporządzenia.
(2) Osobom, wymienionym w ust. (1), którym
do dnia wejścia w życie r,ozporządzeni,a niniejszego
wypłacano doda:tekekonomicz'ny n.a żonę, wypłaca
się w dalszym cią!!u dodatek. Wysokość tego dodatku obUcza się według postanowień § 13 ust. (1). i (21
przytoczonego wyżej rozp.orządzenia Rady Ministrów
z dni.a 8 lipca 1932 r. .
'
(3) Wypłacany do dnia wejścia w życie rozpOrządzenia niniejszego dodatek mieszkaniowy i 5 %,
zasiłek, będzie wypłac.any osobom, wymienionym
w ust. (1), do czasu pobiera.niJa dodatku mieszkanj·owego przez funkqj,o narjuszów państwowych, przeniesionych w stały stan spoczynku przed dniem 1 lu..
tego 1934 r.
(4) Do osób, wymienionych w ust. (1), stosuje I
się nadto posta:nowieni.a § 3. 5, 7, 8, 10 ust. (7) i (8),
§ 13 ust. (2J, § 14, 16, 18 ust. (lJ p. 4), § 20,23 ust. (3J, '
§ 25, 27 ust . (1) p. 4), § 32 ust. (3J, § 34, 35 i 49.'
.
(5) Do osób,ohjętych ust. (1), stosują się prze~ ,
pisy § 39 tylko wówcz.as, jeżeli osoby te n·ie sko.rzy.,
stały z podobnych praw na podstawie przepisów.\
któremi były objęte przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia niniejszego. a przepisy § 40 tylko:
w przypadkach śmierci, zaszłych po dniu wejśda w ;
życie rozporządzenia niniejszego.
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Przepisy

ROZPORZĄDZENIE

końcowe.

MINISTRA POCZT I TELEGRAFóW
§ 49. (1) Rozporządzenie n.in-iejsze nie narus·z,a
praw pracown,Ików (emerytów. wdów i sierot), przejętych do kolejowej służby polskiej na ,o bszarze Wol- .
nego Miasta Gdańsk'a na z·asadzie postanowień wykonawczych z dn'i,a 22 paźdz,iernika 1921 r. do decyzji Wy.sokiego Komisar,za Ligi Na'rodów z dnia
' 15 sierpnia i 5 września 1921r.
.
(2) W stosunku do innych obywateli WoInego
. Mi'asta Gdańsk,a, którym przyznano i wymierzono
zaopatrzenia i odszkodow,ani/a za nieszcz·ęśliwe wypadki przed dniem wejśc'ia w życie rozporządzenia
niniej'szego, mają zasbos·owanie postanowienia § 48;
przyczem wypł1atę tych za,opatrzeń i odszkodowań.
j.ak również wypł,aitę zaopatrz·eń i .odszkodowań, przyznanych po wejściu w życie rozporządzenia niniejszego, uskutecznia się w walucie gdańskiej w relacji: jeden złoty równy jednemu guldenowi gdań
skiemu.

z dnia 29 g,rudni.a 1933 r,

w sprawie

uzupełnienia

Ordynacji pocztowej.

Na podstawie art. 6, 18 i 22 ustawy z . dnia
3 czerwc.a 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie
(Dz. U. R. P. Nr, 58. poz. 584), przy uwzględnien/iu
numeracji artykułów. użytej w jednolitym tekście
tej, że ustawy, og'łosz,onym w załą, czniku do obwieszczen,i a Miniska Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia
1933 r .. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 481), zarządzam co
następuje:

