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Cukrownia (nazwa) 

Załącznik do § 4 rozp. Min. Skarbu 
z dn. 3 marca 1936 r. (poz. 168). 

'f\'r.------ .------ ------ (kolejny numer wykazu w danym okresie kampanijnym) . 

Nr. Nr. 
Przypadającą opłatę na Fun-

Ilość cukru, wywiezionego dusz Opłaty Specjalnej 

Data 
świadectw 

cukrowni do wolnego obrotu 
! UWAGI 

przewo- z w uiszczono (data i spo-
zowych za oplatą podatku spożywczego kwocie 

sóbzapłaty) zł 

j 

I . 
............. __ ......... ... .......... __ ........ dnia .............................................. · 1936 r, 

Zgodność z księgami i dokumen
tami cukrowni potwierdż3. się . 

.. -- ... .. --.--.----------.----.---- ------ ..... ---- .... dnia ... .. __ . __ ... ____ . __ ,. ~ .. ____ ............. __ .. 1936 r, 

Pieczęć i podpis urzędnika skarbowego 
nadzorującego cukrownię. 

169, 
OBWIESZCZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 22 lutego 1936 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. 
o zaopatrzeniu emerylalnem i odszkodowe:.niu za 
nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębior-

stwa "PolsIde Keleje Państwowe", 

Na podstawie § 3 ust. (2) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 grudnia 1935 r . o zmianie niektó
rych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytal
negoi odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki pra
cowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pań
stwowe" (Dz. U. R P. Nr. 95, poz. 594), ogłaszam 
w załączniku do obwieszczenia niniejszego jednolity 
tekst . rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
28 stycznia 19134 r. o zaopatrzeniu emerytalnem 
i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowni
ków przedsiębiorstwa .. Polskie Koleje Państwowe" 
(Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 71) z uwzględnieniem zmian, 
wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 7 grudnia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 95, poz. 594) . 

Tekst ten nie obejmuje § 2 powołanego wyżej 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 
1935 r., którego brzmienie jest następujące: 

,,§ 2. Przepis § 2 ust. (3) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu 

(Podpis przedsiębiorcy cukrowrti) 

emerytalnem i odszkodowaniu za nieszczęślh-:re wy
padki pracowników przedsiębiorstwa "PolskIe K?
leje Państwowe" (Dz. U. R. P . Nr. 9, poz. 74) stosuJ<! 
się również do osób, zwolnionych ~e .służby przed 
dniem 1 lutego 1934 r., oraz wdów I SIerot po tych 
osobach. Wynikające stąd uprawnienia służą od' 
pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu 
zgłoszenia i udowodnienia tych okresów, nie wcze· 
śniej jednak, jak od pierwszego. dnia miesiąca ~ast~
pującego po dniu wejścia w życIe rozporządzema m
niejszego" . 

Podany w załączniku tekst rozporządzenia Ra· 
dy Ministrów obowiązuje od dnia 30 grudnia 1935 r. 

Minister Komunikacji: U Iryclz 

Załącznik do obw. Ministra Komunika
cji z dnia 22 lutego 1936 r. (poz. 169). 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW. 

z dnia 28 stycznia 1934 r. 

o zaop~trzeniu eme,rytalnem i, o~szkodowa~iu ,za nie
szczęśhwe wypadki pracownlkow przedSiębIorstwa 

"Polskie Koleje Państwowe", 

Na podstawie art. 25 i 26 rozporządzenia Pre· 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. 
o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pań-
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stwowe" (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 89, poz. 70S), 
w brzmieniu zmienione m art. 11 ustawy z dnia 
18 marca 1932 r. o zmianie niektórych przepisów, 
dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjo
narjuszów paJistwowych i zawodowych wojskowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 239) zarządza się co nastę
puje: 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

(1) Pracownicy przedsiębiorstwa "Polskie Ko
leje Państwowe", nazywanego w dalszym ciągu ro/:'
porządzenia niniejszego "P. K. P.", etatowi, stali 
i praktykanci, jako też pozostałe po nich wdowy 
i sieroty, mają prawo do zaopatrzeń według zasad 
określonych rozporządzeniem niniejszem. 

(2) W postanowieniach wspólnych dla wszyst
kich kategoryj pracowników, nazywa się w dalszym 
ciągu rozporządzenia niniejszego pracowników da
towych, pracowników stałych i praktykantów -
pracownikami. 

(3) Emerytem w rozumieniu rozporządzenia ni
niejszego jest były pracownik, który prz(;z ;pozwią
zanie stosunku służbowego nabył prawo do : zaopa
trzenia emerytalnego. 

Wysługa emerytalna. 

§ 2. 

(1) Do wysługi emerytalnej zalicza się hez opła
ty następujące okresy: 
- 1) służby na P. K. P. od dnia uzyskania charak
teru pracownika etatowego lub stałego, oraz ol;:resy 
płatnej służby przygotowawczej praktykanta; 

2) służby czynnej w wojsku polskiem; 
3) służby odbytej w formacjach lub organiza

cjach "mjskowych, uznanych przez Pańs,two jako 
polskie. 
. (2) Pracownikom, wymienionym w § 1 usL [1), 

którzy ze służby cywilnej państwowej lub zawodo
wej wojskowej, luh też ze służby w państwowem 
przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Tele
fon", przeszli bezpośrednio do służhy na P. K: P., za
licza się do wyo.ługi emerytalnej okresy, zaliczalne cio 
wysługi emerytalnej w służbie poprzedniej. Postano
wienie to nie ogranicza przepisów o przekazywaniu 
składek za funkcjonarjuszów palls1wowych i zawo
dowych wojskowych. 

(3) Okresy czynnej działalności,· zmierzającej 
do odzyskania niepodległości Państwa Polskiego, 
oraz okres odbywania kar, orzeczonych przez wła
dze byłych państw zaborczych za taką działalność, 
zalicza się do wysługi emerytalnej na warunkach 
i w trybie ustanowionym dla funkcjonarjuszów pań
stwowych. 

(4) Pracownikowi przysługuje w ciągu 2 lat, od 
chwili uzyskania charakteru pracownika etatowego 
lub stałego, prawo żądania zaliczenia do wysługi 
emerytalnej za opratą niepoliczalnych do wysługi 
emerytalnej w Państwie Polskiem następujących 
okresów: 

1) służhy państwowej; 
2) służby w samorządzie terytorjalnym; 
3) służhy kolejowej zarówno państwowej jak 

prywatnej; 

4) studjów na jednym z wydziałówlll!iwer:;yt~
tu, lub w równorzędnymzakładzię naukowym, lecz 
tylko w przypadka~h całkowitego z;akończenia stu
djów przepisanemiegzaminami jednak w ilości -nie 
większej niż 4 lata. 

(5) Należność za zaliczenie okresów wymienio
nych w ust. (4) wynosi 8% uposażenia zasadniczego, 
pobieranego w miesiącu zgłoszenia odpowiedniego 
żądania, za cały okres podlegający zaliczeniu, wraz 
z odsetkami składanemi. Odsetki te oblicza się w sto
sunku miesięcznym według miesięcznej stopy 0,5:'6, 
za okres podlegający zaliczeniu, w stosunku zaś rocz
nym według tocznej stopy 6 ~6 za resztę okresu wy- , 
sługi emerytalnej, osiągniętej na podstawie tego za
ljczenia w dniu formalnego dokonania zaliczenia. Je
żeli okres podlegający zaliczeniu leży między po
szczególne mi okresami zaliczonemi już do wysługi 
emerytalnej, odsetki w stosunku rocznym oblicza się 
od pierwszego dnia następującego po ostatnim dniu 
okresu, podlegającego zaliczeniu. Przy obliczaniu 
procentów składanych w stosunku miesięcznym nie 
uwzględnia się ułamków. miesiąca, przy · obliczaniu 
zaś procentów składanych w~tosunku rocznym nie 
uwzględnia się ułamków roku l§ 47). 

(6) Do wysługi emerytalnej nie zalicza się okre
su zawieszenia w służhie za który pracownik nie 
otrzymuje uposażeuia, ani te:?: okresu bezpłatnego 
urlopu z wyjątkiem okresu udopu, otrzymanego na 
czas sprawowania przez pracownika mandatu do je
dnej z izb uslawudawczych, k_tóry zalicza się do wy
sługi emerytalnej za opłatą· Należność za to zalicze
nie wynosi 8 ')~ upGsażenia zasadniczego, pobierane
go w ostatnim miesiącu przed urlopem za cały okres 
podlegający zaliczeniu. 

(7) ,Pracownik, który w chwili rozwiązania sto
sunku służbowego nie spłacił całej należności za za
liczenie okresów wymienionych w ust. (4) i (6), tu
dzież wdowa i sieroty po takim pracowniku, korzy
stają z zaliczenia okresów, odpowiadających uiszczo
nej części należności. Jeśli pracownik (wdowa i si~
roty) nie nabył prawa do zaopatrzenia - zwraca SIę 
wpłaconą sumę· 

(8) Pral:owriikowi, który przed spłaceniem ca
łej należności zrzeknie się zaliczenia, zwraca się 
wpłaconą sumę· 

(9) Zrzeczenie się przez pracown~ka zaliczeni<l; 
za opłatą pewnego okresu do wysługI eme~ytal~eJ 
przed wpłaCEniem całej należności za to zahc~eme, 
pociąga za sobą utratę prawa do ponownego ząda
nia zaliczenI? za opłatą tego samego okresu w ca
łości lub w części. 

(10) W' razie przyjęcia ~a służbę emeryta ko~e
jowego lub państwowego, maJące~o ~ra~o do pobIe
rania zaopatrzenia emerytalneg.o .1 ?bJęclago .na po~
stawi€: § 1 rozporządzenie~ 111111erszem~ zalicza Się 
bez opłaty do jego wysługI emerytalnej cały okre.s, 
który stf1,nowił podstawę wymiaru zaopatrze1l1a 
(§ 15p. 6)J. 
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(l1) Dany okres czasu może być tylko raz za
liczony do wysługi emerytalnej. Jeżeliby pracowni
kowi (wdowie) służyło na podstawie rozporządzenia 

.n iniejszego z dwl.: lub więcej tytułów prawo do zali· 
czenia jednego i tego samego okresu, za licz~m(,: na 
stępuje z te~o tytu łu , jaki wskaże uprawniony. 

(12) W razie przyjęcia do służ by i objęcia 11;1 

podstawie § 1 niniejszem rozporządzeniem bylych 
pracowników kolejowych, zalicza s ię do ich wyslu/,!i 
emerytalnej okres służby , policzalny poprzednio do 
wysługi emerytalne;. po uprzednim zwrocie sumy, 
otrzymanej ty tułem jednorazowej odprawy. 

Prawo wyboru zaopatrzeń. 

§ 3. 

