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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 

. ' 
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nr 1 do rozpor.ządzenia w porozumieniu z Zarzą.demGlÓwnym 
Związku Zawodowego Praco,wników Kolejowych i z I'at15lv,'0-
'Wą Komisj ą Płac w ramach ' funduszu plac. 

§ 6. · 1.. PTa>C0wni<:y zatrudhienf przy p-J"aca:"h sZ)c0dH
wych ella zdrowia. otrzymują dodatek, którego sLtwki g-odzi
nowe określa MInister Komunikacji w porozumienIU z Zarzą
dem. Głównym Związku Zawndowego Pracowników Kolejo
wych. 

2. "Vykaz l'rac sxkodliwyeb dla 'l;drowia i kat.egor.ie pra
cownik@w UIHa.wllionych do Godii,tku, o ' klÓfylIl mOwa w 
ust.!. ustala Minister Komunikacji po zasięunif~ciu opinii Za

. rządu Głównego Związku Za:wodowego Pracowników Kole
jowych w' porozumieniu zPailst\\ro\vą Komisją Płuc. 

§ 7. Pracownicy kierujący i nadzorujący brygadę (zes
. pół) robotników otrzymują doda lek za prowadzenie bryqac1y 
w wysokości 1O~/1I stawki godzinowej wynikającej z posiada
nej grupy uposaienia. 

§ 8. Pracownikom otrzymującym uposażenie wcdłu:J 7.a
sad, określonycll w niniejs'lym rozporządL.eniu nie przjslag uje 

'. dodatek lokalny. 

§ 9. 1. Ustala ~ic:: 

1) dodatek godzinowo-kilometrowy cllCl drużyn lokornoiywo
vrychi konduktorskich zamiast diet, . okreŚlony w zctL~cz
niku nr 2 do rozporzqdzenia ; 

2) dodatek za służbę nocną, określony ' w zaŁączniku nr 3 do 
ro.zporzą.dzeni a ,; 

3) inne dodatki uzasadnione' szqególnymi \Varunkclmi i wIa
śdwm~c!mni służby, określone w zati!cwiku nr 4 do w,z
porząd7.ł~nia. 

2. Regulaminy ,premiowanii! ikMe.gorie prdcoviuLk.ów, 
którzy J110g.ą być ob,ię,ci akordowYl11systf!UleJU płacy, oraz ZiJ~~Q
dy i sŁawki akordoweg:o wyn~gradzaj)ia ustala i\'Hnisl.(~r Komu
nikacji wp.orozumieniu z Zarządem Glównym Zwiąx~l{u Z"V{Q-
cłowego Pr<lcownikó~v Kolejowych Pails.twoWą Kómisjq 
Płac. . 

3. Minister KOH1Unikacji ustala szczegóŁowe ' zasady PlZy
znawania dodatków określonych w załącznikach 2, 3 j 4 do 
rozporządze.nia oraz może dokonywać zmian wymienionych 
dodatków w HZi!sadnionych przypHdkach w poro!.UIl1Ieniu z 
Pal1stwową KOHłisją Płac oraz Zarządem Głównym Zwiqzku 
Zawodowego Pracowników Kolejowych. 

§ 10. Dodatek godzino'wo-kilometrowy, o k tóry m R:10\'lCl 

w ~ 9 ust. l pkt 1, nie podlega podatkowi od wynay"rod7.e:i. 

§ 11. 1. Prawo do uposażenia określonego w § 2 pow
staje: 

1y dla ws.tc:pujących do służby, jeżeli objt;cie służby nie ni\
stąpiło z dnicn1- pierwszym miesiąca, lecz w cią;ru In ie
shtca - od dnia obj.ęcia słnżby; uposażenie z.a czas do 
pierwszego najbliżs.zcgo miesiąca oblicza się w wysokości 
1!3Q części miesięczneg.o uposaż.enia 7_a ka;i.dydzieó; 

2) w innych przypadkach z dniem pierwszym ll:l.jblii.s7.cgo 
miesiąca pe ć~niu mianowania lub powierzenia pelniP.Itia 
obowiązków, jeżeli dzif~ń ten nie zbiega się z terElinem 
platności uposażenia. 

