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§ 44. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 43, 
płatne jest: 

. , 

a) przez przeciąg 4 miesięcy - jeżeli wykłady lub 
ćwiczenia prowadzone są przez jeden pełny 

trymestr, 

b) przez przeci ąg 6 miesięcy - j eżeli wykłady lub 
ćwiczenia prov/adzo:le są przez jeden pełny se
m estr , 

c) przez przeciąg . 8 miesięcy - j eżeli wykłady lub 
ćwiczenia prowadzone są przez dwa pełne try
m estry, 

d) przez przeciąg 12 miesięcy - j eżeli wykh dy 
lub ćwiczenia prowadzone są przez dwa pełne 

semestry lub trzy pełne trymestry. 

§ 45. Przepisy §§ 43 i 44 mają zastosowanie rów
nież do pracowników kontraktowych, którym zlecono 
prowadzenie wykładów i ćwiczeń zleconych. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 46. Minister Oświaty albo właściwy minister 
zalicza do odpowiedniej grupy uposażenia kierowników 
i samodzielnych pracowników naukowych zakładów 
i instytutów naukowo - badawczych, kierowników ar
chiwów i bibliotek naukowych oraz kustoszy, archi
wistów, bibliotekarzy i asystentów archiwów i biblio
tek naukowych. 

§ 47. Zastępcy profesorów i wykładowcy Akade
mii Sztabu Generalnego mianowani na podstawie art. 7 
ust. 2 dekretu z dnia 22 października 1947 r. o utwo
rzeniu Akademii ·Sztabu Generalnego (Dz. U. R. P. 
Nr 65, poz. 379), o ile nie dotyczy ich przepis art. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pra
cowników państwowych i samorządowych oraz prze
wodniczących organów wykonawczych gmin miejskich 
i wiejskich (Dz'- U. R. P. Nr 7, poz. 39), otrzymują upo
sażenie zastępcy profesorów grupy 3, a wykładowcy 
grupy 4. 

§ 48. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozpo
rządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 7 kwietnia 1948 r. o zasadach zasze- · 
regowania państwowych pr acowników nauki do grup 
uposażeniu i o dodatkach do uposażenia (Dz. U. R. P. 
Nr 21, poz. 149). 

§ 49. Wykonanie mmeJszego rozporządzenia po
rucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Oświa

ty, Ministrowi Skarbu oraz innym minist rom. 

§ 50. Rozporządzenie m llleJsze w chodzi w życie 

z dniem ogłoszenia z mocą cbowiązuj ącą od dnia 1 
stycznia 1949 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrank iewicz 

Minister Oświaty : St. Sk rzeszewski 

Minister Skarbu : K. Dąbrowsld 

Minister Obrony Narodowej: M. Zymierski 
Marszałek Polski 

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Modzelewski 

Minister Administracji Publicznej: Wł. Wolski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiątkowski 

Minister Przemysłu i Handlu: H. Minc 

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dąb - Kocioł 

Minister Pracy i Opieki Społecznej ; K. Rusinek 

Minister Kultury i Sztuki : S. Dybowski 

Minister Zeglugi: A. Rapacki 

Minister Leśnictwa: B. Podcdworny 

Minister Komunikacji: J. Rabanowski 

Minister Poczt i Telegrafów: W. Szymnnowski 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Minister Odbudowy: M. Kaczorowski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 19 lutego 1949 r. 

w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia. 

Na podstawie art. 5 pkt 2 i 3, art. 6, 7, 8 ust. 1, art. 
24 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu 
pracowników państwowych i samorządowych oraz prze
wodniczących organów wyk0l!.awczych gmin miejskich 
i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39) zarządza si~ za 
zgodą Rady Państwa, co następuje: 

§ 1. 1. Przepisom nInieJszego rozporządzenia pod ... 
legają nauczyciele i wychowawcy, objęci art. 4 pkt 4 
ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowni
ków państwowych i samorządowych oraz przewodniczą
cych organów wykonawczych gmin miejskich i wiej ... 
'!ski ch - z wyjątkami, wynikającymi z ust. 2, 
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• 2. Przepisy §§ ·3 - 17, 24 i 25' stosuje się wyłącznie 
,00 nauczycieli, wychowawców i asystentów zatrudnio
lnych w szkołach, zakładach i przedszkolach oraż na 
fkur.sach, podległych Ministrowi Oświaty. 