(1) Z funduszów parislwowy::h można pobierać 
1ylko jedno zaop'atrzenie. Jeżeli uprawnionemu slu
:żyło prawo do dwu lub więcej zaopatr.zeń, wyplaca
nych z funduszów palistwowych, ma o n prawo wy
boru . 

(2) Powyższe prawo wyboru zaopatrzeri reali
zuje uprawniony w formie irzeczenia się prawa do 
pozostałych zaopatrzeń (§ 16 usL (I) p. 5), § 25 
ust. (I) p. 4) i § 34 ust. (I) p. 4)). 

(3J Wyjątek stanowią odszkodowania, przy
znane na podstawie rozporządzenia niniejszego (§ 41, 
42 i 43), oraz zaopatrzenia, przyznane na podstawie 
innych przepisów, które nie wyłączają możności je
dnoczesnego pobierania innego zaopatrzenia z fun
duszów państwowych, 

,Wlaściwość władz. 

§ 4. 

Wła§ciwo.ś6 władz, powołanych' do wydawania 
orzeczeń i zarządzeń, wynikających z rozporządze
nia niniejszego, określają przepisy organizacyjne. 

.Wypłata zaopatrzeń i odszkodow&ń. 

§ 5. 

. (l) Zaopatrzenia i odszkodowania, należne na 
podstawie rozporządzenia niniejszego, wypłaca się 
w terminach, ustanowionych do wypłaty uposażenia 
za.sadniczego pracowników elatowych. 

(2) Roszczenia uprawnionych osób wynikające 
z tytułu zaopatrzeń i odszkodowari za nieszczęsliwe 
wypadki przedawniają się po upł ywie trzech lat od 
dnia powstania tytułu prawnego, wynikające zas 
z tytułu innych należności, określonych na podsta
w.ie rozporządzenia niniejszego, z wyjątkiem określo
nych w § t 7 us t (4) - po upływie trzech miesięcy od 
dnia 'powstania tytułu prawnego. ., . 

(3) Bieg przedawnienia przerywa 'śię przez każ
dą czynnosć, przedsięwziętą przez uprawnioną osob~ 
li właściwej włądzy, w ce lu ustalenia lub dochodzc-
nia wierzytelności. " 

Zmiany wysokości. przyznanych zaopatrzeń. 

§ 6. 

Zmiany kwot uposai.enia zasadnictego praco· 
wników P. K. P., będą. stosowane do zaopatrzeli wy-

placanych na podstawie rozporządzenia OiOlejszego. 
Natomi ast wszelkie zmiany co do zaszeregowania 
pracown il<ów P. K. P. do grup upo<;ażenia (kate/!oryj 
plac) ni c dotyczą zaopatrzeń, do których powstalo 
pra wo pr7cd terminem wp row<1dzcuia Iych z mian. 

Jlolrące nia. 

S 7. 

ll) Ze i wiadcz-eri, wypłacanych na podstawie 
rozporządzenia ni niejszzgo, mogą bye dokonywane 
potrącenia na podstawie: 

1) postanowicli ustaw; 
2) ty tulów egz€"kucji sądowej, zaopatrzo nych 

klauzulą wykonalnośc i; 
3)1.arl.ądzcń wladz administracyjnych lub w lad:.:: 

P. K. P. 
(2.) Na pods tawie za rządzeri administracyjnych 

potrącenia mog", być dokonywane jedynie w celu 
zaspokojenia roszczeń Skarbu PaJlstwa z tytułu na
leżności i danin albo roszczeń P. K. P. z tytuł u sto 
sunku służbowego lub odpo wiedzialności material· 
nej pracowników za szkody wynikłe z ich winy i w 
związku z ich cZYllnosciami slużbowemi, oraz w ce
lu w;yl{onania orzeczenia dyscyplinarnego, skazują
ceg0:l13 ~[zywnę . 

(3J ·Przy pociąganiu do odpowiedzialności ma
terjaln ~j emerytów za szkody. wynikłe z ich winy 
przed rozwiązaniem s tosunk u służbowego w związk!l 
z ich czynnościami służbowemi, stosuje się odpowie
dn ie postanowienia § 38 i 39 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia l stycznia 1934 r. o stosunku s łuż
bowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Ko
leje Paristwowe" (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 23). 

(4) Roszczeniom Skarbu Państwa, tudzież rosz
cze niom P. K. P. słu ży, bez względu na czas ich po
wstania, pierwsze nstwo zaspokojenia przed inne mi 
roszczeniami. Wyjątek s tanowią roszczenia o ali
men~y, które winny być traktowane narówni z ro· 
szczE:n iami ~karbu raristwa j roszczeni ami P. K. ?, 

{51 Co do dopuszcza ln ośc i i wysokości potrąceri 
n ależy stosowae przepisy, dotyczące egzekucji sądo
wej i admin istracyjnej. Nie dotyczy to takich należ
ności , które mogą być potrącane z uposażenia praco
wników w całości , nieza l eżnie od potrąceń z innych 
tylułów. Należnośc i takie potrąca się z zaopatrzeri 
i odpraw, niezaleinie od potrąceli z innych tytułów, 
w raiach miesięczny..:h, do wysokości 1/5 zaopatrze · 
nia albo 2/5 odprawy. 

(6) Sumy, należne tyt ułem posmierfnego lub 
zwrotu koszlów pogrzebu (§ 40) o raz tytułem zwrotu 
kosztów przesiedlenia (§ 39), nie ulegają żadnemu po
trące niu. 

(7) Odstępowanie. pod jakimkolwiek tytulem, 
prawa do zaopalrz-er. lub innych swiadczeri, należ · 
nych na podstawie rozporządzenia niniejszego, jest 
n iedozwolone. Kaida przeciwaa temu umowa jest 
nieważna. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna. 

§ 8. 

(1) Emc'ryt podlega, niezależnie od odpowic
dzialnosci sądowo·karnej, również odpowiedzialności 
dyscyplinarnej spowodu: 
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1) występku służbowego, którego dopuścił się 
w czasie pełnienia służby lub w stanie nieczynnym; 

2) naruszenia tajemnicy służbowej po rozwią
zaniu stosunku słllżbowegoj 

3) podstępnego uzyskania zaopatrzenia lub 
uzyskania wyższego wymiaru zaopatrzenia emery
talnego, aniżeli należne na podstawie rozporządze
nia niniejszego; 

4) działalności w byłych państwach zaborczych 
na szkodę interesów Narodu Polskiego. 

(2) Na emeryta mogą być nałożone następujące 
kary dyscyplinarne: 

1) grzywna do wysokości 10% należnego za 
miesiąc zaopatrzenia emerytalnego na przeciąg cza
su najwyżej do 1 rokuj 

. 2) zmniejszenie zaopatrzenia emerytalnego naj-
wyżej do 50 % na przeciąg czasu do lat 5; 

3) stałe zmniejszenie zaopatrzenia emerytalne
go najwyżej do 50% ; 

4) pozbawienie prawa do zaopatrzenia emery-
talnego. ' 

(3) Jeżeli emeryta uniewinniono we wznowio
nem postępowaniu dyscyplinarnem, służy mu prawo 
do zaopatrzenia emerytalnego, utraconego wskutek 
kary dyscyplinarnej. Wdowie i sierotom po takim 
emerycie służy prawo do zaopatrzenia wdowiego 
i sierocego, utraconego wskutek kary dyscyplinar
nej, orzeczonej na emeryta. 

(4) Przy kwalifikowaniu występku służbowego, 
ustalaniu właściwości komisyj dyscyplinarnych, po
wołanych do nakładania kar, tudzież przy postępo
waniu dyscyplinarnem stosuje się postanowienia, do
tyczące pracowników P. K. P., podlegających orzecz
nictwu dyscyplinarnemu przed komisjami dyscypli
narnemi. 

Odwołanie. 

§ 9. 

(1) Przeciw orzeczeniom i zarządzeniom, wy
danym w sprawach unormowanych rozporządzeniem 
niniE;jszem, służy prawo odwołania w terminie czter
nastodniowym, w normalnym toku instancyj. 

(2) Bieg terminu rozpoczyna się z dniem na
stępującym po dniu doręczenia orzeczenia. . 

(3) Jeżeli koniec terminu przypada na niedzie
lę lu.b święto ustawowe, to termin upływa następ
nego dnia powszedniego. Termin uważa się za do
trzymany, jdli przed jego upływem odwołanie wy
Słah;) pocz tą. 

R o z d z i a ł H. 

1. ZAOPATRZENIA EMERYTALNE. 

Prawo do zaopatrzenia emerytalnego. 

§ 10. 

(1) Prawo do zaopatrzenia emerytalnego naby
wa pracownik przez rozwiązanie stosunku służbowe
go, j eże li osiągnął co naimniej 15 lat wysługi emery
talnej. Pracownik nie nabywa tego prawa, jeżeli sto
sunek służbowy rozwiązano przez wydalenie albo do
browolne wystąpienie ze służby, tudzież w razie 

rozwiązania stosunku służbowego wskuh~k samowol
nej nieobecności na służbie . 

(2) Pracownik, mający 5 lat wysługi emerytal
nej, nabywa prawo do zaopatrzenia emerytalnego 
przez rozwiązanie stosunku służbowego spowoclu 
trwałej fizycznej lub umysłowej niezdolności do peł
nienia obowiązków służbowych, spowodowanej ka
lectwem albo chorobą, nabytą bez własnej winy po 
wstąpieniu do służby. 

{3) Pracownik, nie mający 5 lat wysługi eme
rytalnej, nabywa prawo do zaopatrzenia emerytal
nego przez rozwiązanie stosunku służbowego, spo
wodowane trwałą fizyczną lub umysłową niezdol· 
nością do pełnienia obowiązków służbowych, pow
stałą skutkIem nieszczęśliwego wypadku spowodu 
służby. Pracownik nie nabywa prawa do zaopatrze
nia emerytalnego, jeżeli nieszczęśliwy wypadek, któ
ry uczynił go niezdolnym do pełnienia obowiązków 
służbowych, spowodował działaniem umyślnem, 
stwierdzonem w drodze sądowo-karnej. 

. (4) Pracownikowi, z którym po osiągnięciu co 
najmniej piętnastoletniej wysługi emerytąlnej rozwią
zany zostanie stosunek służbowy spowodu trwab:j 
fizycznej lub umysłowej niezdolności do pełnienia 
obowiązków służb{n.vych, nie spowodowanej nie
szczęśliwym wypadkiem, uprawniającej do odszko
dowania z mocy § 41, dolicza się 10 lat do okresu 
wY$ługi emerytalnej, osiągniętej na podstawie roz
porządzenia ninie jszego, jeżeli pracownik ten utracił 
bez własnego przyczynienia się co najmniej 95 % zdol
ności do zarobkowania. 

(5) Przy obliczaniu piętnastoletniej albo pięcio
letniej wysługi emerytalnej nie uwzględnia się po
stanowień § 12 ust. (3). 