2. Minister Komtmikacji w porozmnieniu z Zarządem 

Głównym Zwiqzkll Zawodowego Pwcownik.ów Kolejowych 
ustala uprilwnienia pracowników do zachowywania premii 
OTaz dodatków określonych w § 9 Zil CZilS nieobecności w 
pracy. 

Poz. 11.0 

§ 12. I. Pracownicy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje 
Państwowe" przeniesie ni z urzędu do słlJżby w Ministerstwie 
Komunikacji lub z Ministerstwa Komunikacji do slużby w 
przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" otrzymujq upo
sażenie łącznie z dodatkami i pl'Cmj'il n ie niższe od o ,ital:pło 

pobieranego przed przeniesieniem z zachowaniem wy'n!<ości 
uposazenia zasadniczego. 

2. Prze pis liSt. 1 nie ma zastosowania do pracowników 
przenoszonycb z Ministerstwa Komunikacji do służby VI przed~ 

sk;l:rioTstwie "Poloki·e Koleje P~nąstv"owe", których zalrudnie
nie w Mi.nisterstwi.e Ko.r;l1unikacji ni.e było poprZedl.O.T1C odpo
wiedn.ią służbą przygotowawczą w tym przedsiqbior5tvrie. Pra
cownicy ci' pny prceniesi-eniu do przedsiębio.rstwa "Polskie 
Koleje Pailstwowc", c cel€m odbycia służby pn:ygDlowawcwj, 
mogą olrzymywi:'lć niższe uposażenie ni,ż otrzymywane w Mi
nisterstwie Komunikacji. 

§ 13. Kategorie pracowników uprawnionych do otrzy
mywania odzieży roboczej, .ochronnej i sprzętu och[()n~' 05:3-

bistej oraz normy określające ilosć, rodzaj odzieży, mIniillalne 
okresy (uorm y) zużycia i zd&:1dy przyznawania określi Mini
ster Komunikacji w porozumieniu z Zarządem Cłóvinyl11 

Związku Zawodow.ego Pracowników Kolejowych. 

§ 14, Placownicy, których ogólne miesiqczne npo;;n'Żenie 
ohlic'lone na zasadzie niniejszego rozporządzen i a jest niższe 

o.d przf~ciętncno uposażenia lJliesięcznego pobieranego w 
okre:;.ie od dnia 1 sierpnia 1956 r. do dnia 31 grudnia 1956 r., 
olrzymują przez okmszatrudnie11ia na di:tnym stanowh;ku do
datek wyró'wnawczy w wysokości i na zasadactl określonych 
przez Ministra KOflUmikl1cji. 

§ 15. 1. Minist~r KO'ffitlnikacji w porozumieniu z P,dł

stwową KomisJą Plac InoiE wyłączyć niektóre kategorie pra
cowników z \V)'1liłgri.UI:r.aflia werlbg zilsad ni.niej';zego rozfJo
rządzenia i z·astoS9'N1l,ć do Illich zasady wynngradztwia obo
wiąr,lj<łce w innych dziedziniłch gospodarki iliuodowej. 

2. Ministe,r KOlł1ua-ikacji w porozumieniu z l'alwlwową 

Komisją P.lilC określi, w jakim zakresie przepIsy niniejsze~p 
rozporządzenia oraz ro1.pDrządz€',nia Rady Ministrów z rlnia 
2 listopiHla 1945 r. o npos;:uieniu pracowników prze,lsi(:lJ;or
stwa "Polskie Koleje PmJstwowe" (Dz. U. Nr 55, poz. 3U9 
z póź,niejszymi zmianami) stosuje się do pracowników pŁa

towych przedsięlJiorstw wydzielonych z przedsiqhiorstwa 
"Polskie Koleje PaIlstwowe" po 1945 L, a pozostających w 
resorcie komunikacji. 

