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z dnia 6 sierpnia 1955
w sprawie

uposażenia

pracowników blbliotecznych,

z~trudnionych

Na podstawie ~Ht. 5, art. fi i art 71}.stawy z ' d)1ia 4 lutego
1949 r. (Dz, U. NI ,7, poz ,""-:39)' zarządza się, co Dast~puj~:
§ 1. Przepisom niniejszego rozporządzenia pódh!gają pracownicy biblioteczni działalności podMawowej,zatrudnienl w
publicznych bibliotekach powszechnych.

.

,

Stawki miesi-ęcmeuposażenid zasadnkzeg,o dla pracowników wymienionych w § t zatrudnionych , w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w zależności ód wykształcenia
ogólnego i zawodowego, jak następuje:
§ 2,

Lp.

KategOJia pracowników (bibliotekarzy)

stawka.
uposażenia

od -

do
Ił

l.

Pracownicy bibliotecznI wymienieni w § 1
.posiadający:

11.)

ukoń c zone

liceum bibliotekarskie lub wy-

kształcenie uznane przez Ministra Kultu-

ry i Sztuki za równoznaczne
b)

660-900

ukończone

studia wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa lub studia uznane przez
Ministra Kultury i Sztukizarównoznaczne' 820-1060
\

2.

Pracownicy biblioteczni wyiuienieni w § 1,
posiadaj ący:
a)

ukoilc zoną szkołę śred!1ią

liceum bibliotekarskiego)
do studi ów wyższych
b)
3.

(z

wyjątkiem

uprawniającą

studia wyższe (z wyjątkiem
studiów z zakresu bibliotekoznawstwa)

600.:-7 (O

ukoń c zone

. Pracownicy biblioteczni wym.tenieni w § l"
nie posiadający ukończonej szkoły średniej

r.

140-820
500-620

§ 3. ma ma,gd.zynierów !'atr~nionych w wojewódzkich
miejskich bihliotekach pu blicznych, w Bibliotece' .Publicznej
m. sLWarszawy, Miejskiej Bibliotece im, L. Waryńskiego ,w
Łodzi, w iniejskich bibliotekach publicznych w mialitllchliczą
cyc b powyżej 100 tysięcy mies"LkaRC~W i w m, Toruniu uitllla·
,Iię uposilżen ie zjisadnicze w wysok<ńci od 556 d6 650 zł.

. § 4. Minjster KLlltury j 'SztLlkizapewni pracownikom wymienionym pod lp. 2 tabeli zalliieszczoii'ej wf 2 warunki do
-zdobycia kwalifikacjizawodówych w ciąg\l roku pracy,

w publicznych biblio lekach powszechnych.

znać kwalifikacje zawodowe oclpowiedniego stopnia osobom
Rle odp~wiadającym warunkom określonym w ust. 1, tabeli
za.mieszczanej w §" 2.
§ 6. Tabelę stanowisk, do których przywiązane są dodatki fun.k cyjne, om wysokość tych dodatków określa załąc znik '
.do I=Ozporządzenia.
§ 1. Pracownik.om biblioteCznym, którzy odpowiadaJą
jednemu z poniższych warunków, a mi,lnowicie:
a) posiadąj.ą wyjątkowo wysokie kwalifikacje,
bl mają sZC2;ególne osiągnięcia w pracy naukowej lub ZAwodowej w zakresie bibliotekarstwa 'lub bibliografii,
c) położyli specjalne' zasługi ft<ł polu organizacji bibliotekarstwa i czytelnictwa,
Minister Kultury i Sztuki może przyznać dodatek specjalny do uposażenia w wysokości 200 zł miesięcznie, .
i 8. Pracownikom zatrudnionym na obsza-r ze m, s1. Warszawy przyznaje się dodatek stołeczny w wysokości 10 % uposażenia zasadniczego.
§ 9. Samodzielni pracownicy nauki zatrudnieni w publicznych bibHotekath. powszechnych nie podlegają · przepisolTI_
niniejszego rozporządzenia i pobierają uposa ż enie w edług zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28
sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia pracowników nauki
(Dz. U, Nr 42. poz, 187) .
§ 10. Pracownicy biblioteczni działalności podstawowej
zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wyaagrodzenie' obliczone według stawki godzinowej . . Stawka ZIS
godzinę pracy efektywnej wynosi 1/175 wynagrodzenia ~lie
się cznego, które przysługiwałoby pracownikowi w razie :latrudnienia. !lG w pełnym wymiarze c zasu pracy .

