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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ' 

z dnia 16 kwietnia 1957 r. ' 

w sprawie niektórych zmian w zaluesle stosunku służbuwego pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Paó~tw()we". 

Na podstawie art. 26 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsię

biorstwa "Poisk ie Koleje Państwowe" (Dz. U. z J 94H r. Nr 43. 
poz. 312 i z 1951 r . Nr 14, poz. 108) zarządza się , co nasl';! płiJ8: 

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosnje się: 

l) do pracowników etatowych (mianowanych) zatrudnionych 
w przedsiębiors twie "Polskie Koleje Pa iJ stwowe"; 

2) do pracowników etatowych (mianowanych) za ~f Lldtliony('h 
w przedsiębiorstwach (zakładach pracy). wyod r~hnionY : 'h 
po roku 1945 z przedsiębiorstwa .,Polskie Ko1 2Jc I'a i lslwo
we", a pozostających w resorcie komunikac ji. 
2. Do pracowników wymienionych w usl. J pkt 2 stosuje 

się ponadto przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
2 listopada 1945 r. o służbie w przedsiębiorstwie "Pohkie Ko
leje Państwowe" (Dz. U. Nr 52, poz. 299 z póżniejszyrni unia
nami). 

§ 2. Minister Komunikacji ustilla schemat etatowych 
stanowisk, ich hierarchiczny stosunek, grupy upoSilżenia przy
wiązane do stanowisk oraz kwalifikacje służbowe wymagane 

'na stanowiskach. 

§ 3. 1. Nadanie charakteru pracownika etatowego na
stępuje przez mianowanie. 

2. Organ, który mianuje pracownika, oznacza w pi~m ie 
. o mianowaniu stanowisko, na któ re zostaje pracowni.k mia
nowany, grupę uposażenia ' oraz termin waż,lloś ci mianowania. 
W stosunku do pracowników zajm \;).jących stanowiska, nie 
uj ęte w schemacie eta towych stanowisk, zawiązanie stJsunku 
służbowego w rozumieniu rozporządzenia nastę pllje przez 
mianowanie pracownikiem etatowym. 

3., Właściwy organ mianuje pra,cowników na stanowiska 
etatowe, biorąc pod uwagę wymagane kwalifika CJ e, staż na 
stanowiskach i przygotowanie służbowe. , 

, 4. Właściwy organ przyznaje pracownikowi przy mia
n r)wCiniu zasadniczo podstawową grupę uposażenia, a wyjąt

kowo aw ansową przywiązaną do stanowiska, na które nastę
puje mianowanie. 

5. W wyjątkowych przypadkach pracowniko wi o wybit
nych kwalifikacjach służbowych, wiedzy fachow ej i długim 

stażu pracy może być przyznana za zgodą Ministra Komuni
' kacji wyższa grupa uposazenia, aniżeli grupa przywiązana 

do stanowiska, które pracownik ten zajmuje. 

6. Właściwy organ: 

1) obowiązany jest mianować pracownika na niżs~e stano
wisko w wykonaniu orzeczenia dyscyplinarnego; 

2) moi.e mianować pracownika na niższe ·stanowiSko: 

aj jeżeli 'kolejowa komisja lekarska stwierd'.iła trwał" 
ni ezdolno'ść pra'cowni ka do pełni enia służby na zaj
mowanym sta nowisku, 

b) jeżeli pracownik nie złożył. w ciągu trzech lat licząc 
od wezwania go przez zwie rzchnika egzaminu stużbo
Wf'go, wymaganego na danym stanowisku, a od zło

żenia tego egzaminu nie został zwolniony, 
c) jeżeli pracownik otrzymał dwukrotnie w odst ~;pie nie 

krótszym niż 3, a nie dłuższym niż 6 mieiiięcy, nieclo
stateczną ocenę pracy zawodowf~j, 

d) w uwzgl ędnieniu prośby pracownika o mianowanie go 
na niższe stanowisko. " 

