
'" : " ;', i· · · .. ! 

' Dziennik Ustaw Nr'2ł . "_ 26:1 _ .. " . "PoE,216;2ł7 " i 2111 
... 

§ 3" Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie nadaje 
się oScibo~ość prawną.' 

, , §4: S'tudenci Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiej
skiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa 

,' Wiejskie6!o w Łodzi ' stają się studenta:m:iWyższej Szko
, łyRolIiiczej. w Olsżtynie. 

' >, (t 

< , • •• " " . : ; ; ~ ~ 

§ 6. Wykonanię rozpoąąd2;enia , porucu ,~ię " ~i
nistrow:i ~zkól Wy~zych i NaukI." 

, " ,; ' ; 

§ .7. Rozporządzenie wchodzi w . życie z dniem, og~o~ 
szenia. '" ,, ' 

§ 5. Termin zakończenia działalności szkół, wymie
. ,nionych. yv§ 1, ustali lI(1ią.istcr Szkól Wyższych i Nauki. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

• 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OSWIA1'Y 

z dnia 21 kwietnia 1950 r. 

zmieniahce rozporządzenie w sprawie org~nizacji Studium Dzi~nnikarskiego w Akademii Nauk Polit:v('~mych. 

Na podstawie art. 20 i 75 dekretu z dnia .2,8 paź
dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyż
szego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W rozporzącizer.'u Ministra Oświaty z dnia 25 
września 1948 r. \V sprmvie organiz~cjiStudium Dzien_ 
nikarskiegow Akademii Ncł.Ul< Politycznych (Dz. U. R. P. 
Nr 47, poz. 354) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje hrzmier.:e: 
,,§ 3, 1. Na Studium pr.?YJ mowani są studenc~ 

i absolwenci szkół wyższych akademickich i zawodo
wych. 

2. Warunkiem przejśda na drugi rok Studium jest 
ukończenie I roku Stud'um i I roku szkoły wyższej 

oraz odbycie trzymier;:ięcznej praktyki w redakcji. 
3. Warunkiem przejścia n~ trzeci rok Studium 

jest ukończenie II-go roku Studium oraz II-go roku 
szkoły wyższej, 

4. Dyplom ukończen'a Studium może otrzymać 
jedynie student posiaqający dyplom szkoły ,'.ryższej.;' 

2) W § 4 wprowadza się ust. 3 i <1: w brzmieniu: 
,,3. Studenci Studium, którzy nie są studentami 

lub absolwentami Akademii · Nauk Politycznych, obo-

wiązani są w t~ szkole dodatkowo wysłuchać wykła
dów i złożyć egzaminy z następuj ących przedmi.otów: 

Rok I 

Materializm historyczny i dialektyczny 
Historia doktryn i ruchów społecznych' 

Rok II 

Ekonomia kapitalizmu 

Rok III 

Ekonom'a socjalizmu i demokracji ludowej . 

4. Od wymagań przesłuchania wykładów ' lub zło
żenia egzaminów z niektórych lub wszystkich przed
miotów wymienionych VI § 4 ust. 3 niniejszego rozpo
rządzenia mogą być zwolnieni. studenci, którzy wy
każą s' ę egzaminami z tych przedmiotów, złożonymi 
w innych szkołach wyższych" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie .z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia l września 
1949 r. 

Minister O~wiaty; w z. E. Krassowslw 
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ROZPORZ1\DZENIE MINISTRA LEśNICTWA 
j 

/ 
Z dnia 26 maja I!J50 1'. 

w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw law\V państwowych. 

Na podstawie art. 27 u stawy z dnia 20 grudn 'a 
1949 r. o państwowym gospodarstwie l eśnym (Dz. U. 
R. P. Nr 63, poz, 494) zarządza się w porozumieniu 
z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego oraz lVIinistrem Finansów, co następuje : 

§ 1. Rozporządzen :e niniejsze normuje uposażenie 
pracowników, których stosunek służbowy ma charakter 
publiczno-prawny, w przedsiębiorstwach lasów pań

stwowych, utworzonych na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a) 
ustawy z dnia 20 grudnia 19-1 9 r, o państwowym gospo
darstwie leśnym rDz, U. R P. Nr 63 , poz. 494). t 