Dział L 

Stawki uposażenia zasadniczego. 

§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego, przewidzia
nego wart. 4 pkt 4 ustawy, powołanej w § 1, określa się 
jak następuje: " " ~; 

grupa uposażenia ' I miesięcznie złotych 

1 , 1ii 21.500 
2 .. 18.500 
3 15.500 
4 . • 14.300 
5 13.000 

12.200 
/ 

6 
7 • fi 11.300 

D z i a ł II. 

o Zasady zaszeregowania i przechodzenia nauczycieli do 
wyższych grup uposażenia. 

§ 3. 1. Wychowawczynie przedszkoli, posia(ffij.~·ce, 
przepisane kwalifikacje, otrzymują przy mianowaniu. 
uposaienie grupy 7, po trzech latach służby - grupy: 6, ': 
po dziewięciu latach służby - gru~y 5; ' ~ os~e~~s~u , 
latach służby - grupy 4, po dwudzIestu sIedmlu lataCh 
służby - grupy 3. 

2. Wychowawczynie przedszkoli, posiadające oboli 
kwalifikacji ' przepisanych również kwalifikacje do nau

I czania w szkołach ogólnokształcących typu podstawo
;wego oraz wychowawczynie przedszkoli" posiadające 
i ukończone liceum dla wychowawczYIl przedszkoli, 
o otrzymują uposażenie określone w § 6. 

3. Wychowawczynie przedszkoli nie posiadające 
: przepisanych kwalifikacji otrzymuj ą uposażenie gTUpy 'L ' 
i 

i § 4. 1. Wychowawcy państwowych domów dziecka, 
l posiadający przepisane kwalifikacje, otrzymują przy 
; mianowaniu uposażenie grupy 6, po ukończeniu zaś 
i trzech lat s~uż~y i po zdaniu e~za~?u kwalifika~yjpe" 
~ go - uposazeme grupy 5, po dZIeWIęcIU latach słuzby -
~ grupy 4, po osiemnastu latach służby - grupy 3, po 
,<Iwudziestu siedmiu latach służby - grupy 2. 

2. Wychowawcy państwowych domów dziecka', nie ' 
, pOSiadający przepisanych kwalifikacji, otrzymuj~ , .upo~ 
J'sażenie grupy 7. 

§ 5. t. Kierownicy państwowych domów dziecka, 
(posiadający przepisane kwalifikacje, otrzymują przy 
imianowaniu uposażenie grupy 4, po ukończeniu trzech 
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§ 6. Nauczyciele szkół ogólnokształcących i szkół 
'ćwiczeń, posiadający przepisane dla nauczycieli szkół 
typu podstawowego kwalifikacje do nauczania, otrzy
mują przy mianowaniu uposażenie grupy 6, po ukończe
niu trzech lat służby i po uzyskaniu kwalifikacji do usta
lenia - uposażenie grupy 5, po dziewięciu latach służ
by - grupy 4, po osiemnastu latach służby - grupy 3, 
po dwudziestu sie?miu latach służby - grupy 2. 

§ 7. Nauczyciele szkół ogólnokształcących, szkół 

cWlczeń i szkół specjalnych ogólnokształcących, posia
dający oprócz kwalifikacyj określonych w § 6 ukończo
ny pańsnvowy wyższy kurs nauczycielski lub równo
rzędny egzamin zawodowy określony przez Ministra 
Oświaty, otrzymują przy mianowaniu uposa±enie grupy 
6, po trzech latach służby i uzyskaniu kwalifikacji do 
ustalenia - uposażenie grupy 5, po dziewięciu latach 
służby - grupy 4, po piętnastu latach służby - grupy 
3, po dwudziestu czterech latach służby - grupy 2 . 