§ 16. Dodatek specjalny v<TPłacany dotychczas pracow
nikom Slużby Ochrony Kolei włącza się do uposażenia za;:;ad
niczego. 

§ 17. VI! zakresie uregulowanym niniejszym rozporząclze
ntCIfl tracą m.oc prwpisy rozporządzenia Rady Minh;trów 1; 

dnia 2 Hstopada 194.5 r. o uposażeniu pracowników przedsię
biorstwa "Polskie KoleJe Pmlstwowe" (Dz. U. z 19 ,15 r. Nr liS, 
poz. 309, z 1946 r. Nr 51, (}oz. 288 i Nr 52, poz. 295, z 1949 r. 
Nr 14, poz. 89, "l; 1952 r. Nr 34, poz. 241, z 1953 r. Nr lO, 
poz. 33, z 1954 r. Nr 20, poz. ,75, z 1955 r. Nr 3a, poz. 240, 
z 1956 r. Nr 32, poz. 148). 

§ 18. VVykonanie rozporządzeni CI porucza się Ministrowi 
Komunikacji, Ministrowi Finansów oraz Prezesowi Państwo
wej Komisj i -Płac. 

§ 19. K07.porządzenie wchodzi w życie z dniem ogło3~e
nia z mocą od dnia .1 marca 1957 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. p; Jaroszewicz 
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Załączniki do rozporząclz.enia Rady 
Ministrów z dnia 16 kwietnia 19S7 r. 
(poz. 110). 

Załącznil( nr 1. 

WYKAZ STANOWISK, NA KTORYCH PRACOWNICY UPRAWNIENI SĄ DO OTRZYMANIA DODATKU 
FUNKCY JNEGO 

Dzial sIużhy 

l 

O!Jrekcje, Celllralne iuro 
Rozrachunków la~ranJcz· 
,n!lch (CBHZI 
j sIanolviska wspólne 
UJszJJstkich uziilJów 
.alui hy 

, .. 

2 

dlJrektor okręgu k.p. 
lilstępca G!lreklOl'a okręgu k.p. 

--Uaczehlih zurządu: pi'lewuzÓ~~l,--------------~-------
trakcji, 
wagonów, 
drogowego; 

Wysokość 90dalku funkcyjnego 
stawka 

A B 

3 

1500 1800 
·-------J_?-o~0-------~15~O·-O--------

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

zabezpieczenia ruchu i łączności, 
kolei dojazdowych . 

________ _ ____ z . ....:a(~patr:l;l~nia łlIoteriałomo-techniczllego 9(}O .1100 

naczelnik biura illu;esl)j(~j,~i __ ,---_ _ __ . _ ___ _ ____ _ _ I _____ y~O;;_;O.---- I.C'IO.:...O:------
_~lJrektnr ~~l~_. . &00 1000 

nllt:zelnik biura (pozosIałuch z-a-rz-,a'-.-d~Ó~IU=)=· ===========-_-_-_-~_-,_~_= 'I-~~~~~~=~8.:.()-=0==~-·=====I~i)(;:..)0;:..-_-:_-_-_-___ -
zust~!J(;U naczelnika Z';:u.Zllu;;---

prze wozów, 
trakcji, 
IvagonoUJcgo, 
drogowego; 
Zabt~hvieczenia rucbu I łącZJl()~ci, 
kolei .uojazdo!iJ!)ch, 

700 .- - ----.-7--;-;-: zaopatrzenia łl1.atcrlaloulO-lechnicznt'go 
--:;astępca niJczelnll(~ biura inwcst!)c)i '--~----I:'-----'-;;,-::: 700 
- glóimi!ii~ż!Jlli e l: -illll,estucji 
- -naczelnik C;a,!zi;ill 

.,......-.--'ióo 
- -- 7(}O 

=~~~~;ca_.~1ireklo~-_(-:-;-cB_l;._Z._-___ -_-_-_---~-o._----,:-:-._---- 600 
lilIO zastępca 'uuczelnikabiura (powślaluchzar:tqJó\tJ) 

Zilslc;pl:a naczei;1 ika -;;.idzial~-:--------------------"-----~~-"~ 500 
---;W;m;j- kOmi3arz odiJhrczy

~ieTO'l\mjkSad.ó..lZjehi~go -('t-z-.il--:tł-I'-
. ._ kierownik zarządu k.d. UJ DOilI' Wrocław. 