Grupa uposażenia 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
l) 

10 
11 
12 

miesięcznie zł. 
35.700 
('?~.~ti\) 

27.300 
22.575 
19.530 
16.485 
14.385 
U.SlO 
11.55G 
10.500 

9.765 
!ł .240 § 2. 1. Pracownicy przedsiębiorstw lasów pań 

stwowych otrzymują uposażenie zasadn : cze według na
stępującej tabeli: 

:f. Uposatenie dyrektora naczelnego Graz dyrf'k
torów w Centralnym Zarządzie Lasów -Państwowycb 



, 
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określi Minister Leśnictwa w porozumieniu z Przewod
niczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego i Ministrem Finansów. 

§ 3. Uposażenie osób odbywających służbę przy
g6towawczą na stanowiska w przedsiębiorstwach lasów .. 
państwowych określi Minister Leśnictwa w porozumie
niu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego i Ministrem Finansów. 

§ 4. Pracownicy przedsiębiorstw lasów państwo
wych, pełniący służbę na obszarze m. st. Ylarszawy, 
otrzymują dodatek lokalny w wysokości następującej: 

Grupa uposażenia miesięcznie zł 

1 790 
2 685 
3 655 
4 630 
5 580 
6 550 
7 525 
8 475 
9 445 

10 420 
11 370 
12 340 

§ 5. Pracownicy przedsiębiorstw lasów państwo
wych, pełniący służbę na obszarze miast: Elbląga, 
Gdańska, Gdyni, Sopotu i Szczecina oraz powiatów: 
elbląskiego, gdańskiego, morskiego, szczecińskiego 
i wolińskiego, otrzymują dodatek lokalny w następu

jącej wysokości: 

Grupa uposażenia miesięcznie ~ł 
1 2.100 
2 1.8DO 
3 UiSO 
4 1.575 
5 lA 70 
6 1.3G5 
7 1.260 
8 1.155 

kierownik jednostki orga'ftizcyjneJ o specjalJ'e 
ważnym zakresie działania., 

V stawka - 5.250 zł miesięcznie - kierownik oddzi ału, 

kierownik sekcji samodzielnej (podlegkj bez
pośrednio szefowi działu lub dyrektor owi re
jonu), inspektor, kierownik drużyny urządzenia 
lasów, kierownik drużyny pom~arowej,komen
dant okręgowy straży leśnej, nadleśniczy i kie
rownik jednostki organizacyjnej szczególnej ; je
żeli pełnią służbę w terenach górskich lub 
w warunkach szczególnie trudnych bądź admi
nistrują obiektami większymi, 

VI stawka -,. 4.200 zł miesięcznie - nadleśniczy, kie
rownik jednostki organizacyjnej szczególnej, za
stępca komendanta okrę.~owego straży leśnej. 

2. Prac6wnicy kontroli wewnętrznej, zatrudnieni 
bezpośrednio przy czynnościach kontrolnych, oh·zymują 
dodatek .funkcyjny podwyższony o. następujące kwot~ 

w stawce .II o 4.200 zł 

IV o 3.675" 
V o 2.625 

3. Dodatek funkcyjny pobiera również pracownik 
pełniący obowiązki przywiązane do stanowiska kierow
niczego. 

4. Pracownikowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub wię
cej dodatków funkcyjnych, uprawnionemu służy prawo 
wyboru. 

5. Dodatek funkcyjny nie przyslugujepracowni
kowi w okresie stanu nieczynnego, urlopu bezpłatnego, 
zawieszenia w pełnieniu służby oraz za czas, przekra
czający trzy mi esiące niepełnienia z innych pow(j(jów 
obowiązków, 00 których przywiązany jest d(j(jatek 
funkcyjny. 