§ 8. Nauczyciele szkół ogólnokształcących , szkół 

ćwiczeń oraz szkół specjalnych ogólnokształcących, 'po
siadający oprócz kwalifikacji określonych w § 6 ukoń-, 

, czone Państwowe Pedagogium, Państwowy Instytut Ro .. 
bót Ręcznych, Państwowy Instytut Pedagogiki Specjal..; 
nej, Instytut Wychowania Fizycznego, Kons,rwatorium 

, Muzyczne (Wydział Nauczycielski) lub jeden z zakładów 
~;t9wnorzędnych określonych przez Ministra Oświaty, 
'I otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy 5, po 
I,yzech)atach służby i uzyskaniu kwalifikacji do ustale
: nia -uposażenie grupy 4, po dziewięciu latach służby
. grupy 3, po osiemnastu latach służby - grupy 2, po 
dwudziestu siedmiu latach służby mogą być awansowani _ 
do grupy 1. 

, § 9. Nauczyciele szkół ogólnokształcących, szkół 
'ćwiczeń oraz szkół specjalnych ogólnokształcących, po
siadający oprócz kwalifikacji określonych w § 6 zakoń~ 
czone przepisanymi egzaminami studia wyższe, otrzy ... 
mują przy mianowaniu uposażenie grupy 4, a po ukoń-

: czeniu trzech lat służby i uzyskaniu kwalifTh:iłcji do usta
, le-nia ,,' ..:... uposażenie ustalone w § 10. 

§ 10. Nauczyciele szkół ogólnokształcących oraz za .. 
kładów kształcenia nauczycieli i wychowawczyń przed
szkoli, posiadający kwalifikacje przewidziane ustawą 
z dnia 26 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z r. 1924 Nr92, 
poz. 864) z późniejszymi zmianami - z wyjątkiem nau
czycieli rysunków, prac ręcznych, śpiewu i muzyki oraz 
wychowania fizycznego, nie mających matury licealnej 
(gimnazjalnej dawnego typu lub seminarialnej) i ukoń
czonych co najmniej dwuletnich specjalnych kursów 
zawodowych, otrzymują przy mianowaniu uposażenie 
grupy 4, po trzech latach służby - grupy 3, po dwul".a
stu latach - grupy 2 i po dwudziestu jeden latach służ" 
by - grupy 1. 

!lat służby i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego - upo- § 11. Nauczyciele szkół ogólnokształcących oraz 
sażenie grupy 3, po dwunastu latach służby - grupy 2, zakładów kształcenia nauczycieli i wychowawczyń przed
po dwudziestu jeden latach służby - grupy 1. szkoli, posiadający kwalifikacje przewidziane ustawą 

:l. Kierownicy państwowych domów dziecka, ktÓ- z dnia 26 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr 92, 
rym kwalifikacje przyznane zostały w trybie wyjątko- · poz. 864) z późniejszymi zmianami, a nauczający rysun
wym, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grlipy 5, ków; prac ręcznych, śpiewu i muzyki oraz wychowaIlia 
po ukończeniu trzech lat służby i zdaniu egzaminu kwa- ' fizycznego, nie mający matury licealnej (gimnazjalnej 
lifikacyjnego -:-, uposażenie grupy 4, po dwunastu latach , dawnego typu lub seminarialnej) i ukończonych co n~j
służby - grl.łW3, po ,dwudziestu jeden latach służby,....., ! mniej dwuletnich specjalnych kursów zawodowych" 
grupy 2. ' "' . ; ptrzymują uposażenie określone w § 8. 