§ 11. Pracownicy biblioteczni zatrudnieni w bibliotekach ' ,
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia otrzymują dotychczasowe uposaż enie brutto, o ile przy zastosowaniu zasad i stawek niniejszego rozpor ządzenia otrzymaliby
uposażenie niższe,

§ 12. Traci moc część tabeli stanowisk . zatytułowAna
"III, 'Pracownicy bibliotek sa111orzą.dowych" w załączniku nr 2
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r.
w sprawie ustalenia stanowisk liłll ż bowych i zaszeregowania
do grup ' uposażenia pracowników państwowych, podlegają
cych ustawie o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. Nr Ił,
poz. 92), a także zarządzenie nr 119 Prezesa Rady Ministrów,
z dnia . 11 wrześni~ 1953 r, wspnwie tym ~z<łsowej . tabeli stlinowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych ctla pracowników Biblioteki Publicznej Prezydium Rady Narodowej
w m. !t, Warszawie (~on ;tor Polski Nr' A-SS, poz. 10(9) ;

ł 13 . . Wykonanie rozporządzenia porucza się Minis'~r-owi

Kultury i Sztuki oraz Ministrowi Finans,ó~.

l 14. Rozporz,ądzenie wchodzi w :życie
przyp&dka'Ch. Minister Kultury i nill z moc,ed dilia lmaJ.- 1955 r.
Sztuki może ze względu na wieloletnill pracę w zawodzie bibliotekarskim Ol az o.siągaięci~ ,naukow~ lub , nw:odowe pr~y- . Prezes 'Rady Ministrów: w z; Ż. 'Nowak
§~ .

W

wyjątkowych

.,

J

dniem \ e,łosze

, ,'
,

.1
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Załącznik

Ministrów:
(poz. 21:).
<

do rozporząW:~liIic IU.dy
z dnia 6 sierPllia f955 r.
<

A~ELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH DZIAŁALNOŚCi PODSTAWOWEJ ZA-

TRUDNIONYCH W PUBLICZNYCH BIBLIOTEKACH POWSZECHNYCH
Stanowisko

L

Stawka dodatku
,

2

3

4

5

6

?

Dyrektor biblioteki wojewódzkiej, wojewód%ki ej i miejskiej ,oraz dyr~ktor bibliotekj miejskiej w m. st. Warszawie i m. Łodzi
Dyrektor biblioteki miejskiej w miastach liczących powyżej 100.000 mieszkańców i w m.
Toruniu
Kierownik biblioteki powiatowej, powiatowej
i miejskiej oraz kierownik biblioteki ~zielnicowej
Kierownik biblioteki miejskiej w miastach
stanowiących
powiaty, liczących poniżej
100.000. mieszkańców
Zastępca dyrektora biblioteki wojewódzkiej,
wojewódzkiej i miejskiej oraz biblioteki
miejskiej w fi; st. Warszawie i m. Łodzi
Zastępca dyrektma bibHot€ki miejskiej w
miastach liczących powyżej 100.000 mieszkańców i wm. Toruniu
< Kierownik działu w bibliotece wojew@dzkiej,
wojewódzkiej i miejskiej oraz miejskiej w m.
<st. Warszawie i m. Łodzi

Stanow~k6

Lp.