§ 7. 1. Pracownikom przeds i ębiorstw lasów pań
stwowych, zajmującym !1i:i,ej wymienione stanowiska, 
przyznaje się dodatek słu~bowy wedlu g następujących 

stawele 
. ~ ·1:050 
10 945 stawka "au - 4.200 zł miesięcznie - k lerownik sekcji, 
11 840 raaca, starszy księgowy, 

12 ·735 stawka "bu - 3.675 zł mi esięcznie - taksator leśny, 
§ 6. 1. Pracownicy przedsiębiorstw lasów pań- mierniczy, samodzielny referent w rejonie, 

stwowych, zajmujący niżej wymienione stanovviska kie- stawka "cu - 3.150 zł mies i ęczn'e - referendarz, księ-
rownicze, otrzymują dodatek funkcyjny według na- gowy, instruktor techniczny, kierownik sekre-
stępujących stawek: \ tariatu głównego, sekretarz dyrektora naczel-
I stawka -15.750 zł miesięcznie - dyrektor ekspozytury, • nego, adiunkt leśny pełn ' ący służbę w terem\ch .. 
II stawka - 12.600 zl miesięcznie - wicedyrektor górskich lub VI warunkach szczególnie t rudnych, 

w Centralnym Zarządzie Lasów Państwowych, stawka "d" - 2.100 zł miesięcznie - k ierownik sekre-
główny inspektor kontroli, szef działu. samo- tariatu, intendent, kierownik parku samochodo-
dzielnego (podległego bezpośrednio dyrektorowi wego, adiunkt leśny, technik urzljdzeniowy, 
naczelnemu), t'echnik pomiarowy, starszy rachmistrz, kasjer 

III stawka - 10.500 zł miesięcznie - szef działu, radca w Centralnym Zarządzie LdSów Państwowych 
prawny w Centralnym 2arządzie Lasów Pall- i ekspozyturze, dowódca oddziału rejonowego 
stwowych, dyrektor rejonu, inspektor główny straży leśnej, leśniczy administracyjny (sekre-
straży leśnej, tarz nadleśnictwa), sekretarz jedn'1stki organiza-

IV stawka - 7 ~350 zł miesięcznie - starszy inspektor, cyjnej szczególnej, kierownik hali maszyn, pod-
radca prawny ' w ekspozyturze Centralnego Za- referendarz, samodzielnie referujący sprawy, 
rządu Lasów Państwowych, starszy radca do leśniczy służby zewnętrznej pełniący służbę w 
spraw ... , inspektor w inspektoracie straży terenach górsk:ch lub w warunkach szczególnie 
leśnej, kierownik oddziału samodzielnego . (pod- , .. trudnych, 
ległego bezpośrednio dyrektorowi w . Centralnym stawka "eu - 1.575 zł miesięcznie .:..- rachmistrz ' i ka-
Zarządzie Lasów Państwowych lub dyrektorowi sjer w rejonie, nadleśnictwie, jednostce organi~ 
ekspozytury); kierownik inspektoratu kontroli. zacyjnej szczególnej, 
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stawka f" -- 1.050 zł.miesięcznie -- podleśniczy i ga
. j'~wy pełniący służbę w terenach górskich lub 

w warunkach szczególnie trudnych, dowódca 
dmżyny straży leśnej. 

2. Minister Leśnictwa określi, w jakich jednost
kach organizacyjnych służba będz'e uznana za pełnioną 
w terenie górskim lub w warunkach szczególnie trud
nych, jakie jednostki będą uważane za obiekty więk
sze oraz które jednostki organizacyjne szczególne po
siadają specjalnie ważny zakres działan'a. 

3. Praco"vnicy kontroli wewnętrznej zatrudnieni 
bezpośrednio przy czynnościach kontrolnych otrzymują 
dodatek służbowy podwyższony o następujące kwoty: 

w stawce "a" o 2.100 zł 

" 
" 

"c" o 1.575 " 
"d" o 1.050 " 

§ 8. Do dodatków służbowych, jak rÓWl1lez w razie 
zb'egu tytułów do dodatku funkcyjnego i · służbowego, 
stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 3, 4 i 5. 

§ 9. 1. Pracownicy zatrudnieni w ekspozyturach 
i rejonach w grupie uposażenia 7, 8, 9 i 10, kLórzy 
otrzymywali dodatek zachodni przed dniem 1 stycznia 
1949 r .. otrżymują przejściowy· dodatek wyrównawczy 
w wys~kości 1.200 zł miesięcznie. .... 