~~llj~ar..z~~!.i()r,~.~)Ll Id. _____ . _________ _ ___ _ 
.,--.!:l.kręgulV!J...!llspel'lor ,~ru techniczneco 

s tarsz/J kontrole r 
ki~row'fijlZ-dij~hi---
--S((l)'s z9 ra<1ca--,-J\'-a-u-'n'-l.-' --------------...".,,-----.--

-i~~}ekU~~~z-';'~ru--l·c--c'~hn-i(-:z-n-e-R-o------·--.----.~--

komcndmH ol;r~:gu~·J~sFt;71)~ OchroliY '~;}lci 
s Iarszu ks ięgolJ1)J reUJidelJl_,---___ ________ ---, ___ _ 
starsz)J ins'p;;ktor d ~Zoru -technicznego 

-;;-tilrsziii:;~pektor__;_;;:iiroll!}- I'rzecill'{;OŻaro~e.l 
'~arsz!J ksi~gow!)p.o. gł(;i;:~l-;:g';;-kSlęp'oll'eg~-zarządóich: -

zaopatrzenia mnterialowo,teclmiczucgo, 
kolei dujazdow!}ch. 
urzqdzcl'l sócjuJno-b!ltoll'Uch, 
zdrowia 

UJ billrze inIlJCs tHC1Jj n'HIIl 
k onili-;rz odhiol'(:~\j-l:-7Io k:--I:-.---------------'·-

. 500 
4tH) 

400 
400 
400 

:wu 
. :i oO 

:łOO 

300 
JOO ._- - - _ . 
300 
300 
300 

300 
:100 

·9(10 
,90U 

900 
900 
ROo----

----
.' . ' 700 

700 
700 
600 
óOO 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

400 

400 
40U 

' 40n ki erownik działu CBHZ ----~;c;-30n --_._---------- ------- _ .--_._------ :....:........._ ,-- - ---- -
inspektor nadzoru inUJeS (!Jqljlle ~~o :l00 400 

400 :WO 

:J OO 400 
kontroler 

:....--:~---:-:--:--_·_-----_·~--~-------I----- :.........--------- -
___ ~~_r.?~~lik salllo<.lzielnq~o refer_a_h_1 _UJc_I_J_O_'_\ł_' _ _____ _ _ 
_s.~rsz!J inslwloor 

rad ca pWIl'Il/l 

ins truktor (z wlliąl1d em ia slruktora SI. i ochroll~ przcciu'po żaroll;ej 
'i samochodowe!(o) 

księp;oUJ/J reu"')i_d~c-ll-t '---~--:--.,---......,_-__:___=_~~-,-.-__;_ 
-kie~oUJnik referatu lU oddziałnch (zarządż ie Iwlei dojnzdoll 'lJch 

wC' Wrochll1'ill i JędrzejollJsko-_K_ll.<.jll_I_"_S"_· ,_'(',,,i_:...) --''''7'-'---:--~-
starszu ksj~gOUJH p.o, p,lóll'llego ksi('p,OlVl'gO Ul jednostkach 

podlcj:(ł!lch DOh1> saIllodzielnie hilausując!}ch się i bullże
tOLUHCh: 
zatrudniająClI ch .. 

n 

od 51 do 200 prncou'uil,ćm 
od 201 do BOO .. 
powyżej 800 II 

ZOO 300 
200 30n 

200 300 
200 300 

150 200 

100 200 
ZOO 3uO 
300 400 

.' 

