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285 
DEKRET 

Z dnia 19 wrześ:lia 1946 r. 

'0 zmianleusławy o czasie pracy w przemyśle I hiłndlu. 

, Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1'945 r. ·o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwi'erdza, co następuje: 

Art. 1. W usimwie z dnia 18 grudnia! 
11919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu 
(Dz. U. R'. P. ~ 11933 r. Nr 94, poz. 734) 
wpiI10wadza się następujące zmiany: 

1) Art. 1 otrzymuje brzmienie następujące: 
. "Art. 1. Czas p'racywszystkich pracowni. 

~w, zatrudnionych na mocy umowy w przemy
śle, handlu, górnictwie, komunikacji i prze
wozie oraz innych zakładach pracy, choćby na 
zysk nie obliczonych, a p:rowadzonych w Spos!ó!b 

przemysłowy, niezależnie od tego, czy 'te zakła~' 
dy pracy są własnością prywatną, czy pań
stwową, czy też organów samorządowych w~
nosi bez wliczenia przerw odpoczynkowych naJ
wyżej 8 godzin na dobę, w sobotę 6 godzin na: 
dobę i nie może przekraczać 46 godzin na ty
dzień". l 

2) Wart. 5 i 8 pkt e) liczbę ~zin 48 
zastępuje si.ę liczbą 46, a liczbę 192 lIczbą 184. 

3) Po art. 8 wstawia się nowy art. 8a o 
brzmieniu następującym: . 

"Art. 8a. W zakładach o ruchu CIągłym 
dozwolona jest w sobotę stała ciągła praca 
8 godzin na z.mianę, jednak w tym przypadku 
p;raQOwnicy muszą otrzymywać osobną zapłatę 
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za 2 godziny nadliczbowe według norm, usta
:Lonych wart. 16". 

Art. 2. W kopalniach węgla w okresie 
jed:nego roku od wejścia w życie nini,ejszego 
dielcl'1eltu czas pracy pmcownik<5,w zatrudnio
nych na powierzchni moż.e trwać w sobotę 8 
godzin. }ednak w tym PfTzypadku pracownicy 
muszą otrzymywać osobną zapłatę za 2 glodziny 
nadliczbiowe weidług norm, ustalonych wart. 16 
ustawy z Idnia 18 grudll1ia 1'919 r. (Dz. U. R. P. 
z 1933 r. Nr 94, plOiZ. 734). 

, RlOIZIp'Orządoonie Rady Ministrów, może, 
~1iZ,edłużyć wSIJ!Offiiruąny ~asok:I1es jeszc,ze na I 

. 
neden rok, o ile względy gospOOarcz,e Pań", 
stwa będą tego wymagały. 

'Art. 3. Wykonanie ll1iniejszego dekretu po. 
rucza się Ministl10wi Pr<lic,y i Opieki Społecz. 
nej w pnrozumieniu z zaint'eresmvanymi mini· 
strami. 

IArt. 4. Dekret niniejszy )Vchodzi w żyde 
z dniem ogłoS2!enia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
Bolesław Bierut 

'Prezes Rady Ministrów: : I " 
Edward Osóbka· Moraws!ci 

"W/ Minister Pracy i Opieki SpołeICznej: 
Edmund Giebariowski 
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DEKRET 

z dnia 19 września 1946 r. 

o wydawaniu Dziennika Taryf i ZaHllduń Komunikacyjnych. 

N a poas ta wie usta wy z dnia 3 stycznią 
1945 r. o trybie wydawania dekl'etów z ' mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1 -:- Rada 
Ministr6w postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady NaTOidJowej zatwierdza, co następuje: 

Art. t. Minister Komunikacji wyd:aj,e 
,Dziennik Taryf i Zarząd'zeń Komunikacyjnych. 

Art. 2. W Dzienniku Taryf i ZarządZleń 
Komunikacyjnych ogłasza się: 

, 1) zarządizenia Ministra Komunikacji, 00-
tycząoe wydawania taryf dla pr~ewcQZu os,6b, 
bag,ażu, przesyłek ekspresowych i towarowych 
kolejami pra6stwlowymi (wysokości opłat i wa
nmk!6w ich stosowania) oraz dotyczące tla
twierdzania taryf dla innych kolei użyteczności 
publicznej; 

I 2) zarządzenia Ministra Komunikacji, dlO
tyczące wydawania lub zatwierdzania taryf dla 
pr.zedsi~biorstw prz1ewoZlOwych użyteczności piU
bh~z:ne] w zakresie komunikacji drogowej, wod
ne] śródlądowej i lotnialej ; 

3) zarządzenia i obwieszczenia przedsię
biorstwa "Polskie Ko1eje Pa6stwowe" oraz in
nych przedsięb1011Stw wskazanych w pkt 2), je
ileli ich ogłosrenie nakazują przepisy szcze
gólne; 

, 4) inne zarządzenia Ministra Komunikacji 
których ogłoszenie w Dzienniku Taryf i Za: 
rządzleń Ki()munikacyjnych zarządzi Minister 
Komunilmcji. i ! , ' 

~:rt: 3. Akty, p1rZlewiclzia:ne wart. 4 ust. I 
pkt 7) 1 , 9) ustawy z dnia 12 c~erwca 1924 r. 
? zakresie działania Ministra Kolei Zelaznych 
l o orgąniz;ącji urzędlów kiolejowych (Dz. U. 

R. P. Nr 57, proz. 580)', zmienionej l'OZpQ.fzą
dZ1eniami PrezY'denta Rzeczypospolit1ej z dnia 
29 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P.Nr 2'5,PIOZ .. 2141), 
z dnia 30 paźd:ziernika 1930 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 76, poz. 599), z dnia 28 grudnia 1934 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) i ustawą. 
z dnia 9 kwietnia 1938 r. (Dz, U. R. P. Nr 29, 

, poz. 257), wydaje Minister Komunikacji w dró
dze zarządzeń. 

'Art. 4'. W kaildym numerze Dziennika Ta; 
ryf i Zarządzeń Komunikacyjnych oznacza się 
dzień jlego wY'dania. 

Art. 5. Zarządzenia wymienione wart. 2 u
waża się za prawnie ogłoszone w dniu wydania 
Dziennika Taryf i Zarz,ąd~eń Komunikiacyj!
nych, w którym je zamieszczono. Jednakże za
rządz'en'ia Ministra K'omunikacji, wymj.en:i!olll(~ 
wart. 2 pkt 1) i 2), wchodzą w życie piętna
stego dnia plO ogłosz,eQliu, jeżeli w S<limY'm zarzą
dlZeniu nie postanowiono inaczej. 

:Art. 6. Wykonanie dekretu niniejsz,eglO pto
TUcza się Ministl'owi Komunikacji. 

:Art. ,'l. Dekret niniejszy wchodzi w :fyt'ie 
z dniem ogłoszenia. 

! }ednoczdnie uchyla się ustawę z dnia 9 
k'wietnia 1936 r. o wydawaniu Dziennika Taryf 
i Zarządzeń Kolejowych (Dz. U. R. P. Nr 29, 
piOz. 234). 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka- Morawski 

~jz Minister Kom1.l!ll1ikacji: 

Wincenty Jastrzębski 