2. Pracownicy uprawnieni do dodatków funkcyj
nego, służbowego lub lokalnego nie posiadają pWWd 
do przejściowego dodatku wyrównawczego. 

3. Pracownicy otrzymujący przejśc' owy dodatek 
wyrównawczy tracą prawo do tego dodatku, jeżeli zo
staną awansowani do grupy uposażenia 8 lub wyższej. 

§ 10. Pracownicy Centralneg~ Zarządu Lasów Pań
stwowych oraz jednostek organizacyjnych posiadających 
siedzibę w WarsZ',wie otrzymują dodatek wyrównaw
czy przewidziany dla pracowników zatrudn'onych we 
władzach i urzędach II ,··,,;tancji. 

§ 11. Pracownicy Centralnego Zarządu Lasów Pań
stwowych przen~esieni z Ministerstwa Leśnictwa (za
rządu centralnego), a n~e posiadający prawa do premii, 
otrzymują specjalny dodatek przejściowy w wysokości 
odpowiadającej rozmcy pomiędzy uposażeniem po
bieranym dotychczas a uposażeniem przysługująeym 

w Centralnym Zarządzie Lasów Państwowych. 

§ 12. 1. Pracownicy nadleśnictw i jednostek o,,"ga
nizacyjnych szczególnych mają prawo do otrzymywan;a 

, bezpłatnie drEwna op?łowego z lasów państwowyd1 

w ilo.śei odpowiadającej 24 mp szczap opą.łowych 

S'Osno.wych rocznie. 
2. Minister Lo?śnictwa określi jakość oraztryo wy

Gawani"ł drewna opalowego 'pracownikom, o których 
mowa w ust. 1. 

3. Pracownicy Centralnego Zarządu Lasów PaJl
stwowych, ekspozytur oraz zarządów rejonowych .otrzy
mują w zam'an drewna opało\vego w naturze dodatek 
do. uposażenia, równy wartości szczap sosnowych II kla
sy, obliczonej według aktualnego cennika urzędowego. 

4. Przepis ust. 3 może być stosDwany iównioż do 
pracowników nadleśnictw i jednostek oreanizacyjnych 
szczególnych, którzy zajmują mieszkania nie przystoso
wane do opalan' a drewnem. 

5. Prawo do otrzymywania drewna opałowego lub 
dodatku do uposażenia nie przysługuje pracownikom 
przeniesionym. w stan nieczynny o.raz przebywającym 
na urlo.pie bezpłatnym. 

§ 13. 1. Pracownicy nadleśnictw mają prawo do. 
odpłatnego użytkowania gruntów rolnych państwowego. 
gospodarstwa leśnego. . 

2. Minister Leśn' ctwa może zastosować przepis 
ust. 1 do pracowników jednostek organizacyjn:th 
szczególnych. J< 

3. Minister Leśnictwa określi normy gruntów rol
nych oddawanych uo odpłatnego użytkowania, wyso
kość opłat za użytkowanie, sposób użytkowania tych 
gruntów oraz zasady rozrachunku w przypadkach prze
niesien'a w stan nie czynny, rozwiązania stosunku służ
bowego lub śmierci pracownika. 

§ .14. l':Iinister Leśnictwa określi, którym pracow
nikom nadleśnictw i jednostek organ;zacyjnych 
szczególnych oraz w jak'm zakresie i na jakich warun
kach będ ... · e dozwolone bezpłatne pasanie inwentarza. 

~§ 15. 1. Pracownicy nadleśnictw, zajmujący stano
wiska określone przez Ministra Leśnictwa, obowiązani 

są mieszkać w miejscach pełn'enia Ich obOWiązków służ:" 
bowych i w tym celu otrzymują bezpłatnie mieszkania 
służbowe wraz. z budynkami gospodarczymi. 

2. Minister Leśnictwa może zastosować przepis ust. 
1 do pracowników jednostek organ'zacyjnych szczegól
nych. 

3.. Pracownikom przedsiębiorstw lasów pal1stwo
wych poza wymienionymi w ust. 1 mogą być przydzie
lone odpłatnie· na ich prośbę mieszkania w budynkach 
pozostających pod zarządem przedsięb'orstw lasów pail
stwowych. 