7. Pracownik mianowany na niższe stanowi sko zacho
wuje posiadaną grupę uposażenia, jeżeli: 

']) mianowanie na niższe stanowisko nastąpiło z urz r;du lub 
na prośhę pracownika w przypadku ~kreślonym w ust. 6 
pkt 2 lit. a) lub jeżeli: 

2) grupa uposażenia pracownika nie przekracza awansowej 
grupy uposażenia przywiązanej do stanowiska, tld które 
go miar~owano na własną prośbę, wniesioną z innych 
powodów niż określone w ust. 6 pkt 2 lit. a). 
8. W inn ych przypadkach, nie wymienionych w ust. . 7, 

pracownikowi mianowanemu na niższe stanowisko . obniża sit:: 
posiadaną przez ni ego grupę uposażenia: 

1) do awansowej grupy uposażeni a, p,'zywiązanej do n iższe
go slanowisk;a, na które go mianowano na własną prośbę 
lub w następstwie niezłożen ia egzaminu, 

2) do podsta'Nowej grupy uposażenia, przywiązanej do niż
szego stanowiska, na które go mianowano w następstwie 
dwukrotnej niedostatecznej oceny pracy' zawodowej. 

9. Właściwy organ może powierzyć pracownikowi peł
n ienie obowi ązków na wyższym stanowisku lub na innym, 
hierarchicznie równorzędnym ze stanowiskiem posiadilnym 
przez pracownikil. Po upływie sześciu miesięcy. licząc od dnia 
powierzenia pełnienia obowiązków, właściwy organ mianuje 
pracownika na stanowisko, na którym pełni obowiązki, lub 
zwalnia go od pełni-enia · obowiązków na tym stanowisku. 
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\11,' stosunku do pracowników, którym przy powierzeni u peł" 

nieui.a obowiązków wyzn aczono ró wnocześnie termin lozupeł

nienia ich kwalif ikacji, wymjen iony sześciomiesięczny okres 
Rloż,e być w uzasadnionych przypadkach przedłużony. 

10. Właściwy organ mianuje pracowników na wyższe 
stanowiska, przesuwa do wyższych grup uposażenia oraz po
wierza pełnienie obowiązków w zależności od potrzeb służ_o 
bowych w granicach planu za trudnienia, funduszu plac i nor
mowania stanowisk. 

1 t. Minister Komunikacji określa zasady i tryb wyda
wan ia oceny pracy z3 T.·: odowej w rozumieniu przepisu 
ust. 6 pkt 2 m. c). 

§ 4. Przeniesienie pracownika z urzędu lub na własną 
prośbę do innej miejscowości albo w tejsamej miej scowości 
9-0 innej jednostki organizacyjnej może nastąpić . hez , :,:miany 
jego stanowiska lub z równoczesnym mianowanie m go na 
inne stanowisko albo powierzenietp. pełnienia obowiązków na 
innym stanowisku. Przy mianowaniu lub powierzeniu pełnie-o 

--~--~~----------------------~----~-

nia obowiązków na innym stanowisku oraz przy przyznawa-, 
niu grupy uposażenia stosuje się odpowiednio przepisy i 3 
ust. 2 - 10. . 

§ 5. 1. Pracownik, który nabył prawo 'do renty starc,zej 
lub inwalidzkiej, nl0że dOlllagaćsiEi zwoli'li'enia ze słuibY. " ' · 

2. W przypadku wymienionym w ust. 1 właściwy organ 
powmten zwolnić pracownika ze służoy w okresie trzech 
miesięcy, licząc od dnia wniesienia przez niego prośby. 

§ 6. Tracą moc : § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2" §§ 2, 6, 9, 10, 
36 ust. 3 i 4, §§ 37 i 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
Z listopada 1945 r. o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie 'Ko~ 
leje Pdl1stwowe" (Dz. U. Nr 52, poz. 299 z 'późniejszymi zmia
nami). 