• 
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§ 12. 1. Niekwalifikowani nauczyciele szkół ogól
nokształcących otrzymują up<)sażenie grupy 6, a jeżeli 
uczą w szkołach ogólnokształcących stopnia licealnego
uposażenie grupy 5. 

2. Niekwalifikowani nauczyciele szkół ogólnokształ
cących oraz zakładów kształcenia nauczycieli i wycho
wawczyń przedszkoli, posiadający zakończone przepisa-' 
nymi egzaminami studia wyższe, otrzymują uposażenie 

grupy 4. 

3. Niekwalifikowani nauczyciele zakładów kształ
cenia nauczycieli i wychowawczyń przedszkoli otrzy
mują uposażenie grupy 5. 

4. Minist~r Oświaty określi szkoły i zakłady oraz 
egzaminy, których ukończenie lub złożenie stanowi do
wód posiadania studiów wyższych w rozumieniu niniej
szego rozporządzenia. 

§ 13. 1. Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół 
zawodowych otrzymują uposażenie określone w § 7. 

2. Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawo
dowych, posiadający ukończone Pańshvowe Pedago
gium, Państwowy Instytut Robót Ręcznych, Pa{:"!Łwowy 
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Instytut Wychowania 
Fizycznego, Konserwatorium Muzyczne (Wydział Nau
czycielski), Seminarium Gospodarcze w Snopkowie w 
latach od 1925 do 1936 lub Prywatną Szkołę Gospodar
czą Żeńską w Snopkowie, Towarzystwa Gospodarczego 
Wykształcenia we Lwowie od roku 1936 albo inny za
kład określony przez Ministra Oświaty - otrzymują 
uposażenie określone w § 8. 

3. Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawo
dowych, posiadający zakończone przepisanymi egzami
nami studia wyższe, otrzymują , uposażenie określ.one 
w § 10. 

§ 14. 1. Kwalifikowani nauczyciele państwowych 
i publicznych średnich szkół zawodowych, posiadający 
zakOllczone przepisanymi egzaminami studia wyższe, 
otrzymują uposażenie określone w § 10. 

2. Kwalifikowani nauczyciele państwowych i publi
cznych średnich szkół zawodowych, nie posiadający stu
diów wyższych, otrzymuj ą uposażenie określone w § 8. 

§ 15. 1. Niekwalifikowani nauczyciele niższych 
szkół zawodowych otrzymują uposażenie grupy 6, a je
żeli posiadają zakończone prźepisanymi egzaminami stu
dia wyższe - grupy 4. 

2. Niekwalifikowani nauczyciele państwowych i pu
blicznych średnich szkół zawodowych, posiadający studia 
wyższe, zakończone przepisanymi egzaminami, otrzymu
ją uposażenie grupy 4. 

3. Niekwalifikowani nauczyciele państwowych i pu
blicznych średnich szkół zawodowych otrzymują upo
sażenie grupy 5. 

§ 16. 1. Kwalifikowani asystenci i nauczyciele za
wodu w szkołach zawodowych otrzymują przy miano
waniu uposażenie grupy 5, po dziewięciu latach służby
grupy 4, po piętnastu latach służby - grupy 3, po dwu
dziestu czterech latach służby - grupy 2. 

2. Niekwalifikowani asystenci i nauczyciele zawodu 
w szkołach zawodowych otrzymują uposażenie grupy 5. 

§ 17. Wymiar uposażenia i zasady automatycznego 
przechodzenia do wyższych grup uposażenia wychowaw
ców (-czyń) internatów i burs oraz zakładów opiekuil-
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czo-wychowawczych, jak również nau(;zycieli oraz po
mocniczych sił nauczycielskich, nie wymienionych w roz_ 
porządzeniu niniejszym może okre.ś1ić czasowo lVIinister 
Oświaty w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

§ 18. Nauczyciel przeniesiony ze względów organi
zacyjnych do szkoły innego typu ot rzymuje uposażenie 
zasadnicze i awansuje w innej szkole według zasad, ja~ 
kie miały do niego zastosowanie w szh:ole poprzedniego 
typu, chyba że przeniesienie to stwarza warunki korzyst
niejszego awansu. 