§ 16. 1. \V przypadku rozwiązania stOSunku służbo
"vego, przeniesienia w stan nieczynny lub zmiany sta
nowiska slużbowego czy też miejsca służby, z powodu 
którego nastąpił przydział mie~zkan'a, pracownik wi
nien na żądanie władzy przełożonej opróżnić mieszka
nie służbowe (§ 15 ust. 1) wraz z budynkami gospodar
czymi w przeciągu miesiąca od dn'a doręczenia wezwa
nla. Przy dobrowolnym wystąpieniu ze słUŻbY calkowite 
opróżnien'e JTIieszkania powinno nastąp'ć nstychmiast. 

2. Pracownik zajmujący mieszkanie służbowe obo
wiązany jest od p;erwsze'!.o dnia .. najbli~szego miesąca 
po dniu rozwią7 2."lia stosunku służbowego, przeniesie
nia w stan n :eczynny lub prz':!nięs;enia n3 inne stano
\",isko, z tytułu którego nie przysługuje mu prawo do 
bezpłatnęgo mieszkania służbowego, opłacać należność 

za mieszkanie do czasu jego opróżnienia. 
3. \V przypadku zawieszenia w" czynnośc ' ach służ

bowych władza przelożc.na może w razie potrzeby na
kazać pracowni kowi zajmującemu mieszkanie służbo

we opróżnienie w przeciągu miesiąca części m;eszkania 
niezbędnej dla pracownika, któremu powierzono peł

nienie zastępcze czynności na danym stanowisku. 
4. VI raz 'e nieopróżnienia mieszkania oraz budyn

ków gospodarczych w oznaczonych terminach władza 
przełożona ma prawo wydać zarządzenie o eksmisji.. 
Zarządzenie to podlega wykonaniu w trwbie post~powa
nia przymusowego w edministracji. 

§ 17 .. 1. Minister Leśn'ctwa określi, któr zy. pracow
nicy obowiązani są do noszenia munduru w służbie. 

2. Pracownicy obowiązani do noszenia munduru 
w służbie otrzymują umundurowanie za opłatą 25% 
jego wartości. 

} 18. Minister Leśnictwa określi kategorie 'pracow
ników, którzy ze względu na szczególne właściwości 

.. pracymają prawo do ubrania ochronnego lub robQcze
go, oraz ~asally i warunki przydziału ubrania. 

, 
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§ 19. 1. Pracownicy przedsiębiorstw lasów pańStwo
wych mogą otrzymywać ,;mpomogi, nagrody pieniężne 
oraz premie za w:idajn'oŚć'" pracy. ' 

2. Minister Leśnictwa w porozumieniu z Przewod
niczącym' Państwowej Ko~isji pianow!łnia, Gospodar
czego określi zasady premiowania pracowników przed
siębio!stw lasów pańsJwowych: 

'§ 20. W razie pełnienia czynności służbowych poza 
zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przenie
sień na inne miejsce służbowe otrzymują pracownicy 
przeds:ębiorstw lasów państwowych należności, które 
określi Minister Leśnictwa w porozumieniu z Ministrfr -

Finansów.' 

§ 21. 1. Prf',('ownikom przedsiębiorstw lasów pal'!
stwowych służy prawo do jednego tyiko uposażenia 
za. ,9~pł czynI?9śc !,ołączC'nych z zajmowanym s1.ano
wisklE~m sIL: ·bowym. 

2. Za czvnności służbowe zleccne, nie związane 

z zajmowany~ stanowiskiem, może pracownik otrzy
mywać dodatkowe wynagrodzenie lub premię na zasa
dach określonych prze .. Ministra Leśnictwa. 

§ 22. Prawo do uposażen'a powstaje od dnia obję
cia służby. Jeżeli objęcie s~użby nastąłJiło w ciągu mie
siąca kalendarzov"ego, uposażen:e za czas do pierwsze
go najbliższego miesiąca oblicza s' ę dziennie w wyso
kości po 1/30 częśc i uposażenia miesięcznego. Posta
nowienie to stosuje się także w przypadku ponowne
go powołania do służby emeryla. Powinien on jednak 
zwrócić w tym samym stc~unku pobrane za czas od 
dnia ponownego objt;cia służby do kOllca miesiąca 

zaopatrzenie emerytaine. 

