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ziennik Ustaw Nr 20 - 181 - Poz. 126 i 121 

. 8L,oJuęgowy Urząd Górniczy w Gliwicach z właściwo-
. ścią miejsc6\'lą obejmującą województwo opolskie 

oraz z województwa stalinogrodzkiego miasto Gliwi
ce, powiat gliwicki, część miaśta Nowy Bytom poło
żoną na zachód od szo·gy Ruda - Nowa Wieś - Ha
lem ba, południową część miasta Zabrze położoną na 
południe od linii kolejowej Gliwice - Ruda oraz z 
powiatu rybnickiego miasto Knurów i 'gromady: Chu
dów, Gierałtowice, Przyszowice, Wilcza; 

9) Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku z właściwo
ścią miejscową obej '-1ującą miasto RybpJk, powiat 
wodzhslawski oraz powiat rybnicki z wyjątkiem mia
sta Knurowa i gromad: Bujaków, Chudów. Gierałto-
wice, Przyszowice, Wilcza; , 

O) Okręgowy' Urząd Górniczy w Wałbrzychu z właści
wością miejscową obejmującą z województwa wro
cławskiego miasto Wałbrzych, powiaty: byS'trzycki, 
kamiennogórski, kłodzki, noworudzki i wałbrzyski; 

11) Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu z właści
WOSClą miejscową obejmującą województwo wro
cławskie z wyjątkiem miesta Wałbrzycha oraz po
wiatów: bystrzyckiego, kamiennogórskiego, kłockie
go, noworudzkiego i wałbrzyskiego; 

12) Okręgowy Urząd Górni'czy w Poznaniu z właściwo
ścią miejscową obejmującą województwa:, bydgoskie, 
gdańskie, koszalińskie, poznailskie, szczecińskie i zie
lonogórskie; 

13) Okręgowy Urząd Górniczy w Częs'tochowie z właści-o 

WOSClą mIejscową obejmującą miasto Łódź, woje
wództwo łódzkie oraz z województwa stalinogrodz
kiego miasta Częstochowę i Zawiercie i powiaty: 
czę S'tochows~i,kłobucki, lubliniecki i zawierciański; 

14) Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie z właściwo
ścią miejscową obejmującą województwo krakowskie 
z wyjątkiem miasta Nowy Sącz oraz powiatów lima

. nowskiego i nowosądeckiego; 

15) Okn;gowy Urząd Górniczy w Kielcach z właściwością, 
miejscową obejmującą m. stołeczne Warszawę oraz 
województwa: białostockie, kieleckie, lubelskie, 
olsztYliskie i warszawskie; 

16} Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie z właściwości" 

miejscową obejmuj ącą województwo rzeszowskie, z 
województwa krakowskiego mia·sto Nowy Sącz i po
wiaty limanowski i nowosądecki. ' 

§ 2. Traci mor rozporządzenie Ministra Górnictwa 
z dnia 23 stycznia 1952 r. w sprawie ustanowienia . okrę
gów i siedzib okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. 
z 1952 r. Nr 5, poz. 3'6 i z 1'953 r. Nr 18, poz. 72). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło~ 
szenia. 

Prezes Rauy Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPC!łZĄDZENIE MINISTRA GOSroDARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 3 maja 1955 r. 

W sprawie czasu pracy pracownIków komunalnych przedsiębiorstw komunikacyjnyca. 

Na podstawie art. 3 i 20 ustawy z dnia 18 grudnia 
1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 
1933 r. Nr 94, poz. 134 z późniejszymi zmia.nami) zarządza 
się, co następuje: 

. § 1. Czas pracy pracowników ruchu komunalnych 
przedsiębiorstw komunikacyjnych wynosi w okresie czte
rotygodniowym najwyżej 184 godziny, przeciętnie 46-go
dzin na tydzień, przy czym czas pracy poszczególnego 
pracownika nie może przekraczać 101/ 2 godziny na dobę. 

§ 2. Normalne godziny pracy każdego pracownika 
ruchu powinny być dokładnie ustalone przez dyrekcję 
przedsi ębiorstwa w ogólnym rozkładzie godzin pracy 
uzgodnionym z radą zakładową. 

§ 3. 1. Do pracowników ruchu, objętych§ 1, zali
cza się następujące kategorie pracowników tramwajo
wych, autobusowych i trolejbusowych w komunalnych 
przedsiGbiofstwach komunikacyjnych: konduktorów, mo
torowych, kierowców, kontrolerów, dyspozytorów, in_ 
struktorów, zwrotniczych, obchodowych oraz pracowni
ków podstaqi, pogotowia technicznego, zajezdni i pra
cthvn'ik6w z/tlrudnionych p;rzy sprzedażybileŁów okreso
wych. 

i , .2. ' Załetnie od mieiscowychwamnkówMinfslef('Go
' 8poda'rki .Komunalnej . w>' porozumi~nitt , ~ ' zarządem gł6w-

nym właściwego związku może zaliczyć do pracown i.ków 
ruchu inne kategorie pnicowników komunalnych przed
siębiorstw komunikacyjnych, jeżeli praca ich jest bezpo
średnio związana z ruchem tramwajów autobusów i tro
lejbusów . 

§ 4. .Praca pracowników wymienionych w § 3 moi.e 
odbywać się bez prz'erwy przewidzianej wart. 17 ustaw y 
o czasie pracy w przemyśle i handlu, jednakże każd y pra
cownik powinien otrzymać w tym przypadku możność 
spożycia posiłku podc;zas godzin pracy. 

§ 5 . . Tracą moc: l) rozporządzen ie Ministra Opieki 
Społecznej z dnia 21 grudnia 1933 r. w sprawie czasu pra
cy pracowników ruchu tramwajów (Dz. U. z 1933 r. 
Nr 103, poz. 807 i z 1947 r. N&.38, poz. 186), 2) rozporzą
dzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 grudnia 
ło4l33 r. w sprawie czaSu pracy osób zatrudnionych w prze
myśle przewozowym (Dz. U. z 1933 r. Nr 103, poz. 805 i 
z 1947 r. Nr 52, poz. 218) w zakresie unormowanym ni
niejszym rozporządzeniem. 

§: 6. RozporządzeUie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

".. . ... . . 
~iJljstet ' GoSPodarki Komunaiuej: P. Baranowski . - . ~ ~ ; 