§ 19. Urzędnicy administracji szkolnej, przeniesie
ni do służby nauczycielskiej lub wychowawczej, otrzy
mują odpowiednią grupę uposażenia przewidzianą dla 
nauczycieli w zależności od posiadanych kwalifikacji 
oraz lat służby, przy czym lata pracy ' w administracji 
szkolnej liczą im się do lat służby nauczycielskiej (wy
chowawczej). 

§ 20. Przesunięcie do wyższej grupy uposażenia w 
drodze awansu automatycznego następuje w dniu 1 sty
cznia lub 1 lipca po spełnieniu się przepisanych warun~ 
ków. 

§ 21. Dyrektorzy i kierownicy szkół oraz zakładów 
otrzymują uposażenie i awansują do wyższych grup upo
sażenia na zasadach przewidzianych dla nauczycieli 
szkół (wychowawców domów dziecka) przez nichkiero
wanych z tym, że przy obliczaniu lat służby należy ich 
służbę w charakterze dyrektora lub kierownika liczyć 
jako służbę nauczycielską. 

D z i a ł III. 

Dodatki do uposażenia. 

§ 22. Osobom, wymienionym w § l, pełniącym służ
bę na obszarze m. st. Warszawy, przyznaje się dodatek 
lokalny w następującej wysokości: 

grupa uposażenia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

miesięcznie złotych 

650 
580 
500 
450 
400 
380 
350 

§ 23. Osobom, wymienionym w § 1, pełniącym służ
bę na obszarze miast: Elbląga, Gdańska, Gdyni, Sopotu 
i Szczecina oraz powiatów: elbląskiego, gdańskiego, 
morskiego, szczecińskiego. i wolińskiego, przyznaje się 

dodatek lokalny w następuj ącej wysokości: 

grupa uposażenia miesięcznie złotych 

1 1.400 
2 1.250 
3 1.100 
4 950 
5 850 
6 800 
7 7;)0. 

§ 24. 1. Nauczycielom mianowanym na niżej wy
mienione stanowiska przysługują następujące dodatki 
funkcyjne: 
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1) Dyrektor Pal'lstwowego Instytutu Ro
bót Ręcznych, Pal'lstwowego Instytutu 
Pedagogiki Specjalnej 6.000 zł 

5) nauczycielom zakładów kształcenia 
nauczycieli (wychowawczyń przed
szkoli), nauczycielom i nauczycielom 
zawodu w szkołach zawodowych oraz 
nauczycielom szkół ogólnokształcą
cych stopnia licealnego i szkół spe
cjalnych (zakładów specjalnych), 
uznanym przez Ministra Oświaty za 
wybitnych pedagogów lub specjali
stów. 

2) Dyrektor wyższego kursu nauczyciel
sKIego, liceum pedfl.gogicznego oraz 
szkoły zawodowej ponad 10 oddziałów 

3) Dyrektor szkoły ogólnokształcącej 
stopnia licealnego, 
Dyrektor szkoły ogólnolr...ształcącej 
stopnia podstawowego i licealnego, 
Dyrektor szkoły zawodowej od 5 do 10 
oddziałów 

4) Dyrektor szkoły zawodowej do 4 od
działów 

5) Zastępca dyrektora pełnej szkoły ogól
nokszałcącej stopnia podstawowego 
i licealnego 

6) Kierownik szkoły ogólnokształcącej 
typu podstawowego (szkoły ćwiczeń) 

7-klasowej oraz kierownik szkoły 
specjalnej 

7) Kierownik zakładu opiekuńczo-wy

chowawczego lub domu dziecka 

8) Kierownik wydziału i kierownik war-

5.000 zł 

4.000 zł 

2.600 zł 

2.400 zł 

2.400 zł 

2.000 zł 

sztatu w szkole zawodowej 1.100-2.300 zł 

9) Kierownik szkoły ogólnokształcącej 
stopnia podstawowego (szkoły ćwi
czeń) o 4, 5 lub 6 nauczycielach 