§ 7. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mjnistrowł 
Komunikacji. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ;,głoszenia ... 
% mocą od dnia l marca 1957 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
( 

HO 

. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia. 16 kwietnia 1957 r: 

w sprawie .Jliek.tórych zmian w zakresie wynagradzclnia pracowników przedsiębiorstwa "Pol:skie Koleje Pań!;.twoweu• 

Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 21 kwietnia 
1954 r. o ' niektórych prawach i obowiązkach pracowników 
kolejowych (Dz. U~ Nr 16, poz. 59) oraz art. 27 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o 
utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" 

(Dz. U, z 1948 · r. Nr 43, poz. 312 i z 195 1 r. Nr 14, poz. 108) 
zarządza się, co następuje: 

§ i. Pracownicy: etatowi "(mianowani) przedsiębiorstwa 
,,·Polskie Koleje ' Państwowe " są wynagradzani według zasad' 
określonych w niniej szym rozporządzeniu. 

§ 2. 1. Ustanawia się 15 grup uposażenia zasadniczego 
według na_stępującej tabeł i: 

Grupa 
uposażenia 

1 
2 
3 

'" 5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Kwo ta uposażenia 
miesięcznego w złotych 

3.000 
2.300 
1.800 
1:600 
1.500 
1.400 
1.300 
1.200 
1.160 
1.000 

900 
800 
700 
650 
550 

2. Minister Komunikacji określa grupy uposażenia zasad
niczego przywiązan~ do stanowisk etatowych ,z zachowilniem 
zasady, źe dla każdego stanowiska powinny być ustalone dwie 
gmpy uposa.:i.enie (-podstawowa i awansow a) oraz 1:15tała wa-

runki przyznawania- pracownikom etatowym wyższego upo
sażenia. 

§ 3. Przy mianowaniu pracownik otrzymuje za .. adniczo 
uposażenie wedłu'" grupy podstawowej przywiązanej do sta
nowiska lub zacho .,vuje uposażenie według posiadanej gmpy 
uposażenia, z wyj ćltkiem przypadków obniżenia upo.;ażenia · 

określonych odrębnymi przepisami. 

§ 4. 1. Pracownik, któremu właściwy organ . powierzył 
pełnienie obowiązków na stanowisku, do którego jest przy-o 
wiązana grupa uposażenia wyższa od grupy przez nie90 pCi~ 

siadanej, otrzymuje dodatek wyrówna,wczy w wysokości róż
nicy pomiędzy posiadaną a podstawową grupą uposażenia . 

przywiązaną do stanowiska, 'na którym powierzono mu peł
nienie obowiązków, jeżeli nie zostanie przyznana mu wyższa 
grupa uposażenia. 

2. W razie przyznania wyzszej grupy uposażeni a dodatek 
wyrównawczy nie przysługuj~ lub zostaje odpowiednio 
zmniejszony. 

§ 5. 1. Pracownicy, mianowani na stanowiska określone. 
w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, 
otrzymują dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej w tym 
załączniku. Przepis ten stosuje się także do pracowników peł
niących co najmniej przez trzy miesiące obowiązki przywią

zane do tych stanowisk. 

2. Równocześnie można otrzymywać tylko jeden doda
tek funkcyjny; w · razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 

dodatków funkcyjnych przysługuje uprawnionemu pra 'wo wy
boru. 

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje: 

l} pracownikom zawieszonym w pełnieniu służhy; 

2) pracownikom nie pełniącym z jakiegokolwiek powodu 
co najmniej przez trzy Jn..iesiące czynności przywią:l.It.nych 

do stanowisk, o których mowa w ust. 1. 

.t. W razie przerwy w pracy trwającej dłużej niż 3 mie
siące dalszą wypłatę dodatków funkcyjnych uza)eżOIa się ód 
decyzji właściwego organu. 

5. Minister Komunikacji może w uzasadnionych przy
padkach dokonywać zmian w wykazie . stanowiącym zał.:1cznik 

. ' 