" , 
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___ ;1. __ --=-----2~--1 · 
l starszy księgowI! sluifr!} . __ . ____ :_~-_~-_-_-_~-_-2-0-0~~~~~-_~-_-_-2 -0)0-_-_-_-_- _- _-.-~_-

Zan;!td pn:ewozów 

OddzliJ przewozów 

StllCJO 

Strat Kolei 
Państwowych 

Zarzqd trakcji 

~~~z~-~--· · ___ -->...:iUO_-.,..~_250_.,__---
mechanik maszyll biurowych . 101J 200 . 
kierownik ~nagazynu (składu opału) I kI. :clO-0---~400-~---

kierownik lIla!~az/Jnu (skfadu opału) II kI. "7"---ió-o-- '- . 300-----~ 
--;k-j:e-:r'-o-w-n-i':-;-k-l-n-'-a-i"g-a-zy~!-tu---:(--'sk;-;ł'--a-C;-du-o--'p'--a-'łu--',-) c-;;I"'I1;-;-'kl;-'.-------- ----YO(j- ----'-200·-----· 

dyspozytor okręgolvy 70IJ " 900 . . . '. 
1 ~=-z"':-c:-::a'-.d..::.)Js~t>--.!>-Z-!l·'7to-r""a"--ofk~re--;g-o-u-)e-'.g-o-. --'--~----'---.:..------I-----:'lOÓ 400 --

starsz!J dyspozytor zmianowy , 3·00- - --- 4(fÓ 
, 200--'- . 

400 , 200 300-' -' -'--.---'--
d!lspoz!}tor przewozów I kI. 
starsz!J konstruktor w7.kłndów jazdy 
dyspozytor przeworow -Ił kI. ' . 200 

100 --
100 

konstruk-tor rozkładów jazdy 
dyspozytor przewozÓlu fil k"I.-:-· - '-~-,;-. " .,.,. ",-. ---~ . . --....,.,------r-----
dyspozytor odd7.ialoUJ!I 
s tarsz!I dyspozytorprzeiuozóu7 
dyspozy.tor przewozów I kI. 
dyspozytor przewozóUJ II kl. 

200 
200 
200 
200 
200 

200. 
radca prauJO).I 

--~~c~-~~-----~--~----------- I-------= komendant oddzialowy SK 
- dyspozytor przewozów 1II kI. 
lnsiru1\tor przewozów ' 

100 
200 

300 
200- .-
200 
400 
300 
300 
300 --300 
300 
200 
250 

pt'łnomocni,k dyrektora okp. 1-----'--500.-----1l~-0-. __ _ 

-_~·il~a~~~z~e~łn=i~k~s=t~aC~j~i ~p~O~z~a7k~łn=s~o~w=e~J ____ ~--------~-----~-- ~ __ __.:.._6~0_0 ______ 7(~. ___ _ 
zaroladoUJca SlIlcji l kl. 500 600 
-Z~CH pelnomocniR'-· a---;d-y·r-e-.k-t-or-a- o·kp---c-.. ------~-~-~-I-~~~-.:.40-:-0 -·----(;~Oc::O----

l---~~--.:..-~c_~~~~~~~~T-------------- I-~--~ ----- ------
__ z-cn naczelniku stacji pozaklasowej 4~~O SOU 

zaUJiadoUlca stacji n kl. 1-!W 500 
- z-ca Zit"luiadoUJcg stacji ł kL .. --, :~tio'------4()O-'---

- z:cazHUliadowCJj stllcji n ki. - - :-\61,--- - 401, 
-zaii;iadoul~-:-a---;;'i8cjf lU kI. - - . - j iiil.,.-----400----

-~iJSpozy'iO'rprzc;mmru-;-~-- - :iOO :.0-0-----
--Zaul1i\cldwca stacji I V klas,,- ----- - 2oo-----~oi-, -----

starsZll dlJspozl1(or dru~).In konduktorskkh 2 ()Ó- -----:«liJ-----
. kieroUJnlkbiilr'ś wagonowego) kI. ----o - 7 2'00 -----3(1(\---- .--
(j-IJspoz;JtOrprzeWoz611; II kI. 200- ---3'00 

dytnm!l ruchu Inspekcyjny 200 -::Zc:::;-=-O- ----
dyturn)) ruchu I kI. 200 250-----
dyżurnIl ruchu II ki. I----- ! 50 200 

- dyspo'zptoT prze-itTozów 111 kI. 100 20:-::0·--- -
dgs[>oz!Jtor drużgn kondukiorskich , kl. lOO---------wO 

- kfe rownik biura ulagonoll.'ego II kt. I- --''-----:ioo Z"'O'O::-----
- dyiurńy ruchu 111 kI". - I- 100 ftio 

d1Jspozgtor t1ruż!ln konduktorskich Ił kI, 10'...,0.,-------=:150----

rllJi.urn/l ruchu hlokow)I 100 I .'iO 
- kierownik e ksped/lcji kolejowej I kI. 400·-----riiii;;-) -+-\--.-

kierownik ekspedy"':cj;-;i'k::-:o'lle:';j=-o::-:w=e7j 'I1lLkIT.-----c----- 3'00 400 
----;:CII kieroumika e)(spedycji ł kI. 1-----jO(i··-----4~io-·---

z-co kierownika ekspedycji II kI. 200 300 
'k::;-ie::-r::-:o:-lU-n:-i"k-e-::-;.k .... $:-p--:e't1 .... 11-CJ.;;·i-=;k·o~l~ej;-o-n-'e--;j.-.;nCi'J1k::iJ-. ---------- 1----2::'C0:c:O'-----:::300- -- -

kierownik sortowni 200·- --- - 300 
siarszym;:cli·;inik--:;d;~ru·-·ka-r-e·k-u·ic'le-:(c::-o:-w-:y,--cLh-----------I----'--- 100 - 2 0.i''''') - ---

mechanik drukarek :,h-:i1;-e-:-to~-l-L·'lJ-:-·c-;h.---'"-------------·I------;J '06 150 
_ _ o - --- '. 00- ----.... -- ----

zawiadowca sracji IV kI. zamkniętej dla potrzeb' tecliilkwych . ISO 
---...;.:;,..;.---~--::-----

ins truktor SR 100 200 
komendant wartowni SK ----200 250"--- -
p.o. kieroumika ośrodka hodoUJli i tresurg psów służbOlI1!Jch ·1-(\0.,.-------,\ SOc:----- -

starszg odbiorca technic:r,nu ' węgla ' 400 500 ' 
starszy dyspozHtor trakcji ----300 400 ---
dyspozgtor trakcji 200 -~O---'''-