(6) Postanowienia ust. (1), (2), (4) i (5) stosuje 
się również do pracownika, z którym po powrocie 
ze służby wojskowej rozwiązano stosunek służbowy 
spowodu trwałej fizycznej lub umysłowej niezdolno
ści do pełnienia obowiązków służbowych, nabytej 
bez własnej winy po wstąpieniu do służby wojskowej. 

(7) Pracownik, zwolniony ze służby na podsta
wie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego-, ·na
bywa prawo do zaopatrzenia emerytalnego tylko 
wówczas, gdy posiada co najmniej 15 lat wysługi 
emerytalnej. 

(8) Były pracownik, którego wydalono. ze służ
by wskutek prawomocnego orzeczenia dyscyplinar
nego, albo też wskutek skazania prawomocnym wy
rokiem sądu karnego na dodatkową karę utra~y 
praw publicznych, nabywa prawo do zaopatrzema 
emerytalnego (ust. (1)) w razie: 

1) darowania mu skutków skazania albo uka
rania dyscyplinarnego (§ 13 ust. (2)); 

2) wydania orzeczenia dyscyplinarnego we 
wznowionem postępowaniu dyscyp~inarnem (zmiany 
orzeczenia dyscyplinarnego w trybIe nadzoru przez 
zwierzchnika wyższego), opiewającego na karę zwol-
nienia ze służby . . 

(9) Były emeryt, który na podstawie § 15 p . 3) 
lub 4) utracił prawo do zaopatrzenia emerytalnego, 
odzyskuje to prawo w razie: 

1) darowania mu skutków skazania albo uka
rania dyscyplinarnego (§ 13 ust. (2)); 

i: 
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2) wydania orzeczenia dyscyplinarnego we 
wznowionem postępowaniu dyscyplinarnem, opiewa
jącego na karę niższą albo uwalniającego od winy 
(§ 13 ust. (2)). 

Podstawa wymiaru zaopatrzenia emerytalnego. 

§ 11. 

(1) Dla ustalenia podstawy wymiaru zaopatrze
nia emerytalnego przyjmuje się uposażenie zasadni
cze, należne w ostatnim miesiącu przed rozwiąza
niem stosunku służbowego, oraz ustalony okres wy
sługi emerytalnej. 

(2) Dla ustalenia podstawy wymiaru zaopatrze
nia emerytalnego dla pracowników, obywateli pol
skich, zatrudnionych na obszarze Wolnego Miasta 
Gdańska, przyjmuje się uposażenie zasadnicze, jakie 
dany pracownik pobierałby, gdyby był zatrudniony 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

(3) W, razie nabycia prawa do zaopatrzenia 
emerytalnego w przypadkach, przewidzianych w § 10 
usL (3), przez prak tykanta przyjętego d o bezpłatnej 
służby przygotowaw czej, przyjmuje się dla ustalenia 
podstawy wymiaru zaopatrzenia emerytalnego upo
sażenie zasadnicze, należne pracownikowi P. K. P. 
w najniższej grupie uposażenia. 

Wymiar zaopatrzenia emerytalnego. 

§ 12. 

(l) Za okres 15 lat wysługi emerytalnej zaopa
Łrzenie emerytalne wynosi 40 9~ sumy, przyjętej dla 
ustalenia podstawy wymiaru (§ 11). Za każdy na
stępny rok wysługi wzrasta zaopatrzenie: 

1) u pracownika etatowego i praktykanta o 3 ;~ 
sumy, przyjętej dla ustalenia podstawy w ymia ru, tak, 
że po osiągnięciu 35 lal lub więcej wysługi emerytal
nej, wynosi ono 1010' 51& t e j sumy (całkowite zaopatrze
nie emerytalne); 

2) u pracownika stałego o 2,4 % sumy, przyję
tej dla ustalenia podstawy wymiaru, tak, że po osią
gnięciu 40 lat lub więcej wysługi emerytalnej, wy
nosi ono 100 % tej sumy (całkowite zaopatrzenie 
emerytalne) . 

{2} _Wi razie nabycia prawa do zaopatrzenia 
emerytalnego przed osiągnięciem 15 lat wysługi eme
rytalnej (§ 10 ust. (2) i (3)), zaopatrzenie wynosi za. 
okres wysługi do lat 10 włącznie 30% sumy, przy
jętej dla ustalenia podstawy wymiaru (§ 11); za każ
dy następny rok wysługi do 15 lat włącznie wzrasta 
o 2 % tej sumy. 

(3) Ułamki roku, wynoszące więcej niż 6 mie
sięcy, liczy się przy wymiarze zaop.atrzenia emery
talnego jako cały rok, wynoszące zaś 6 miesięcy lub 
mniej odrzuca się. 

. (4) Każdy rok służby pracowników, zajętych 
stale na parowozie (wagcmie motorowym lubelektro

. wozie), oraz pracowników w służbie konduktorskiej, 
-zajętych stale przy obsłudze pociągów, liczy się przy 
wymiarze zaopatrzenia jako 14 miesięcy. _ 

(S) Okres wojskowei służby polskiej od dnia 
rozpoczęcia działań wOjei1nych do dnia podpisania 

traktatu poko;u liczy się przy wymiarze. zaopatrze
n ia podwójnie. Równi€:Ż podwójnie licz~ Się przy w.y: 
miarze zaop atrzenia okres służby kolejowej polsinej 
oraz innej polskie j służby cywilnej parisŁwowej, od
bytej na t erenie operacyjnym, podległym ~owódz
twu armji, od dnia rozpoczęcia działalI wOjennych 
do dnia podpisania traktatu pokoju. 

(6) Wysokość zaopatrzenia emerytalnego, do 
którego powstało prawo przez rozwi.ązanie st~sun
ku służbowego na podstawie orzeczema ~yscyphnar
nc60 J' a k również wysokość zaopatrzema emeryta, 

b , d l' ukaranego prawomocnem orzeczeniem ~scyp m.a~-
nem orzekającem zmniejszenie zaopatrze?-la, zmmet 
sza się stosownie do brzmienia orzecze ma dyscyph
narnego. 

(7) Okresy służby, zaliczone do .wysługi e~e
rytalnej na podstawie ust. (4) i (5), mają wpływ me
tylko na wymim·, ale też i na nabycie prawa do 
;~ aupatrzenia emerytalnego . . 

(8) Przy zaliczaniu służby na podstaWIe § 2.ust; 
(4) i § 46 us t. (3) liczy się tylko okresy rzeczywlste} 
służby. 

(9) Jeżeli emeryt r oś ci sobie prawo do zaopa
trzenia emery talnego w wyższym wymiarze, aniżeli 
wypad a z d9.nych zawartych w je &;rJ al;tach osobi~ 
s ty,ch,; powinien udowodnić swe roszcz~I1la dokumen
tami. _ 'v/yższe zao?atrzenie otr~yn.1Ule emeryt od 
dnia pierwszego następującego nneSląca po udowod
nieniu lego roszc zenia. 

Termin początlwwy korzystania z prawa do zaopa
trzenia emerytalnego. 

§ 13. 

(1) Prawo pobierania zaopatrzenia emerytal
nego nabywa uprawniony od dnia następującego po 
rozwiązal' iu stosunku służbowego. 

(21 W przypadkach oludlonyc~l w § 10 ust. (8) 
i (9) , prawo pobie rania zao~atrzeIl1a e.meryta~nego 
uprawniony nabywa, wzgl ę dl~le odzyskUJe. od plerw
szego dnia miesiąca nast ępującego ~o dnm darowa
nia skutków skazania, albo dyscyplmarnego ukara
nia, albo też wyJania orz~czenia dy~cyplinarnego we 
wznowionem postępowan1ll dyscyplmarnem. 

. -
Poddawanie emerytów oględzinom lelrarskim oraz 

l)()woływallie ich na służbę· 

§ 14. 

(1) Właściwa władza może poddawać oględzi
nom lekarskim emeryta, który nabył prawo do zaopa
trzenia emerytalnego przez rozwiązanie stosunku 
służbowego z powodów wymienionych w § 10 ust. 
(2), (3) i (6), a który nie ukończył jeszcze 60 lal. W ra
zie stwierdzenia, że emeryt odzyskał zdolność do 
pełnienia obowiązków służbowych, wł~ści.wa władza 
może powołać go na służbę z uposazemem, odpo
wiadającem co najmniej ostatnio pobieranemu przez 
emeryta uposażeniu w służbie czynnej . W razie po
nownego rozwiązania stosunku służbowego, pracow
nik nie może otrzymać zaopatrzenia emerytalnęgo 
niższego od zaopatrzenia, które pobierałby, gdyby 
nie powołano go na służbę. 
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(2) Emeryt, który nabył prawo do zaopatrze
nia emerytalnego przez rozwiązanie stosunku służbo
wego z innych powodów niż wymienione w ust. (1). 
a który nie ukończył jeszcze 60 lat, moż.e być każdej 
chwili powołany na służbę z uposażen:em, odpowia
dająccm co najmniej ostatnio pobieranemu przez 
emeryta uposażeniu w slużbie c7:ynnej . w/ .razie po
nownego rozwiązania stos unku służbowego, pracow
nik nie mOŻe otrzymać zaopatrzenia emerytalnego 
niższego od zaopatrzenia, które pobierałby, gdyby 
nie powołano go na służbę. 

(3) Do emerytów, powołanych do służby woj
skowej wskutek mobilizacji lub ze względów na bez
pieczeństwo Państwa, stosuje się odpowiednio prze
pisy o uposażeniu pracowników w służbie czynnej. 

(4) Emeryt, któremu mi podsta.wie § 10 ust. (4) 
doliczono przy wymiarze zaopatrzenia emerytalnego 
do jego wysługi emerytalnej 10 lat spowodu utraty 
95 % zdolności do zarobkowania, może być poddany 
każdego czasu oględzinom lekarskim. W razie stwier
dzenia zmniejszenia się tej utraty poniżej 95 7'; , 
zmniejsza się zaopatrzenie emerytalne przez obni
żenie wysługi emerytalnej o ilość lat, doliczoną z ty
tułu tej utraty. 

(5) Dla oceny zdolności dopełnienia obowiąz
ków służbowych, oraz zdolności do zarobkowania, 
miarodajne jest we wszystkich przypadkach, przewi
dzianych w rozporządzeniu niniejszem, orzeczenie 
Kolejowej Komisji Lekarskiej. 

~ygaśnięcie prawa do zaopatrzenia emerytalnego. 

§ 15. 