§ 2,3. 1. Zm' ana wysok05ci uposażenia z powodu 
mianowania (awansu) lub z innych przyczyn następuje 
z dniem pierwszym najbEższego miesiąca kalendarzo
wego. 

2. W razie zmiany miejSCe! słu;~b()",'ego, po6ągającej 

za sobą zmianę wysokośc: uposażenł2, prawo do upo
sa:i!enia odpowiadającego nowemu miejscu służbowemu 
przysługuje od pierv,'szego dnia miesiąca kalendarzo
wego następującego po objęciu obowiązków flużbewych 
na nowym miejscu. 

§ 24. Prawo do otrzymywania drewna opałowego 
oraz prawo odpłatnego użytkowania grunt6\v rolnych 
powstaje od dn'a objęcia służby na stanowisku, z ty
tułu którego prawo to przysluguje. 

§ 25. Prawo do uposażenia gaśnie: 
1) w razie śmierci pracownika - z ostat:1im dniem 

miesiąca kalendarzowego, w którym śmierć na
stąpiła, 

2) w razie rozwązania stosunku służbowego w inny 
sposób - z ~ ostatnim dniem tego miesiąca'kalen
darzowego, w którym stosunek służbO\vy ustał; 

przepis telil nie dotyczy pracowników, którzy wy
stąpili ze służby lub sam~vGlnie opuścili służbę; 

osoby te pow'nny zwrócić odpm·.' ie dnią część upo
sażenia za dnie n~ przepracowane ",vedług zasad 
określonych w § 22 . 

§ 26. Prawo do otrzymywania drewna opałowego 
oraz prawo do odpł8,tnego użyŁkowania gruntów rol
nych ustaje z dniem zwolnieaia ze stanowiska, z ty
tułu którego prawo to przysługiwało: 

§ 27. Pracownicy przedsiębiorstw- lasów państwo

wych otrzymują l!pos;:i~~en'e w terminie, ustalonym dla 
wypb;v uposa:::enia pracownikom pańsŁwO'ł{ym. 

, :--~~.'-

, § ' 28. · Upos~żenie ' praco"Vllików _ ur1opo.wan"ych do 
prac społecznych i politycznych regulują ogólnie obo
wiązujące przepisy, ustalone" dla praco~nii{ów pań
stwowych, 

§)9. 1. eW' razię śmierci pracownka przyznaje się 
zasiłek tytułęm zwrotu kosztów pogrzębu: . 

1) jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci lub 
rodzice ~ '.v Wysokości trzymiesięcznego ostatnio 
pob'eranego przez zmarłego uposażenia, 

2) jeżeli koszty p06rzebu ponosi inna osoba - w wy
sokości kosztów rzeczywiście poniesionych i udo
wodnionych, najwyżej jednak do wysokości okre
~lonejw pkt 1. 
:. Zasiłek na koszty pogrzebu ulega zmniejszen: u 

o kwoty otrzymane na mocy przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym. 

§30. 1. Z uposażenia :mogą być dokonyWane potrą
ceniana podstawie: 

1) szczególnych przepisów prawnych, 
2) tytułów egzekucyjnych sądowych i administracyj

nych, 
3) zarządzeń władzy dokonującej ""'ypłaty uposaże

nia. 
2. Na podstawie zarządzeń przewidzianych w ust. 

l pkt 3 potrącenia rlogą być, dokonywane jedynie na 
zaspokojenie roszczeń do pracownika z tytułu uposa
żenia służbowego lub należności publicznych i danin 
z tegoż tytułu. 

3. Do potrąceń wymienionych w ust. 2 stosuje się 
przepisy o egzekucji administracyjnej świadczeń pie
niężnych, dotyczące dopuszcz::>Jności i wysokości po
trącel'! oraz pienvszeństwa zaspo;':ojenia roszczeń. 