~~~~~,,~~~~--.I-~o~d~b~io~r~c~a~(e~c~h~n~ic~,Z~n~)ł~w~'ę~g~la~ _________________________ ----- 200· 300 . 
Oddział sieci i zasilania d!lspoz!J tor zasi lania 200 . 300 

Womotgwownie ,_.::n.::a~c=-ze:.:l=n=ik.:...!:p_=a~ro=_w=o=-zo=_u::)=n=_i -,-(e=-I_=e.::k=tr-,.o.::w=-o,_z=o~u='n::;..j"-) _1_k_I-;;. ,...- -;-;-_____ 1-___ -:--;;6.0;:-;0 8~?:----, 

I 
z-ca naczelnika parowozowni (elektrowozowni) I kl. 500 700 
naczelnik paroUJozowni (elektroUJozo.;:w::.'n:.:i!..) .:II=-::k::I. ___ --_ _ 

1 
____ ....:500 _____ 700 _____ _ 

pomocnik naczelnika parowozowni główne 40Q 500 
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t. 
1 \ 

l 

Na9ti!wnle zdalnego 
IIcrowallill 
Odcinki sieci i podstacji 

. , 

Saniochodownie 

Wagolloumie 

Oddział drogowy, budyn
ków, geodezyjny, robót 
zmechanizowanych 

Odcinek drogowy, rejon bu
dynków, grupa zmecbani
zowanyc~ robót drogo
wych, składnica materia
łów nawierzchni, kamie
niołomy, kierownictwo 
roból 

Oddział zabezpieczenia 
ruchu i ląc;mości 
Odcinki zabezpieczenia 
ruchu j łączności 

230 Poz. -110 

2 3 

kierownik oddziału parowozollmi głównej (elektrowozowni) 400 500 
zawiadowca odcinka eleklroenergetlJcznego l kI. 
kierownik laboratoriumzespołowcgo ---''-----,..,.-----

400 
300 

500 
400 

.' . 