Prawo do zaopatrzenia emerytalnego gaśnie: 
1) w razie śmierci emeryta; 
2} jeżeli emeryt utraci obywatelstwo polskie, 

lub obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska; 
3} jeżeli emeryt zostanie wyrokiem sądowym 

prawomocnie skazany na karę dodatkową utraty 
praw pubHcznych; 

4) jeżeli emeryt zostanie orzeczeniem dyscypli
narnem prawomocnie ukarany, a orzeczenie opiewa 
na pozbawienie zaopatrzenia emerytalnego (§ 8 
ust. (2),p. 4)); 

5} jeżeli emeryt powołany na słllzbę (§ 14) nie 
uczyni zadość wezwaniu w terminie trzydziestodnio
wym, licząc od dnia otrzymania wezwania; 

6) w razie przyjęcia emeryta na służbę kolejo
wą i objęcia go na podstawie § 1 rozporządzeniem 
niniejszem (§ 2 ust. (10)), lub w razie przyjęcia go 
na inną służbę państwową, dającą prawo do zaopa-
trzenia emerytalnego; . 

7) w razie zrzeczenia się zaopatrzenia na pod
stawie § 3. 

.~strzymanie wypłaty zaopatrzenia emerytalnego. 

§ 16. 

(1) Wypłatę zaopatrzenia emerytalnego wstrzy
muje się: 

1) na okres przebywania ponad 6 miesięcy poza 
~ranicami Rzeczypospolitej i Wolnego Miasta Gdań-

ska z wyjątkiem, jeżeli Minister Skarbu udzieli ze
zwolenia na pobieranie tego zaopatrzenia; 

2) na okres przebywania w zakładzie dla umy
słowo chorych, jeżeli połączone z tern koszta ponosi 
P. K P. (§ 19,28 i 37J; 

3) na okres pobierania uposażenia z funduszów 
ralistwowych na podstawie umowy o pracę, lub ja
kiegokolwiek uposażenia z funduszów samorządu 
terytorjalnego, gospodarczego, albo z funduszów in
stytucyj powszechnego ubezpieczenia społecznego. 
W każdym z tych przypadków wstrzymuje się wy
płatę tylko takiej części zaopatrzenia emerytalnego, 
która łącznie z pozostałą częścią tego zaopatrzenia 
i z pobieranem uposażeniem przewyższałaby 150% 
sumy, przyjętej dla ustalenia podstawy wymiaru da
nego zaopatrzenia emerytalnego; 

4) na okres pobierania renty z Kasy Emerytal
nej dla robotników kolei państwowych w b . dzielnicy 
pruskiej; 

5) w razie, jeżeli uprawniony nie zrealizuje pra
wa wyboru zaopatrzenia (§ 3 ust. (2)). 

(2) Po ustaniu przyczyny, spowodu której 
wstrzymano wypłatę zaopatrzenia emerytalnego, lub 
jego części, wznawia się wypłatę zaopatrzenia, lub 
wstrzymanej jego części od pierwszego dnia miesiąca 
po zgłoszeniu żądania wypłaty. 

(3) Wypłatę zaopatrzenia emerytalnego wstrzy
muje się również w razie: 

1) nieprawomocnego wyroku sądu ' karnego, 
orzekającego karę dodatkową utraty praw publicz
nych; 

2) nieprawomocnego orzeczenia dys.cyplinarne
go, opiewającego na pozbawienie prawa do zaopa
trzenia emerytalnego. 

(4) W razie wdrożenia przeciw emerytowi po
stępowania dyscyplinarnego w związku z podstęp
nem uzyskaniem przez emeryta zaopatrzenia emery
talnego lub wyższego wymiaru zaopatrzenia emery
talnego, w związku z działalnością w b. państwach 
zaborczych na szkodę interesów Narodu Polskiego 
lub też z innych powodów, Minister Komunikacji 
może natychmiast wstrzymać wypłatę zaopatrzenia 
emerytalhego lub jego części, do czasu wydania o~e
czenia dyscyplinarnego. 

(5) W razie umorzenia postępowania karnego 
lub dyscyplinarnego, oraz w razie uniewinnienia eme
ryta, albo też skazania prawomocnym wyrokiem są
dowym bez kary dodatkowej utraty praw publicz
nych, wznawia się wypłatę zaopatrzenia i wypłaca 
się je za cały okres przerwy. Natomiast w razie na
łożenia kary, przewidzianej w § 8 ust. (2) p. 1J, 2) i 3J 
wznawia się wypłatę zaopatrzenia i wypłaca się je 
za cały okres przerwy z uwzględnieniem postano
wień orzeczenia dyscyplinarnego. 

(6) Nadto wstrzymuje się wypłatę zaopatrzenia 
emerytalnego emerytowi, który uchyla się od oglę
dzin lekarskich (§ 14 ust. (1) i (4)). Wypłatę wstrzy
manego czasowo zaopatrzenia emerytalnego wzna
wia się dopiero wówczas, gdy emeryt podda się oglę
dzinom, W razie wznowienia wypłaca się zaopa
trzenie emerytalne za cały okres przerwy od dnia 
następującego po dniu wstrzymania tego zaopatrze
nia, jeżeli emeryt usprawiedliwi zwłokę w poddaniu 
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się oględzinom lekarskim, w przeciwnym razie wy
płaca się zaopatrzenie od pierwszego dnia mi '2siąca 
następującego po doiu dokonania oględzin 1c1,arskich. 

Odpr~wa. 

§ 1'/. 

(1) W razIe r ozwiązania stosunku służbowego 
pracownik, który nie nabył prawa do zaopa trzenia 
emerytalnego, otrzymuje za każdy cały rok wysł ugi 
emerytalnej j ednorazową odprawę w wysokości su
lUy przyjętej dla- usta lenia podstawy wymiaru zaopa
trzenia emery talnego (§ 11 usi. (1) i (2) i § 46 ust. (7) 
i (8)). Wysokość odprawy nie może przewyższać 
sześciok rotn ej sumy, przyjętej dla ustalenia podsta
wy wymiaru zaopatrzenia emerytalnego. Wyjątek 
stanowi odprawa dla pracownika, z kkrym rozwią
zano stosunek s ł użbowy po upływie okresu stanu nie
czyn nego; w tym przypadku wysokośt. odp rawy nie 
moie przekraczać trzyk rot nej sumy, przyjętej ella 
ustalen ia pods tawy wymiaru zaopatn:enra emery
tal nego. 

(2) Pracownikowi, z którym rozwiązano słosu 
nek służbowy na podstawie orzeczenia dyscyolinar
nego, opiewającego na przyznanie części odprawy 
służy prawo tylko do t~j części. 

(3) Pracownik nie ma prawa do odprawy w ra
zie rozwiązania stosunku służbowego spowodu: 

I) wydalenia z wyjątkiem przypadków, ok re-
ślonych w § 10 ust. tS) ; 

2) dobrowolnego wystąpienia ze służby; 

3) samowolnej nieobecnosci na służbi e. 

(4) Pracownik traci prawo do odprawy, jeżeli 
w ciągu sześciu miesięcy od daly doręczenia mu za
wiadomienia o przekazaniu do wypłaty nie podejmie 
przyznanej mu odprawy. W zawiadomi eniu należy 
zamiescić pouczenie o powyższym skut1m niepodję 
cia odpr~wy w tym terminie. 

2. ZAOPATRZENIA WDOWIE. 

Prawo do zaopatrzenia wdowiego. 

§ 18. 

(1) Prawo do zaopatrzenia s łuży: 

·tl wdowie po emerycie; 
21 wdowie po pracowniku, który w dniu śmier

ci osiągnął co najmniej 5 lat wysługi emerytalnej: 

3) wdowie po pracowniku, bez względu na 
okres jego wysługi emer ytalnej, jeżeli przyczyną 
śmierci był ni eszczęśl iwy wypadel< , dający prawo do 
zaopatrzenia eme ryt alnego (§ 10 ust. (3;) ; 

4) wdowie po był ym pracowniku albo po by- ' 
łym emerycie w przypadkach, określonych w § t O 
us·t. (S} i (9). 

r21 Wdowa nie ma prawa do zaopatrzenia: 
l) jeżeli wspólność małżeńska została sadow

nie rozdzielona bez obowiązku męża do ulrzyrn"ywa
nia żony; 

2) jeżdi mu l żcllslwo zos ta ł o zawarte przez 
emeryta, emeryt zas po zawarciu ma łżeństwa nic 
wstąpił lIa s łużbę P. K. P. i nie został objęty na pod
s tawie § t r ozporządzeniem niniejsze m. 

(3) Wdowa, która na podstawie § 24 p. 3) utra
ciła prawo do zaopatrzenia wdowiego, odzyskuje to 
prawo w razie darowania je j skutków skazan ia {§ 23 
mt. (2)). 

Zaopatrzenie ż'Onv emeryta umieszczonego w zaklo,· 
dzie dla umysłowo cho rych_ 

§ 19. 

.zonie emeryta, umieszczonego w zak ładz i e dla 
umysłowo chorych (§ 37) , służy według zasad- roz
porządzenia niniejszego, na okres wst rzymania wy
płaty zaopa trzenia emerytalnego i odszkodowania 
za nieszczęśliwy wypadek męża, prawo do zaopa
trzenia w wysokości zaopa tr zenia wdowiego i od
szkodowanie wdowie. 

Zaopatrzenie żony zaginionego pracownika 
(emeryta). 

§ 20. 

(I) Żona pracownika, który zaginą ł na terenie 
działań wojennych, otrzymuje po upływie roku od 
dnia ratyfikacji traktatu ookoju, tymczasowe zaopa
trzenie w wysokości zaopatrzenia wdowiego. 

(2) :Zonie pracownika (emeryta), który zaginął 
w innych okolicznośc i ach, Mi ni ster Komunikacji mo· 
i 'e przyznać tymczasowe zaopatrzenie w wysokości 
zaopat rzenia wdowiego. W razie pow ro lu emery ta 
potrąca się z jego zaopatrzenia emerytalnego sumy, 
wypłacone tytułem tymczasowego zaopatrzenia wda
w~ . 

(3) Wypłatę tymczasowego zaopatrzenia (ust. 
Ol i (211 wstrzymuje się, jeżeli uprawniona po upły
wie okresu, wymaganego us tawowo do sądowego 
uznania zaginionego za zmarłego, nie przedstawi do
wodów, że wszczęła kroki we właściwym sądz ie 
w cdu uzyskania odpowiedniego orzeczenia. 

Znoi'atrzenie żony w razie skazania męża. 

§ 21. 

Minister Komunikacji może przyznać według 
zasad rozporządzenia niniejszego :,.aopatrzenie w wy-
sokośc i zaopatrze nia wdowiego: . 

1) ionie pracow nika, oraz wdowie po pracow
niku, który w chwili rozwiązania stosun,ku służbo
wego nie nabył praw do zaopat rzen ia emeryta lnego 
z p rzyczyn, wvmienionych w § 10 ust. (l l; 

2) żon i e byłego emeryta , oraz wdowie po by
łym emerycie , który na podstawie § 15 p. 3) lub 4) 
utracił prawo do zaopatrzenia emer ytalnego. 
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Wymiar zaopatrzenia wdowiego. 

§ 22. 