§ 1. W ordynacj,i pocztowei. ogł'osz.onej w
załączniku do 'rozporządzenia Ministra Poczt i Tele-

grafów z dnia 21 ma'r ca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45,
poz. 392), wprowadza się następujące uzupełnienia:
11 W § 4 w ustępie "Do czynności poczty ob§ 50. Wykonanie rozporządzenia Iłliniejszego jętych ordynacją po'cztową należą:" pkt. 7 uzupeł- '
nia się słowami: "i zleceń inkasowych",
porucz.a się Ministrowi Komunikacji.
2) W części piątej tytuł: "Zlecenia po.cztowe'·
§ 51. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi uzupełnia się słowami: "i zlecenia inkasowe".
3) W § 138 po słowach: .. Zlecenie pocztowe"
w żyoie' od dnia 1 lutegQ 1934 ,r. z wyjątkiem pododaje się słowa: ' ",i zlecenie inkasowe",
stanowień § 48 ust. (2), dotyczących ustalenia wysokości dodatku ,e konomicznego na żonę, które wcho4) W § 139:
dzą w życie z dniem 1 kwietnia 1934 r,
al w pkt. 1 po słowach: ,.listem zleceniowym"
(2) Z dniem wejścia w życie r0'zporządzen1a nistawia się przecinek i dodaje S1ę słowa:
niejszego traci mo'coDowiązującą rozporządzenie
,,:z,apolillo'cązlecenia inkasowego".
Rady Ministrów z dn'i/a 8 lipca 1932 r. o za'o patrzeh) pkt. 2 "na końcu uzupełnia s ię sł<lwami:
niu emerytalnem pracowników przedsiębiorstwa
"Zapoill'ocą zaś jednego zlecenia inkasowe.,Pólsk;ie Koleje Państwowe" i o zaopatrzeniu powgo można poruczyć zainkasowanie należ
stałych po tych pra'c ownikach wdów i sier:ot,or,a z
ności pieniężnej w kwocie nieprzekraczają
o .odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki (Dz. U.
cej 50 zł.
R. p , Nr, 61, Po.z. 577), a ta,kże rozporządzenie RaKwolazlecenia inkasowego może być
dy Ministrów z dni,a 28 czerwca 1933 r. w sprawie
podwyższon,a do 10.000 zł w wypad'ku. gdy
zmiMlY r,ozporządzeni:a Rady Ministrów z dnli a 8 lipogólna suma przekazana przez nadawcę do
ca 1932 r. o z,aopatrzeniu emerytalnem pracowników
vnkasa wynosi rocznie ponad 20.000.000 zł",
przedsiębi.orstwa "Polski,e Koleje P'aństwowe" ,i o z,a c) pkt. 4 na końcu uzupełnia się 3 ustępami
opatrz.z niu po,zo,stałych po tych pt'lacownikach wdów
nowemi o następującem brzmieniu:
. i siero,t, oraz o odszlwdowa'lliu za nieszczęśliwe wy"Zlecenie
inkasowe musi być nadane w urzę
padki (Dz: U, R. P. Nr. 46, poz, 359) i co się tyczy
dzie
poC'ztowym
w kopercie otwartej. zaadresowaosób, objętych § 48 mzporządzeni.a niniejszego, ponej
do
tego
urzędu pocztowego, który zlecenie ma
wyższe rozpo'rządze'nia są w dalszym ciągu ważne,
z uwzględnieniem zmi,an, wpr.owadzonych postano- wykonać. Jako nadawcę Ii's tu winien wysyłający
oznaczyć na kopercie ten urząd pocztowy. w któwieniami tego paragrafu.
rym zlecenie inkasowe nadaje .
Zlecenia inkas'owe. przeznaczone dla odbiorPrezes Rady Ministrów: J. Jędrzeiewicz
ców zamieszkałych w miejscowości,ach, należących
terytorialnie do jednego i tego samego urzędu poczMinister Komunikacji: 'M. Butkiewicz
towego, muszą być nadane w jednej otwartej kopercie. w ilości je,dna'k nieprzekraczającej 10 sztuk.
Na nadane jedno zlecen/ie inkasowe nie wydaje
się nadawcy dowodu nadania . Nadawca jednak,który nadaje więcej niż jedno zlecenie przy spisie zleceń inkasowych. otrzymuje dł'ugi egzemplarz tego
spisu, potwierdzony datownikiem i podpisem urzędnika przyjmującego".
.
d) W pkt. 5 po sł'owa'ch: , ;należności pienięż
nej" dodaje się słowa: "ponad 50 zł", "
5) W ' § 140 po słowach: "listu zlecenioweg%~~
stawi,a się przecinek i dodaje się słowa; "zlecenia in-
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