• zawiadowca odcinka elektroenergellJcznego . II kI. 300 400 
- z.ca~atl)~~dZii;kn e1eklroencrgellJcznego I kI. 200 300 

komisarz odhiorczy likI. 
-ki~ro-w~ik oddziału par'oc.:u~JO-z-o-w-n-:-j -:(e-c1;-e7k-lr-o-w-o-' z-o- w-'-u-:-:j )--=-I "c-i-;I;-;-l-:k-:l-. --1-----..::..:--------=..:.::.-.----

300 
. 400 

4-00 
500 

200 300 
200 300 

zawiad01uca parowozowni pomocniczej 
duspo~~;ilania --------"---------'---1-----------,-,-----

200 300 ~sp~ytor parowozowni (elektrowoz(_)U:_'_lI...:.i)-c:-I:_kc:-'I~, ___________ ___ ~ _______ _ 
dlJSpOZlJlOr I'afomozowni (elektrowozoumi) II M. 

~9spozy~~arol~zowni-~p-o-m--o-cl-J1-·c--z-e-j--~--·---~---- I---~--------
200 300 
200 300 
200 
100 
---

300 
200 

iDstn-ikiOidf'Uż!JjlTokOlllotllWOwlJClI 
Z-CR zawiadowcy od ciuka el;-e7k-tr~o-e-n-e-!-ge-t-y-c-z-n-eg-o-'I"I-ck"I', ----1-----

instruktor samochodow!}' 200 250 
---

majster 100 150 
dJ}Sjlo'zgtor surnochodolVU " 100 200 
slarsz)l monter (elektromonter) kierlljący działką . 100 ISO 

100 150 
500 600 

monter (e1ektromolller) I i II kI. kie,!..ru..:.j:.!ą::...c~!J~-d7z-:.,i'a-łC:k·-ą-----'-'-- I--.....:..--
C~:--~----~-~------

kierownik nastawni zdalnego sterowania 
:i:8wiadowca odcinka sieci (podslllcji) l kI. 
kierownik . warsztatu napraUJczego , 
zastępca zawiadowql odcinka I kI. 
starsz!! e1e.ktromonter, elektromonter l. i H. kI. kierujący działką 

4(1)' 
~---200 

200 
100 
400 
300 

naczeJn~k samochopowni 
z-ca naczelnika samochod:-o":'u-m'-:-j _____ '-'---___ ~_I--_--;:-_-::-::_~-'ó----

-
500 
:łOO 

300 
--
1:-;0 

bIM 
.. _. 
·l(HJ 
--_ .... -

100 
100 

~(l0 

1 :~'U 
~Jlspoz!!!.<:'.~ _______ --'-_______ ------------II----_:-~._::----'7-._ 

majster 
bOO 8011 

, 
>.:j' 

naczelnik wllgonowni l kI. 
naczelnik wagonowni ' II kI. 

_._--._----

naczelnik wagonowni III kI. 
z-ca naczelnika wagonowni I kI. 
pomocnik naczeb\ika wagonowni l ' kI. 
z-ca naczelnika wagonowni Ił kI. 
pomocnik naczelnika wagonowni likI.. 
dyspoz!Jtor wagonowni l kI. 
dyspozytor wagonowni II kI. 