. (1) Zaopatrzenie wdowie wynosi 50 % zaopa
trzenia emerytalnego, które mąż pobierał ostatnio 
przed śmiercią, lub do którego na podstawie rozpo
rządzenia niniejszego miałby prawo w chwili śmierci. 

(2) Czaso,v.re zmniejszenie zaopatrzenia emery
talnego męża w drodze dyscyplinarne; nie wpływa 
na wysokość zaopatrzenia wdowiego. 

(3) Postanowienia § 12 ust. (9) mają odpowied
nie zastosowanie do wymiaru zaopatrzeń wdowich. 

Termin początkowy korzystania z prawa do zaopa
trzenia wdowiego. 

§ 23. 

(1) Prawo do pobierania zaopatrzenia wdowie
go służy od dnia następującego po dniu wstrzymania 
wypłaty uposażenia służbowego, lub zaopatrzenia 
emerytalne&o męża. -

(2) W przypadkach, określonych w § 18 ust. 
(3), prawo do zaop.atrzenia wdowiego służy od pierw
szego dnia miesiąca następującego po dniu darowania 
skutków skazania. 

(3) W przypadkach, określonych w § 18 ust. (1) 
p. 4), prawo do pobierania zaopatrzenia wdowiego 
służy od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
dniu darowania skutków skazania, albo dyscyplinar
nego ukarania męża, albo też wydania orzeczenia dy-

' scyplinarnego we wznowionem postępowaniu dyscy
plinarnem. 

Wygaśnięcie prawa do zaopatrzenia wdowiego. 

§ 24; 

Prawo do zaopatrzenia wdowiego gaśnie: 
1) w razie śmierci wdowy; 
2) jeżeli wdowa utraci obywatelstwo polskie 

lub obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska; 
3) jeżeli wdowa zostanie wyrokiem sądowym 

pr,awomocnie skazana na karę dodatkową utraty 
praw publicznych; 

4) jeżeli wdowa zawrze związek małżeński 
(§ 26 ust. (2)); 

5) w razie zrzeczenia się zaopatrzenia na pod
stawie. § 3. 

' ~strzymanie wypłaty zaopatrzenia wdowiego. 

§ 25. 

(l) Wypłatę zaopatrzenia wdowiego wstrzy
muje się: 

1) na okres przebywania ponad 6 miesięcy po
za 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 z funduszów samo
rządu terytorjalnego, gospodarczego, albo też z fun-

duszów instytucyj powszechnego ubezpieczenia spo
łecznego; 

3) na okres pobierania renty z Kasy Emerytal
ne j dla robotników kolei państwowych w byłej dziel-, 
nicy pruskiej; 

4) w razie, jeżeli uprawniona nie zrealizuje wy .... 
boru zaopatrzenia (§ 3 ust. (2)) . 

(2) Po ustaniu przyczyny, spowodu której 
w strzymano wypłatę zaopatrzenia wdowiego, wzna
wia się wypłatę t ego zaopatrzenia od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu żądania 
wypłaty. 

Odprawy wdowie. 

§ 26. 

(1) Wdowa po ' pracowniku, która nie nabyła: 
prawa do zaopatrzenia wdowiego, otrzymuje jedno
r~zową odprawę w wysokości sześci?krotnej sumY'i 
przyjętej dla ustalenia podstawy wyI~l1aru zaopatrze
nia emerytalnego (§ 11) . Wdowa .me. ma pr.awa do 
t e j odprawy w przypadkach, wymlemonych w § 18 
ust. (2). 

(2) W razie 
wdowa otrzymuje 
!lci jednorocznej 
(§ 24 ~. 4)). 

zawarcia związku małżeńskiego 
jednoraZOWą odprawę w wysoko

sumy zaopatrzenia wdowiego 

3. ZAOPATRZENIA SIEROCE. 

Prawo do zaopatrzenia sierocego. 

§ 27. 

(I) Prawo do zaopatrzeń sierocych sIuty dzie" 
dom ślubnym i uprawnionym: 

l} emeryta, który w dniu śmierci miał prawo 
do zaopatrzenia emerytalnego; 

2) pracownika, który w dniu śmierci miał co 
najmniej 5 laŁ wysługi emerytalnej; 

3} pracownika, bez względu na okres wysługi 
emerytalnej, jeżeli przyczyną .śI?ierci jego był ni~-, 
szczęśliwy wypadek, uprawlllaJący do . pobIerama 
zaopatrzenia emerytalnego (§ 10 ust. (3)) i 

4) byłego pracownika, albo byłego emeryta: 
w przypadkach, określonych w § 10 ust. (8) i (9). 

(2) Prawo do zaopatrzeń sierocych służy rlzie-<I 
ciom po matce (pracownicy), w przypadkach wymie .. ~ 
nionych w ust. (1), jeżeli: , 

1) ojciec jest niezdoln~ do pracy i nie mażei, 
zapewnić dzieci~m ?t.rzym~m~; .' . . 

2) ojciec me zYJe, dZIeCI zas me mają po mm 
prawa do zaopatrzeń sierocych. 

(3) Sierota, która na . po~stawie § 33 p. 5) ~tra. 
ciła prawo do zaopatrz~m~a. sIeroc:ga, odzyskUje to 
prawo w razie darowama Jej skutkow skazania (§ 32 
ust. (2)) . 

(4) Prawo do zaopatrzenia sierocego nie służy 
dzieciom, pozostałym z małżeństwa, zawartego prze.z 
emeryta, który po ~av.:arciu małżeństwa nie wstąp?ł 
na służbę P. K. P. l me został objęty na podstaWIe 
§ 1 niniejszem rozporządzeniem. 
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Zaopatrzenie dzieci emeryta, umieszczonego w za
kładzie dla umysłowo chorych. 

§ 28. 

Dzieciom emeryta, umieszczonego w zakładzie 
dla umysłowo chorych (§ 37), służy według zasad 
rozporządzenia niniejszego, na okres wstrzymania 
wypłaty zaopatrzenia ojca (matld) (§ 16 ust. (1) p. 2)), 
prawo do zaopatrzeń w wysolwści zaopatrzerl sie
rocych. 

Zaopatrzenie dzieci zaginionego pracownika 
(emeryta). 

§ 29. 

(1) Dzieci pracownika, który zaginął na tere
me działań wojenny ch, otrzymują po upływie roku 
od dnia ratyfika cji t r ak tat u pokoju, t ymczasowe 

· zaopatrzenie w wysokości zaopatrzenia sierocego. 
. (2) Dzieciom pracownika (emerytaJ, który za-

ginął w innych okolicznościach, Minister Komunika
cji moźe przyznać tymczasowe zaopatrzenie w wy
~okości zaopatrzenia sierocego. W r azie powrotu 
emeryta potrąca się z jego zaopatrzenia emerytalne-

· go sumy, wypłacone tytułem tymczasowego zaopa
trzenia sierocego. 

(3) Wypłatę tymczasowego zaopairzenia (ust. 
(1) i (2)) wstrzymuje się, jeżeli uprawnieni po upły
wie okresu, wymaganego ustawowo do sądowego 
uznania zaginionego za zmarłego, nie złożą dowodu, 
że wszczęli kroki w właściwym sądzie w celu uzy
skarda odpowiedniego orzeczenia. 

Zaopatrzenie dzieci w razie skazania Ojca (m.aHd). 

§ 30. 

Minister Komunikacji może przyznać według 
zasad rozporządzenia niniejszego zaopatrzenie \v wy
sokości zaopatrzeń sierocych : 

1) dzieciom pracownika oraz si€·rotom po pra-' 
· cowniku, który w chwili rozwiązania slosunku ,służ
bowego nie nabył prawa do zaopatrzenia emerytal
nego z powodów wymienionych w § 10 ust. (1); 

2) dzieciom byłego emeryta oraz sierotom po 
byłym emerycie, który na podstawie § 15 p, 3j lub ·1 ) 
utracił prawo do zaopatrzenia emerytaluego. 

Wymiar zaopatrzenia sierocego. 

§ 31. 

(1) Zaopatrzenie sieroce na każdą sierotę wy-
nosi: 

1) w razie śmierci ojca, jeżeli wdowa ma pra
wo do pobierania zaopatrzenia wdowiego, 25 9~ su
my zaopatrzenia wdowiego, z tern ograniczeniem, że 
suma zaopatrzeń, przyznanych wszystkim sierotom, 
nie może przewy~szać 100 J6 sumy zaopatrzenia wdo
wiego; 

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 pobiera 
zaopatrzenia wdowiego, 2596 sumy zaopatrzenia 

emerytalnego, które pobierał ojciec, albo też do któ
r e go na p odstawie rozporządzenia niniejszego miałby 
prawo w chwili śmierci. Łączna suma zaopatrzeń 
sierocych, wymierzonych na podstawie punktu ni
niejszego, nie może przewyższać 100 % sumy zaopa
trzenia emr.:·rytalnego ojca; 

3) w razie śmierci matki (pracownicy § 27 
ust. (2), emerytki), 25 96 sumy zaopatrzenia emery
talnego, które zmarła pobierała, albo też do którego 
na podstawie rozporządzenia niniejszego miałaby 
prawo w chwili śmierci. Łączna suma zaopatrzeń 
sierocych, wymierzonych na podstawie niniejszego 
punktu nie może przewyższać 100 % sumy zaopatrze
nia emerytalnego matki. 

(2) Jeżeli pozostało więcej niż czworo sierot, 
mających prawo do zaopatrzeń sierocych i wskutek 
tego suma normalnych zaopatrzeń sierocych prze
wyższałaby lOO ;~ sumy zaopatrzenia (ust. (1) p. 1), 
2) i 3)) zrnnieisza się odpowiednio i równomiernie 
poszczególne zaopatrzenia sieroce. 

(3) Zaopatrzenia sieroce, zmniejszone na pod
stawie ust. (2), podwyższa się odpowiednio i równo
miernie, aż do normalnej wysokości, w miarę jak po
f.zczególne sieroty tracą prawo do pobierania zaopa
trzel}. 

(4) Czasowe zmniejszenie zaopatrzenia emery
ta lnego ojca (matki) w drodze dyscyplinarnej nie 
wpływa na wysokość zaopatrzenia sierocego. 

(5) P ostanow.ienia § 12 ust. (9) mają odpowiednie 
zastosowanie do w ymiaru zaopatrzeń sierocych. 

PoczątIwwy termin kOfzysknia z prawa do zaopa
trzenia sierocegO. 

§ 32. 

(t) Prawo do pobierania zaopatrzeń sierocych 
służy od dnia następującego po dniu wstrzymania 
wypłaty uposaź<. nia służbowego ojca (matki), lub za
opalrzenia emerytalnego ojca (matki). 

(2) W przypadkach, określonych w § 27 ust. (3), 
służy to praw'O od pierwszego dnia miesiąca nastę ·· 
pującego po dniu darowania skutków skazania. 