4. Przepisy ust. 3 nie dotyczą należności z tytułu 

pobranej , a nie rozlrczonej 2alic~. "_ i na koszty podróży 
służbowej, delegacji lub przen:esienia służbo\',!ego, na
leżności za świadczenia w naturze oraz kwot uposaże
nia podlegających zwrotowi \V myśl § =~ pkt 2, które 
potrąca się w pełnej \V~'~okośc: niezależnie od potrącell 
z innego tytułu. 

§ 31. 1. Roszczenła pracowników z tytułu uposaże

nia przedawniają się po upływie lat trzech od terminu 
płatności . ' 

2. Bieg przed"wnienia przerywa każda czynność, 
przeds'ęwzięta przez te osoby, mająca na celu ustale
nie lub dochodzenie 'wierzytelności. 

§ 32. W okresie do 31 grudnia 1951 r. Minister 
Leśnictwa może stosować do ~racO\vnikówzarządów 
rejo!1owych stawki uposażenia i wszelk'e dodatki prze
widziane dla pracowników ekspozytur Centralnego :!:a
rz~:--:'.1 Las6w PallstwowŚch. 

§ 33. Rozporządzenie nini(~.3ze ma zastosowanie 
do uposażeń fUl1kcjonarius2.ów straży leśnej w zakre
sie, w jakim do funkcjonariuszów tych stosowały się 

przepisy o up0sażeniu funkcjonariuszów administracji 
lasów państwowych. 

§ 34. Do spraw, które w l',1yśl niniejsGego rozpo
rządzenia mają być uregulowane w drodze rczporzą

dzeń i zarządzeń Ministra Leś:lichva, stosuje się do
tychczasowe przepisy do czasu w ydania tych rozporzą

dzeń lub zarządZeń. 

§ 35, Do pracovjnik6w przedsiębiorstv,,: lasów pań
stwowych sto.::ujesię przepisy art. 7, 9 i art. 10 lit. a) 
dekretu z dnia 14 m'1ja 1916 r. o tymc7.asov,ym unor
mowaniu stosunku s,u 7 l)',n'!C C;o funkcjon.::lr 'uszów pań

stwowych (Oz., U. R. P. Nr 22, poz. 13D) ~ późniejszy
mi zmianami. 
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. § , 36: Z dniem · wejścia w życie niniejszego rozpo
rządzenia tracq moc obowiązującą: 

\ 1) rozporządzenie M inistra Leśnictwa ~ dnia 15 ,l ute-
go 1949 r, w sprawie uposażenia funkcjonariuszów 

. ~dministr~cji lasów pailstwowych (Dz. U. R. P. 
Nr 14, poz. 95) oraz 

2) l"ozporząd-ze;1ie Ministra Leśnictwa/ z -dnia 12 wrz€-
8ma 1949 r. w spraw'e dodat~6w funkcyjnych 
i slużboWych dla funkcjonariuszów ' kontroli 
viewnętrznej VI administracji lasów państwowych 
(Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 390). 

§37. Rozporządzenie w<:hodzi w życie :z. dniem 
ogłos~ni.a z mocą obowiązu~cą od dl" al , stycz
nia 1950 r . . 

Minister Leśnictwa: B. PodedworJiy 

Przewodniczar.y . Państwowej Komisji Planowania Gos
podarczego: w z, E.Szyr 

Mini!>Łer Finansów: w z. W. Jastrzębski 
'-
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R.OZPORZĄDZENJE l\UNPSTRA LESNICTWA 

z dnia 26 maja 1950 r. 

w sprawie u~talen la tabeli ' shmowisk słu:Gbowych i zaszeregowania d.o grup uposaźenia !<pracown~ków 
przedsiqbiorstw lasuw państwowych. 

Na podstawie ar t. 27 ustawy z dnia 20 grudnia 
1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U . 
R. P. Nr 63, poz. 4(4) zarządza się w porozumieniu 
z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowan ia 
Gospodar czego oraz Ministrem Finansów, co następuje: 

§ 1. Przep:sy niniejszego rozporządzei1ia stosuje 
się do pracowników przedsiębiorstw lasów państwo
wych, utworzonych na podstawie art. 6 ust, 2 rt. a)' 
u stawy z dnia 20 grudnia ' 1949 1'. C państwowym gos
podarstwie leśnym (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 494). 