10) Kierownik szkoły zawodowej wcho
dzącej w skład zakładu zbiorczego 

11) Kierownik szkoły ogólnokształcącej 

stopnia podstawowego o 2 i 3 nauczy
cielach 

12) Kierowniczka przedszkola i nauczyciel 
kierujący w szkole ogólnokształcącej 
stopnia podstawowego 

1.800 zł 

1.700 zł 

1.400 zł 

1.000 zł. 

2. Stawki dodatków wymienionych w ust. 1 pkt 8 
ustala dla poszczególnych osób Minister Oświaty. 

§ 25. 1. Nauczycielom mzeJ wymienionych szkół 
i zakładów przysługuje dodatek służbowy w następl:ją
cej wysokości: 

1) kwalifikowanym nauczycielom zakła-
dów kształcenia nauczycieli (wycho
wawczyń przedszkoli) 

2) nau<::zycielom szkół zawodowych, po
siadającym przepisane kwalifikacje 
zawodowe lub ukóńczone studia 'wyż
sze oraz kwalifikowan ym nauczycie
lom szkół i zakład6w specj aln ych 

3) n auczycielom zakładów kształcenia 

nauczycieli (wychowawczyń przed
szkoli), szkól zawodowych, szkół i za
kładów specjalnych n ie wymienio
nych w pkt l) i 2) oraz nauczycielom 
zawodu i asystentom w szkołach za
wodowych 

4) kwalifikowanym nauczycielom szkół 
i przedszkoli ćwiczeń 

3.000 zł 

2. E,OO zł 

1.600 zł 

1.200 zł 

5.000 zł. 

2. Liczbę osób objętych dodatkiem, przewidzianym 
w ust. 1 pkt 5 ustala Minister Oświaty w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu. 

§ 26. Można pobierać t ylko jeden dodatek służbowy. 

D z i a ł IV. 

Przepisy lJrzejśóowe i k()ńcowe. 

§ 27. 1. Przy wymi:::rze Ul)OSażenia nauczycieli za
liczą władze, wyznaczone przez właściwego ministra, do 
czasu służby czas udowodnio!lej pracy nauczycielskiej 
w szkolnictwie polskim javmym na terenach okupowa
nych lub za granicą. Okres pracy w wymiarze co naj .. 
mniej 14 godzin tygodniowo podlega zaliczeniu w cało
ści, okres zaś pracy w wymiarze poniżej 14 godzin ty
godniowo - VI połowie. Władze mogą zarządzić zbadanie 
pracy nauczyciela w okresie okupacji przez komisję we
ryfikacyjną· 

2. O zaliczalności okresu wojennego we wszystkich 
innych przypadkach odnoszących się do osób wymienio
nych w ust. 1 decydują komisje weryfikacyjne powoła
ne przez właściwego ministra, który ustali ich skład 
i kompetencje oraz zasady zaliczalności. Właściwy mini.., 
ster może ustalic przypadki, w których okres ten zali ... 
czony będzie tylko w części. 

Właściwy minister może również zarządzić w przy ... 
padkach zasługujących na szczególne uwzględnienie za
liczanie okre.su woiennego lub jego części, a zwłaszcza 

czasu pracy w zorganizowanym tajnym nauczaniu, 
w wymiarze wyższym niż pojedynczy, nie wyższym 

wszakże niż podwójny. 
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do tych nau'" 

czycieli zatrudnionych VI szkołach, zakładach i przed
szkolach oraz na kursach, pódległych Ministrowi Oświa
ty, którzy 'bez ważnych powodów nie zgłosili się w ter
minie ustalonym przez Ministra Oświaty do objęcia 

służby w szkolnictwie państwowym lub publicznym lub 
którzy do tej służby nie zostali przyjęci. 