(3) W przypadkach, określonych w § 27 ust. (I) 
p. 4), prawo do pobierania zaopatrzenia sierocego 
służy od pierwszego dnia miesiąca następująC?go po 
dniu d a rowar,ia skutków skazania, albo dyscyplinar
nego u}(arania ojca, albo t e ż wydania orzeczenia dy
scyplinarnego we wZJlowionem postępowaniu dyscy
plinarnem. 

.Wygaślli~cie prawa do zaopatrzenia sierocego. 

§ 33. 

Prawo do zaopa trzenia dero ~ ego gaśnie: 
l) w razie śmierc i sieroty; 
2) j eże li sierota utraci obywatelstwo polskie 

lub obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska; 
3) z dniem Ukol1czenia przez sierotę 18 roku 

z wyjątkiem przypadków, wymienionych w § 35; 
4) j eże li sierota zawrze związek małżeński; 
5) jc:żeli sierota zosianie wyrokiem sądowym 

prawomocnie skazana na karę dodatkową utraty 
praw publicznych; 
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6) w razie zrzeczenia się zaopalrzenia na pod
slawie § 3. 

Wstrzymanie wypłaty zaopah"z'!nia sierocego. 

§ 31. 

UJ Wypłatę zaopatrzenia sicro~cgo wstrzymu
je Się: 

1) na okres przebywania ponad 6 miesięcy po
za granicami Rzeczypospolitej i Wolnego Miasta 
Gdańska z wyjątkiem, jeżeli Minister Skarbu udzieli 
zezwolenia na pobieran ie tego zaopatrzenia; 

2) na okres pobierania jakiegokolwiek uposa
żenia z funduszów pallstwowych, lub z funduszów 
samorządu terytorjalnego, gospodarczego, a lbo też 
z funduszów instylucy; powszechnego ubezpieczenia 
społecznego ; 

3} na okres pobierania renty z Kasy Emerytal
nej dla robotn ików kolei państwowych w bylej dziel
nicy pruskiej; 

4.J w razie, jeżeli uprawniony nie zrealizuje pra
wa wyboru zaopatrzenia (§ 3 usL (2)). 

(2) Po ustaniu przyczyny, spowodu Jdór~j 
wstrzymano wypłatę zaopatrzenia sierocego, wzna
wia się wypłatę tego zaopatrzenia od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po zgłoszeniu żądania wy
pia ty. 

Przyznanie zaopatrzenia sierocego po ukończeniu 
18 roku. 

§ 35. 

(1) Sierocie, która po ukOliczenill 18 roltu ży
cia odbywa nauki w zakładach naukowych, albo też 
odbywa bezpłatną praktykę, wymaganą do nabycia 
kwalifikacyj, koniecznych do wykonywania danego 
zawodu, przyznaje się zaopatrzenie sieroce najdłuż ej 
do ukończenia 24 r oku życia. 

(2) Minister Komunikacji może przyznać za
opatrzenie sierocie, która ukończyła 18 lat, jeżeli 
spowodu choroby albo ułomnośc i fizycznych lub 
umysłowych jest niezdolna do zarobkowania. 

(3) Zaopatrzenie sieroce przyznaie s i ę na pod
stawie ust. (1) i (2) na każdy rok osobno i lylko w 
przypadkach, gdy sierota nie ma własnych źródeł 
utrzymania. 

Odprawa sieroca. 

§ 36. 

(1) Ślubne i uprawnione dzieci pracownika, nie 
mające prawa do zaopatrzell sierocych, otrzymują 
łącznie jednorazową odprawę, w wysokości sześcio· 
lerotnej sumy, przyjętej dla ustalenia podstawy wy· 
miaru zaopatrzenia emerytalnego (§ 10, jeżeli w 
dn iu śmierci ojca nie ukończyły 18 lał ibyly do jeJ;,!o 
smierci na jego utrzymaniu, oraz j eżeli wdowa ni e 
żYTe albo też nie ma prawa do odprawy z mocy 
§ 26 ",t. (1), . 

(2) Uprawnienie z usL (lJ służy dzieciom po 
matce (pracownicy), nie mającym po niei ani też po 
ojcu prawa do zaopatrzeli sierocych, jeżeli ojcicc jes t 
niezdolny do pracy i nie może zapewnić im utrzyma
nia lub jeżeli nie żyje, oraz jeżeli w dnill śmierci maŁ-

, 

ki (pracownicy) nic ukończyły 18 lal i były do jej 
~mie rci 11a jej utrzymaniu. 

1. INNE I'RA WA ,:MEl{YT0W, \,'iID6W I SIEl{OT, 

Koszty utrzym~nia i leczenia emeryta, umieszczone
~o w zakładzie dla umysłowo chorych. 

§ 37, 

(1) W razie umieszczenia umysłowo chorego 
emeryta w zak ładzie d la umysłowo chorych, koszty 
utrzymania i leczenia ponosi P. K P. (§ 16 ust. (1) 
p. 2), § 19 ; § 28). 

(2) Przepis powyższy nie ma zastosowania, je# 
żel i emeryta umieszczono w zakładzie prywatnym, 
mającym charakte r przedsiębiors twa zarobkowego. 

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

§ 38, 

Ol Emeryci, pobierający zaopat rzenie na pod
slawie rozporządzenia niniejszego, mają prawo do 
korzystania z opiek i lekarskiej, narówni z pracowni· 
karni P. K. P., pozos tającymi na służbie. 

(2) Warunki korzystania przez emery tów, ich 
r odziny i domowników, oraz przez wdowy i sieroty 
po €'merytach z bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 
i przewozu srodkami komunikacyjnemi, pozostające
mi pod :tarządem Ministerstwa Komunikacji, okrcśli 
Minister Komunikacji. 

Zwrot kosztów przesiedlenia. 

§ 39. 

(n Emeryl ma prawo do zwrotu udowodnia · 
nych kosztów przesie~ lenia ~ię z rodzin~ z miejs~o· 
wosci ostatniego zamleszkama przed dmem rozwIą
zania stosunku s łużbowego do inne i miejscowości w 
granicach Rzeczypospolitej lub Wolnego Miasta 
Gdz.ń s ka , w edług przepisów, normujących należnosei 
pracowników P. K. P. w przypadkach przeniesienia, 
jeżeli dokona przesiedlenia w ciągu roku, licząc od 
dn ia rozwiązania stosunku służbowego. 

(2) Prawo ok reślone w usL (t) służy wdowie, 
ieżeli zaś wdowa nie żyje - niepodzielnie sierotom 
po pracown iku, czy też po emerycie, który nie sko
rzystał z lego prawa, ież~li osoby te mai.ą p~a:-v? do 
zaopatrzenia na podstaWIe rozporządzeOla OlDlelsz,;!
go i jeżeli dokonają przesiedlenia W ciągu roku, li
cząc od dnia ' śmicrci męża czyojea. 

(3) Z prawa, s lużącego na podstawie paragrafu 
ninicisze$!,o, nlO~ą uprawni\:ni skorzystać tylko jeden 
raz (§ 48 usl. (10)). 

PoŚmiel"lne. 

§ 40. 

\VI razie śmierci emeryta przyznaje się osobie, 
która poniesie koszty pogrzebu, zwrot tych koszlów, 
przyczem: . 

l ) jeżeli kosz ty pogrzebu J'oniesie żona, dzieci 
lub rodzice, przyznaje s ię na pokr ycie tych kosztów 
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ryczałt w wysokości trzymiesięcznego zaopatrzenia 
emerytalnego; 

2) jeżeli koszty pogrzebu poniesie inna osoba, 
przyznaje się jej zwrot kosztów rzeczywiście ponie
sionych i udowodnionych, najwyżej jednak do wyso
kości- -określonej w p. 1) (§ 48 ust. (10)). -- - -

R o zdz i a 1: nT. 

ODSZKODOWANIA ZA NIESZCZĘSUWE WY
PADKI. 

Odszkodowanie pracownika. 

§ 41. 

(1) 'Pracownik, który skutkiem nieszczęśliwego 
wypadku, jakiemu uległ spowodu służby, utracj ł 
zdolność zarobkowania, ma prawo do odszkodowa
nia, niezależnie od zaopatrzenia emerytalnego, na
leżnego na podstawie rozporządzznia niniejszego, je
żeli wypadek ten zgłoszony został 'właściwej władzy 
(§ 4) w ciągu roku, licząc od dnia jego zdarzenia się· 
_ (2) Jako nieszczęsliwy wypadek, uprawniają,cy 

do tego odszkodowania, uważa się każde nagłe zda·· 
Tzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które spo
wodowało pośrednio lub bezpośrednio śmierć, obra
żenie ciała lub chorobę pracownika. 

(3) Dla ustalenia podstawy wymiaru odszkodo· 
wania przyjmuje się 50 J;; sumy, przyjętej dla ustale
nia podstawy wymiaru zaopatrzenia emerytalnego. 

(4) Odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek 
wynosi w razie utraty 100:?{, zdolności do zarobko
wania - 100 % sumy, przyjęte j dla ustalenia podsta 
wy wymiaru odszkodowania; w razie utraty części 
zdolności do zarobkowania - czę ś ć sumy, przyjętej 
dla ustalenia podstawy wymiaru odszkodowa?ia, od
powiadającą procentowi utraty tej zdolnoścI. Od
szkodowanie to wypłaca się od dnia następującego po 
dniu wstrzymania wypłaty uposażenia służbowego, 
albo też, jeżeli niezdolność do zarobkowania, spo
wodowana nieszczę śliwym 'Yypadkiem, powstała po 
tym terminie, od pierwszego dnia miesiąca następu
jącego po dniu jej stwierdzenia. 

(5) Pracownik nie ma prawa do odszkodowania, 
jeżeli wypadek spowodował działaniem umyślnem, 
stwierdzonem w drodze sądowo-karnej. 

(6) Właściwa władza może poddawać oględzi-
110m lekarskim osoby, którym wypłaca się na pod
stawie niniejszego paragrafu odszkodowanie, a to dla 
stwierdzenia stopnia niezdolności do zarobkowania, 
'spowodowanej danym wypadkiem. W ciągu 3 lat, li
cząc od dnia rozpoczęcia wypłaty odszkodowania 
(ust. (4)), władza może poddawać oględzinom lekar
skim wymienione osoby w każdym czasie, po upły
wie zaś tego okresu tylko raz na rok. Na żądanie po
szkodowanego, właściwa władza winna poddać go 
takim oględzinom. 

(7) W razie stwierd2~nia zmian stopnia niezdol
ności do zarobkowania, spowodowanej nieszczęśli
wym wypadkiem, podwyższa się lub obniża odpo
wiednio odszkodowanie, albo też odbiera się prawo 
do odszkodowania w razie stwierdzenia odzyskani:\. 
pełI1 ej . zdolności .do . zarobkowania, a to od pierwsze-

go dnia miesiąca, następującego po dniu stwierdzenia 
tej zmia ny. 