§ 2. Grupami uposażen ia w rozumieniu n:niejszego 
rozporzą.dzenia są grupy uposażenia zasadniczego okre
ślone vv § 2 rozporządzen :a lVlinistra Leśnictwa z dnia 
26 maja 1950 r. w spr awie uposażen; a pracowników 
przedsiębiorstw lusów państwowych (Dz. U. R. P. 
Nr 24, poz, 218). 

R ' ozdział l. 

Tabela stanowisk. 

§ 3. 1. Ustanawia się dla przedsiębiorstw lasów 
państwowych t~be!ę stanowisk, stanowiącą załączn i k 
do nin 'ejszcgo rozp'orządzcnia, 

2, Tabela ta okre.śla stanovJiska służbowe oraz 
przewidziane dla poszczególnych stanowisk grupy upo
sażenia, 

§ 4. 1. Mianowanie pracowluka może nastąpić 
tylko na stanowisko służbowe przewidziane w tabeli 
stanowisk. 

2. Minister Leśnictwa w porozumieniu z Przewod
niczącym Pallstwowej Komisji Planowania }ospodar
czego oraz M :nif.trem Finansów może utworzy ~ czasowe 
stanowisko służbowe nie przewidziane w tab eli stano
wisk i określić grupę uposażenia przywiązan'l do tego 
stanow h::ka. 

§ 5. Stosunek b5erar chiczny stanow'sk w r amach 
poszczególnych rubryk tabeli określ a liczbowy po!'zą

dek, w jakim stanowiska zost>.ły w r ubrykach ta1:>eh 
umieszczone. St:>nowiska równorzEiJue są u mieszczon e 
pod tą samą liczbą. 

R o zd 'i. i a ł II. 

Zasady zaszeregowania pracowników 
do grup uposażenia. 

§ 6. Przy mianowaniu na stanowisko, dla którego 
przewidzianych jest kilh:a grup uposażenia, przyznaje się 
pracownikowi najiliższą grupę uposażen'a, przewidzianą 
dla dan e-go stanowiska. 

§ 7. 1. Minister Leśnictwa może przyznać pra
cownikowi przy przejściu z administracj i lasów pań

stwowych lub też przyjęciu do służby grupę uposażenia 
bezpośrednio wyższą od określonej w § 6, jeżeli pOjiiada 
on szczególne kw'alifikacje w zakresie czynności bez-. 
pośrednio związanych z ' jego stanowi:::kiem lub gdy 
wymagają tego ważne względy służbowe. 

2. Uprawnienia, o których mowa w il!:.t. 1, Mini
ster Leśnictwa może przekazać Dyr~k~rowi Naczel
nemu Centralnego ,Zarządu Las0w Państwowych, 

§ 8, Pracow n ik przechodzqcy do służby w przed
siębiorstwie lasów pallstwow ych w drodze mian ov,7ania 
lub przen iesienia ze służby państwowej o charakterze 
publiczno-prawnym, unormowanej innymi przepisami, 
otrzymuje taką grupę uposażenia, do której przywią

zane jest uposażenie zasadnicze nie niższe od uposaże~ 
nia zasadniczego ostat.nio pobieranego. 

§ 9. Przy mianowaniu na wyższe stan!)wisko przy
znaje s : ę pra'cownikowi grupę uposażenia nie niższą 
od ostatnio przez niego posiadanej. 

§ 10. Minister Leśnictwa określi w drodze zarzą
dzenia zasady i tryb postępowania przy awansowaniu 
do wyższych grup uposażenia. 

§ 11. W wyjątkowych pl'zypadkach mOże Minister 
Leśnictwa przyznać za zgodą Przewodniq:ąo.ifgo Pań

stwowej Komisji Planowania Gospodarcz~..o 1łJracowni
kowi grupę uposażenia bezpośrednio wyższą od okre
ślonej dla danego stanowiska w tabeli stanowisk lub 
wynikającej z przepisów §§ 6 i 7. 

R o z d z i a ł III. 

Przepisy przejf,c!owe. 

§ 12, 1. P racownicy administ racji lasów puństwo
wych przechodzą . z dniem 1 stycznia 19:;0 r. do służby 