§ 23. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozpo
rządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 15 września 1948 r. o zasadach zasze
r egowania i automatycznego przechodzenia nauczycieli 
do wyższych grup uposażenia , o dodatkach lokalnych, 
funkcyjnych i słu2bowych nauczycieli oraz o trybie 
ustalania dodatkow ego vlynagrodzenia za. pracę w go
d zinach nadliczbowych i za czynności dodatkowe nau
czycieli (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 322). 

§ 29. \Vykonanie niniejszego rozporządzenia poru
cza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Oświaty 
i Ministrowi Skarbu oraz właściwym ministrom - w za
kresie podległych im szkół, zakładów i przedszkoli oraz 
kursóW. 

o. 



• 
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§ 30. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w życie Minister Przemysłu i Handlu : H. Minc 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 1949 r. , Minister Handlu Wewnętrznego: 1'. Dietrich 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dąb - Kocioł 

Minister Oświaty: Si. Skrzeszewski Minister Pracy i Opieki Społecznej: k. Rusilłeli 

Minister Skarbu: K. Dqbrowski Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski 

Minister Obrony Narodowej : M. Zymierski Minister Zeglugi: A. Rapacki 
' Ma rszałek Polski 

" Minister Spraw Zagranicznych: Z. Modzelewski 

Minister Administracji Publicznej: Wł. "Y0lski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz 

!,. 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiątkowski 

Minister Leśnictwa: B. Podedworny 

Minister Komunikacji: J. Rabanowski 

Minister Poczt i Telegrafów: W. Szymanowski 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Minister Odbudowy: M. KaczoIOwski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY ,MINISTRÓW 

z dnia 19 lutego 1949 r. 

w sprawie terminu płatności uposażenia pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczącycll 
organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich. 

Na podstawie art. 19 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwo
wych i samorządowych oraz przewodniczących organów 
w ykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. 
Nr 7, poz. 39) zarządza się za zgodą Rady Państwa, co 
następuje: ' 

§ 1. Uposażenie pracowników państwowych i sa
morządowych, przewodniczących i zastępców przewod
czących organów wykonawczych gmin miejskich oraz 
przewodniczących organów w ykonawczych gmin wiej
sk ich wypłaca się miesięcznie z góry w pierwszym 
dniu każdego miesiąca. 

.Jeżeli dzień ten jest wolny od zajęć służbowych, 

ił wówczas wypłata uposażenia następuje w ostatnim dniu 
~ zaj ęć poprzedniego miesiąca. . 
, ..... -·- Należności, których wymiar może być ustalony je
dynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się 
miesięcznie z dołu. 

§ 2. Wykonanie ' niniejszego rozporządzenia porucza 
się Prezesowi Rady Ministrów, lVlinist rom: ' Skarbu 
i Administ r acji Publicznej oraz wszystkim innym mi
nistrom. 

§ 3. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 1949 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów : Al. Zawadzki 

W iceprezes Rady Ministrów: 4. Korzycki 

Minister: W. Rzymowski 

Minister: W. Baranowski 

Minister Skarbu: K. Dąbrowski 

Minister Administracji Publicznej: Wl. Wolski 

Minister Obrony Narodowej: M. Zymierski 
Marszałek Polski 

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Modzelewski 

Minister Bezpiecżeństwa Publicznego: St. Radkiewicz 

Minister Sprawiedliw ości: H. SVliątkowski 

Minister Oświaty: St. Skrzeszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: H. Minc 

Minister Handlu Wewnętrznego : T. Dietrich 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dąb - Kodol 

Minister Pracy i Opieki Społecznej : K. Rusinek 

Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski 

Minister Zeglugi: A. Rapacki 

Minister Leśnictwa: B. Podedworny 

Minister Komunikacji: J. Rabanow ski 

Minister Poczt i Telegrafów: W. Szymanowski , 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Minister Odbudowy: M. KaczoIOwiki 