(8) Jcżei i pobi erający odszkodowanie uchyla 
~.i ę od oględzin leka rskich, wstrzymuje się czasowo 
wypłatę odszkodowania do chwili poddania się tym 
oględzinom. '~ razie stwierdzenia dalszej niezdolnoś
ci do zarobkowania, wznawia się wypłatę odszkodo
wania i wyplaca się je za cały okres przerwy w wy
sokosci, ustalonej na podstawie wyniku ostatnich 
oględzin lekarskich. 

Odszkodowanie wdowie. 

§ 42. 

(1) Wdowa po pracowniku lub emerycie, który 
zmarł skutkiem nieszczęśliwego wypadku, uprawnia
jącego do odszkodowani,a na podstawie § 41,ma, nie
zależnie od zaopatrzenia wdowiego, należnego na 
podstawie rozporządzenia niniejszego, prawo do od
szkodowania w miesięcznej wysokości 30 ;& sumy, 
przyjęte j dla ustalenia podstawy wymiaru odszkodo
wania (§ 41 ust. (3)). Odszkodowanie to wypłqca się 
od pie rwszego dnia miesiąca, następującego po dniu 
śmierci męża. 

(2) Wdowa nie ma prawa do odszkodo~ania: 
1) jeżeli wspólność małżeńska została sądmv

l11e rozdzielona bez obowiązku męża do utrzymania 
żony; 

2) jeżeli małżeństwo zostało zawarie po wy
padku, który spowodował śm:, en'; męża . 

(3) Wzamian z a pobierane odszkodowanie otrzy
muje wdowa na żądan ie jednOHt Zową odprawę w wy
sokości jednorocznej sumy te go c-d.,zkodowania, 

(4) 'V'I razie wypłacenia tej Ddprawy traci wdo
wa wszelkie prawa z tytułu odszkodowania. 

(5) \YI razie zawa rci a związku małżeńskiego 
wdowa traci prawo do odszkodowania, otrzymuj e na
tomiast jednorazową odprawę w wysokości jedno
rocznej sumy tego odszkodowania. 

Odszkodowanie sierot. 

§ 43. 

Sieroly po pracowniku lub po emerycie, który 
zmarł skutkiem nieszczęśliwego wypadku, uprawnia
jącego do odszkodowania na podstawie § 41, inają, 
niezależnie od zaopatrzeń sierocych, należnych na 
podstawie rozporządzenia ninie jszego, prawo do od
szkodowania w miesięcznej wysokości po 10 ;'ó sumy, 
przyjętej dla ustalenia podstawy wymiaru odszkodo
wania (§ 41 ust. (3)). Łączna suma tych odszkodowań 
nie może przewyższać 705ló sumy, przyjętej dla usta
lenia podstawy wymiaru odszkodowania. Jeżeli su
ma tych odszl{(1dowań przewyższa 70 % sumy, przy
jęte j dla ustalenia podstawy wymiaru odszkodowa
nia, zmniejsza się odpowiednio i rownomiernie po
szczególne odszkodowania sieroce. W miarę utraty 
przez poszczególne sieroty prawa pobierania odszko
dowania, podwyższa się odpowiednio i równomier
nie odszkodow ania pozostałych sierot, aż do norma1· 
nej wysokości, Odszkodowania te wypłaca się od 
pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu 
śmierci ojca, do ukończenia 18 roku przez sierotę. 
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Od~zkodowania I;rewnyc;h wstępnych, wnu.ków 
l rodzcnstwa. 

§ 44. 

1) przy obliczaniu wysokości zaopatrzenia eme
rytalnego w myśl § 12, z czas~ , podlegającego zali
czcn!u do wysługi emerytalnej z tytułu służby w b. 
pal1stwach zaborczych, uwzględnia się tylko trzy 

(1) Krewni wstępni w linji prcsŁej, wnuki i ro- czwarte; 
d~eńst",:o prac~~nika lub emeryta, który zmarł skut- 2) przy obliczaniu, o którem mowa w p. 1), 
klem mcszczęshwego wypadku, uprawniającego do uwzgl<; dnia się jedynie okresy rzeczywistej służby, 
odszkodowan~a na podstawie § 41, mają prawo da okresów zaś doliczonych do wysług i emerytalnej 
odszkodowallla . w . łącznej miesięczne j wysokości z ty t ułu korzystn iejszego liczenia, nie uwzględnia się· 
20 % sumy, pl:zy)ętej dla ustalen ia podstawy wymiaru Znftrzeżenie to ni e dotyczy osób, odznaczonych or
~dsz.k?dowal1la (§ 41 u~t.. (3)), jeżeli zmarły był ich, derem wojennym "Virtu ti Militari" albo Krzyżem 
zywICJeIem. Pr~wo ~o S1UZy krewnym w~,tępnym oa Niepodległości, jak również nie odnosi się do okresów 
I;>le.rws~ego dma miesiąca, następującego po dniu służb, opłacanych półtorakrotną opłatą; 
sr,nICrcl da~eg.o pracownika (emeryta) dopóty, dopóki 3) przepis p. 1) stosuje się odpowiednio do 
~l1e uzy~kaJą mnyc~ źródeł utrzymania, wnukom zaś okresów ~łużby i pra cy zawodowej, zgłoszonej dla 
~ rodzenstwu od pIerwszego dnia miesiąca następu- uzyskania dodatku za wysługę lat na mocy ustaw 
Jącego po dniu śmierci pracownika (emeryta) do O uposażeniu z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. 
ukoń.czenia 18 roku. Nr. 65, poz. 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 i 436) 

(2). Prawo .do odszkodowania mają przcde- i zaliczonej do wysługi emerytalnej; 
wszystklem rodzIce, VI braku zaś rodziców _ dziad- 4) służbę wojskową, pełnioną w b. państwie za
kowie. Jeżeli. niema krewnych wstępnych, prawo do borczem z poboru, mobilizacji lub ochotniczo, bez 
odszkodowama przysługuje wnukom, w razie braku względu na odmienne przepisy emerytalne danego 
zaś wnuków _ rodzeństwu. pa(l~twa zaborczego, wlicza się do wysługi emerytal-

(3) Między kilka uprawnionych osób tej samej n8JJedynie w przypadku, gdy pełniąca tę sJużbę oso
kategorji dzieli się sumę odszkodowania, ustalonego ba już w b. państwie zaborczem uzyskała charakter 
w ust. (1), równomiernie. funkcjonarjusza państwowego lub zawodowego woj-

(4) Łączna suma odszkodowań krewnych wstęp- skowcgo, albo, gdy po odbyciu służby wojskowej, 
nych, wnuków i rodzeństwa wraz z sumą odszkodo- przeszła bezpośrednio do służby państwowej pol
w'a~ wdowy (§ 12) ~ sierot (§ 43) nie może przewyż- skiej, cywilnej lub wojskowej, bądź do służby w jed
szac sumy, pr.zYJęte) dla ustalenia podstawy wymiaru nej z formacyj wojskowych, uznanych przez Państwo 
odszkodowama (§ 41 ust. (3)). Odszkodowania krew- Polskie; 
nych wst~pnych, wnuków. i rodzeństwa wypłaca się l 5) za bezpośrednie przejście w rozumieniu p. 4) 
O tyle, o Ile odszkodowanIa wdowy i sierot nie wy- Uważa się wstąpienie do służby pallstwowej polskiej, 
czerpują całej sumy, przyjętej dla ustalenia podsta- cywilnej lub wojskowej , albo do służby w formacji 
wy wymiaru odszkodowania (§ 41 ust. (3)). wojskowej, uznanej przez Pallstwo Polskie, prz~d 

R o z d z i a ł IV. 
Przepisy przejściowe. 

§ 45. 

.(1~ Ro~porządzenie niniejsze nie obejmuje pra
cowmkow fizycznych (§ 1 ust. (1)), zatrudnionych na 
?~szar~ch województw: poznallskiego, pomorskiego 
1 sląsklego, oraz na obszarze 'Wolnego Miasta Gdań
~ka, którzy na podstawie przepisów tam obowiązu
Jący~h P?~l~gają w dniu wejścia w życie rozporzą
d~ema ~llllejszego ustawowemu obowiązkowi ubez
pleczema na starość, na wypadek niezdolności do 
zarobkowania i na wypadek śmierci. 

(2) Minister Komunikacji w porozumieniu z Mi
nistrem Opieki Społecznej może objąć pracowników 
wymi'enionych w ust. (1) ninie'j szem roz.porządzeniem. 

§ 46. 

. (1) Pracowni.kom,. ~t~rzy w dniu wejścia w ży-
Cle rozporządzema nInIejszego pełnili służbę na 
p'. K. ,P., zalicza s.ię do wysługi emerytalnej, osią
gmęte) na pod~tawle. tego rozporządzenia, te okresy 
służby, pracy 1 studJów, które podlegały zaliczeniu 
na podstawie przepisów, obowiązujacych do dnia 
wejścia w życie rozporządzenia ninie(szego, - przy 
uwzględnieniu następujących zasad: 

upływem miesiąca od daty opuszczenia służby woj
skowej w b. państwie zaborczem; 

6) jeżeli przy obliczeniu, dokonanem z zacho
waniem postanowień, zawartych w p. 1)-5), ilość lat 
służby, mająca stanowić podstawę do procentowego 
określenia wysokości zaopatrzenia emerytalnego, 
wyniesie mniej niż 15 lat, wysokość zaopatrzenia 
emerytalnego określa się w myśl § 12 ust. (2). 

(2) Okresy ub~zpieczenia w Kasie Emerytalnej 
dla robotników koleI palls1wowych w byłej dzielnicy 
pruskiej, do czasu wydania przepisów ubezpieczenio
wych, regulujących łączenie uprawnień emerytalnych, 
zalicza się do wysługi emerytalnej przy wymiarze · 
zaopatrzE:nia emerytalnego, na zasadach, podanych · 
w ust. (1), jeżeli pracownik za te okresy nie podjął 
składek, nie pobiera renty, ani też nie podjął od
prawy. 

(3) Pracownicy wymienieni w ust. (1) mają pra
wo żądać zaliczenia za opłatą do wysługi emerytal
nej okresów, wyszczególnionych w § 2 ust. (4), oraz 
niepoliczalnych do wysługi emerytalnej okresów ko
lejowej służby państwowej jako też ' służby kolejo
wej prywatnej, odbytE:j W jednem z byłych państw 
zaborczych. Należność za to zaliczenie oblicza się 
według postanowień § 2 ust. (5). Z powyższego pra
wa mogą uprawnieni skorzystać w ciągu 2 lat od dnia 
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego. 

(4) Okresy służby kolejowej, opłacone do dnia 
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego półtora-
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krotną ' opłatą, zalicza się do wysługi emerytalnej 
w wymiarze: jeden rok jako 18 miesięcy. 