Stawka dodatku

zł

&ł

8. Kierownik

działu

w bibliotece mIejskiej w
100;000 mi eszkaliców i w m: Toruniu.
Kierownik działu w bibliotece powiatowej
oraz w powiatowej i miejskiej
Kierownik· oddziału i kierownik filii w bibliotece wojewódzkiej, wojewódzkiej i miejskiej oraz w bibliotece miejskiej w m. st.
Warsz·a wie i · wrn. f,odlot
Kierownikoddzialu i kierowni.k filii w bibliotece mieJskiej w mieście liczącym powyżej 100.000 mieszkańców i w m. Toruniu
Inslmktor w bihliotece woj ewó.d zkiej , wojewódzkiej i miejskiej oraz w biblio.tece mieJskiej w m.st. Warszawie i m. Łodzi
Instruktor w bibliotece miejskiej w mieście
liczącym powyżej 100.000 m ieszkańców i m.
Toruniu, w bibliotece powiatowej, w powiatoweJ i miejskiej oraz wbibliotecedz,f elnicowej
.1Hbliograf w bibliotece wojewódzkiej, wojewódzkiej i miejskiej oraz w bibliotece miejskiej/w m. st. Warszawie i m. Łodzi
mieście liczącym powyżej

9.

10.

300.-

250.-;-

11.

150.-

12.

300.-

13.

200.. 14.

225.-

115.-

125.-

125.100._

115.-

100.-

100.-
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ROZPORZĄDZEN1I!

PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPOlM.RCZEGO

z dnia 16 sierpnia 1955 r.

sprawie

)

obowiązku

legalizacji nowycb, aaprawiilJlych l sprowdzalłYch z zagranicy nieldór:ych
czychprzed przezaaczeaiem ic.Il do . sp;nedaiy hi" eddaRiem 40 utytłnt.

Na podstawie 'łrt. 15 ust. t dekretu z dnia 19 kwietnia
51 r. o organach administracji miar oraz o miarach i narzęd iach mierniczych (Dz. U. Nr 26, poz. 195) zarządza się, co nast puje:
§ 1. 1. Obo~iązkowi legalizacji przed przeznaczeniem do
s" rzed'a zy 'lub oddaniem do użytku podlegają nowe (nowowyr iane) narzędzia miernicze nas1ępufących rodzajów:
) areometry i termoareometry,
) bańki (konwie) do mleka . posiadające oznaczenia miary
(wzorcowane),
) -butyrometry do mierzenia procentowej zawartości Uuszczu w mleku pełnym i śmietanie,
gazomierze,
gęstOŚCiomierze zbożowe (przyrządy do-mierzenia gęstości
zboża w slanie zsypnym),
liczniki energii elektrycznej.,
manometry robocze o średnicach nie mniejszych niż
100 mm i .nominalnych . obszarach mierniczych do 400
kG/cm 2,
menzury zwyczajne (cylindry miernicze),
)_ odważniki zwyczajne i dokładniejsze,

r8dz~łów narzęd.dllłlel'lłł

10) ograniczniki mocy elektrycznej.,
11) pojemniki zwyczajne do deczy 5;potywczych, do ołejów
mineralnych i do ciał sypkich .( nasi on, katt itp.ł.,
12) pojemniki dokładniejsze nŻywMlew pnemyśłegorze:Illianym,
13) pojemniki laboratoryjne ' (k.olby, biurety, pipęty i mew:ury)
I klasy dokładności,
14) przepływomierze paliw ciekły.ch,
15) przymiary bławatne, przymiary skŁada.ue lvneg\łbowe),
przymiary półsztywne if}'rzymiary wstęg.owe (taśm.owe)
z wyjątkiem krawieckich i szewskich"
t6) przyrządy do mierzenia długości (<kuba., kaMi..materiałów
bławatnych itp.),
.r.:
17) przyrządy d.o IDier.leniapowierzdnti -skó.r,
18) przyrządy do mierzenia objętości oprzędów jedwabni- .
czych.
.

19)

przyrządy

do

mier.zeniaob}ęto.ści

mleka,

2<l} przyrzątły do odmiel'zaBiapa};jw 'ciekłych iołiej'()w
rałnych.

21) filmY mierniC'le dCl, drew,

'Iurne;