(5) Okresy służby kolejowej, spędzone w Pań
stwie PoIskiem do dnia wejścia w życie rozporządze
nia niniejszego przez pracowników zajętych stale na. 
parowozie, oraz pracowników w służbie konduktor
skiej, zajętych stale przy obsłudze pociągów, nie 
cpłacone półtorakrotną opłatą, zalicza się do wysługi 
emerytalnej w wymiarze: jeden rok jako 14 miesięcy. 

(6) Minister Komunikacji może zaiiczyć bez
płatnie do wysługi emerytalnej, osiągniętej na pod
stawie rozporządzenia niniejszego, okres pracy za
wodowej, zgłoszonej na mocy ustaw o uposaźeniu 
z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz . U. R. P. Nr. 65, ?oz. 429, 
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436) dla uzyskania do
datku za wysługę lat tym pracownikom, którzy do 
dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego byli 
w etatowej służbie P. K. p. lub w polskiej służbie 
państwowe;, najwyżej jednak jeden r ok pracy zawo
dowej za każdy cały rok służby w Państwie Polskie m ,. 

'. !Zaliczalny do wysługi emerytalnej, jeż el i zaliczenia 
pewnego okresu pracy zawodowe j nie dok onano już 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniej
szego. Nadto Minister :Komunikacji może . zaliczyć 
bezpłatnie do wysługi emerytalnej służbę, pełnioną 
na kolejach na terytorjum Sląska Cieszyńskiego od 
dnia 1 listopada 1918 r. do końca 1922 r., oraz służbę 
na terytorjum państwa niemieckiego w czasie od dnia 
1 listopada 1918 r. do dnia 10 stycznia 1920 r. 

(7) Do pracowników etatowych, którzy do dnia 
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego byli kan
dydatami na pracowników etatowych, oraz do pra
cowników stałych, którzy do dnia wejścia w życie 
rozporządzenia niniejszego byli pracownikami nieeła
towymi, stosuje się, dla ustalenia wymiaru zaopatrze
nia, normy, przewidziane w § 12 ust. (1) p. 1). 

(8) Do pracowników stałych, którzy do dnia 
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego byli pra
cownikami próbnymi, stosuje się dla ustalenia wy
miaru zaopatrzenia, normy, przewidziane w § 12 
ust. (1) p. 2). 

§ 47. 

Do pracowników (emerytów, wdów), którzy 
w dniu wejścia w życie rozporządzenia niniejszego 
rozp.oczęli już - spłacanie składek, podjętych z kasy 
emerytalnej jednego z byłych państw zaborczych, dla 
uzyskania zaliczenia do wysługi emerytalnej okresu 
przynależenia do tej kasy, oraz do pracowników, któ
rzy odebrali składki z funduszów emerytalnych kolei 
Koszycko - Bogumińskiej za okres przynależenia do 
tych funduszów przed dniem 1 listopada 1918 r., nie 
stosuje się postanowień § 2 ust. (5) o sposobie obli
czania wysokości należności za zaliczenie. Pracowni
cy ci uiszczają za to zaliczenie należność w sumie 
równoważnej, w myśl rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 28 stycznia 1925 r. (Dz. U . 
R. P. Nr. 11, poz. 77), sumie, odebranej swego czasu 
tytułem zwrotu rzeczonych składek. 

§ 48. 

(1) Do emerytów, wdów i sierot, którym przy
znano i wymierzono zaopatrzenia i odszkodowaTlia 

za nieszczęśliwe wypadki przed dniem wejścia w ży
cie rozporządzenia niniejszego, do wdów i sierot po 
takich emerytach, zmarłych po dniu 31 stycznia 
1934 r., tudzież do pracowników, którzy nie nabyli 
prawa do uposażenia na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r· o upos aże
niu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje . 
Państwowe " [Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 24), s tosuje s ię 
w dalszym ciągu postanowienia rozporządzenia R a dy 
Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r . o zaopatrzeniu eme
rytalnem pracowników prz edsiębiorstwa "Polskie 
Koleje Państwowe" i o zaopatrzeniu pozosl-.alych p o 
tych pracownikach wdów i sierot, oraz o odszkodo 
waniu za nieszczęśliwe wypad~{ i (Dz. U. R. P. Nr. 61, 
poz . 577) z wyjąt kiem pos tanowień § 5, 7, 8, 9, 
11 ust. (5), § 13 USl. (7), § 14 ust. (2), § 15, 17, 21 , 26, 
35, 36 i 51 tego rozporz ądzeni a. 

(2) Emeryci, wdow y i sieroty , w y mienieni 
w ust. (1), oraz eme ryci, wd owy i sieroty, ldórym 
przyznano i wymie~7 ono zaopatrzenie w cz&sie od 
dnia 1 lutego 1934 1". do dn ia 29 gru dn ia 1935 L, otrzy 
mują od dnia 1 kwietnia 193ó r. za opatrzen i,:::! , w wy
miarze określonym przl' uwzgl ędnieniu zasad § 46, 
przyczem emerytom, wdow om i sierot om, p ob1era
jącym zaopatrzenie wyłącznie z tytułu s!.użby w b. 
pańslwie zaborczem, potrąca. s ię ponadto od dnia 
1 kwietnia 1936 r. 10 76 zaopatrzenia. 

(3) Postanowienia u st. (2) stosuje si ę równie~ 
do emerytów, wdów i sierot, klórzy pobiera ją jedno 
z zaopatrzeń, przyznanych wskutek zwolnienia pra~ 
cownika ze służby spowodu os iągnięcia. granicy w ie
ku i nabycia prawa do pełnego zaopatrzenia eme ry
talnego. 

(4) Postanowienia ust. (2) nie naruszają prawa 
do pobierania zaopatrzeni <l. emerytalnego, w d owiego 
i sierocego z tern zastrzeżen iem, że w razj~ obniże 
nia się wskutek przerachowania wysługi emerytalne j 
poniżej 5,10 lub 15 lat, zaopatrzenia te nie mogą być 
niższe niż 30 ?G sumy, przyjętej dla ustalenia podsta
wy wymiaru danego zaopatrzenia. 

(5) Postanowienia ust. (2J nie dotyczą emery
tów, wdów i sierot, których zaopatrzen ia nie prze 
kraczają: dla emeryta i wdowy - kwoty 50 zł, dla 
sieroty zaś - k w oty 25 zł miesięcznie. 

(6) Jeżeli po zastosowaniu postanowiCll us t. (2) 
do emerytów, wdów i sierot, których zaopa trzenie 
przekracza normy ustalo112 w ust. (5), zao pa trzen ie 
to miałoby wynosić mniej, aniżeli 50 zł lub id: 25 zł 
miesięcznie, przyznaje się zaopa Łrzenie emerytom 
i wdowom w wysokośc i 50 zł, sierotom zaś w w ys o
kości 25 zł miesięczniE:. 

(7) Osobom, wymienionym w ust. (1). którym 
do dnia wejścia w życie rozporządzenia nin ie jszego 
wypłacano dodat;-k ekonomiczny na żonę, wypłaca 
się w dalszym CIągu .. dodatek. Wysokość b~go do
datku oblicza się według postanowień § 13 u st. (1) 
i (2) przytoczonego wyżej rozporządzenia R ady M i
nistrów z dnia 8 lipca 1932. r. 

(8) Wypłacany do dnia wejścia w życie rozpo
rządzenia niniejszego dodatek mieszkaniowy i 5 % 
zasiłek, będzie wypłacany osobom, wymienionym 
w ust. (1), do czasu pobierania dodatku mieszkanio
wego przez funkcjonarjuszów państwowych, przen ie-
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sionych w stały stan spoczynku przed dniem 1 lu
tego 1934 r. 

(9) Do osób, wymienionych w liSt. (1), stosuje 
się nadto postanowienia § 3, 5,' 7, 8, 10 ust. (8) i (9). 
§ 13 ust. (2). § 14. 16, 18 ust. (1) p. 4). § 20, 23 ust. (3). 
§ 25, 27 ust. (1) p. 4) i ust. (4). § 32 ust. (3). § 34, 
35 i 49. 

(lO) Do osób, objętych ust. (1). stosuje się prze
pisy § 39 tylko wówczas, jeżeli osoby te nie sko
t-zystały 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 wejścia 
w życie rozporządzenia niniejszego. 

R o z d z i a ł V. 

Przepisy końcowe. 

§ 49. 

(1) Rozporządzenie niniejsze nie narusza praw 
pracowników (emerytów, wdów i sierot), przejętych 
do kolejowej służby polskiej na obszarze Wolnego 
Miasta Gdańska na zasadzie postanowień wykonaw
czych z dnia 22 października 1921 r. do decyzji Wy
sokiego Komisarza Ligi Narodów z dnia. 15 sierpnia 
i 5 września 1921 r., oraz pracowników (emerytów, 
wdów i sierot). prz ·zjętych na podstawie art. 544 pol
sko-niemieckiej konwencji górnośląskiej, zawartej 
w Genewie dnia 15 maja 1922 r. 

(2) W stosunku do innych obywateli Wolnego 
Miasta Gdańska, którym przyznano i wymierzono 
jako obywatelom Wolnego Miasta Gdańska zaopa
trzenia i odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniej
szego, mają zasŁosowanie postanowienia § 48; przy
czem wypłatę tych zaopatrzeń i odszkodowań, jak 

również wypłatę zaopatrzeń i odszkodowatl, przyzna
nych po wejściu w życic rozporządzenia niniejszego, 
uskutecznia ~ ię '\v walucie gdallskie j w relacji: jeden 
złoty równy jedn e mu guldenowi gdańskiemu. 

§ 50. 

V/ylwn a nic rozporządzenia niniej szego porucza 
się .Minis trowi K omunikacji. 

§ 51. 

[1) J~ozporządzenie ninie jsze wchodzi w ży~i: 
od dnia l lutego 1934 r. z wyjątkiem postanowlen 
§ 48 ust. (7) , dotyczących ustalenia wysokości do
datku ekonomicznego na żonę, które wchodzą Vi ży
cie z dniem 1 kwietnia 1934 r . 

(2) Z dniem wej ś cia w życic rozporządzenia ni
niejszego traci moc obowiązującą rozporządzenie Ra
dy Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o zaopatrzeniu 
emerytalne m pracowników przedsiębiorstwa "Pol
skie Koleje Purlstwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych 
po tych pracownikach wdów i sierot, oraz o odszko
dowaniu za nieszczęśliwe wypadki (Dz. U. R. P. Nr. 61, 
poz. 577), a także rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. 
o zaopatrzeniu emeryŁalncm pracowników przedsię
biorstwa "Polskie Koleje Państwowe " i o zaopatrze
niu pozostałych po tych pracownikach wdów i sierot, 
oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki 
(Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 359); co się tyczy osób, obję
tych § 48 rozporządzenia niniejszego, powyższe roz
porządzenia są w dalszym ciągu ważne, z uwzględ
nieniem zmian, wprowadzonych postanowieniami te
go paragrafu. 
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