~Spoz!)tor wagonowni III kI. 
majster 
kierownik pociągu zmachanizowanego 
kierownik grup!! pomiarów 
kierownik składnicy dokumentacji geodezyjnej 
zawiadowca odcinka drogowego I kI. 
zawiadowca kamieniołomólU 
zawiadowca rejonu budynków I kI. 
kierownik robót 
kierownik robót liniolVych 
zawiadowca odcinka drogowego II kI. 
kierolUnik robót zmechanizowanych 

500 
450 
500 
400 
450 
400 
200 
100 
100 
100 
300 
200 
100 
400 
400 
400 
400 
400 
300 
300 

700 
550 
700 
500 
550 
SOO 
30Ó 
200 
200 
150 
500 
300 -------
200 
500 
500 
500 
500 
500 
400 
400 

300 
llo 

40(j 
:300 

kierolvnik grup~lJ~r~o~b~ó-t~~__:_-~~~~~~~~_-----I!--------~~------~-~------~ 
z-ca zawiadon;cy odcink<t (rejonu bud!JnkólU) I kI. 
zalUiadowca rejonu hudgnków II kI. 
kierownik składnicy materiałów nawierzchni 
mechanik do obsłngi' maszyn 

:~~~_.~~~~~~------
z-ca zawiadowcy odcinka (rejonu budynków) II kI. 
moslOwniczy 
toromistrz l kI. 
majster 
stal'sz/J ogrodnik 
toromistrz II kI. 
kierownik laboratorium 

zamiadowca odcinka (kierownik ośrodka) I kI. 
kierolUnik warsztatu 
zawiadowca odcinka (kierownik ośrodka) II kl. 

aoo 400 
100 200 
100 200 
100 200 
100 200 
100 150 ~ 

100 150. 
100 150 
100 150 
300 400 

400 500 
300 400 
300 400 
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l 

Zarząd kolei dojazdo1U!Jch 

~Iużba przewozów kolei 
dojazdOWI/ch 

• 

231 

2 3 

z-ca zawiadowcy Odcinka I ki 200 300 
----:z~a~-w-i;-:a-:;d;-:o-:-w-c~>a-'o-d-;c"-:ic:-n·k-:-a-I'I;·l--;k--;,I-. --------------:-----I-----I~O::..0::------2~ (;iJ -------
-~a~w~-!J-o---;d-C1-:--·n---;k-a-s-yg-I-la-cł;-o-:-w-e-g-0'--· ---;I~I----;k---;I-. -----,-------+ - -----=-1"'0-:.-0------2GÓ ------

?---:-;----:-~_;__-------I-------.o_:_:_-------=--- ------
kierownik stacji telekomunikacvjnej l kI. 100 ZOO 

--',----"" - -'--:=-_c-:--------- - -- ------ --- ,---
kierownik stacji telekoJJutnikacy}n ej II kI. 100 2(J0 
dyspozytor ~ ·~~~----------I------::I~00~----2~(~10----

monter-inżynier (kierującu działką) 100 150 
monter - starsz!} technik (kieJ:ti}ą:c-> !-j-d;-z":"ia"'Cj:;-k-ą"C')-------I--------:I·--:O-O·-----1 ;;0----- 
monter - technik (kierująqJ dzialk'---ą:--) -----"'----------- I--------:I-cO--O-------ff-,o------

~;...-"---c:----_:_":_____:_:___,,__---------f-------------,------ .. ----
starszy monter , monter (kierujący dzi ałką) 10U 150 
majster 100 1""'5'0-,--- ----

starszH duspozUtor przewozów 200 :100 
~po~r-;'ellJozólIJ I kI. k.d. 200 300- - ---

dyspoz!Jtor przewozów II kl·-. ---;k--. d-;.-.;.....----------I-----:-10::--:O:----~20() 
~~---~-------------------I---~--~~---------------kO,nstruktor roz~ładów jazdIJ 100 200 

kierownik kolei I kI. k.d . 300 500 
klerolUnik kolei II kI k.d. 2·,-o,-o:c------ j-ii-o--- -

--------------I----,-,----:~-:-----_ .. -- -- - - - -
zawiadowca stacji I kt k.d. 300 400 
zawiadowca stacji II kI.kd:. c:2-0-:-0------:~O-()----- - --

__ --- --c:-c--------- - - - -
z-ca zawiadoUJclI stacji I kI. k.d. 200 300 
dyspoz!JIor przewozów II kI. k.do-.- ---'--. -------- 100 200'---- -

---ziliVladowca-stacjiTIlii"'l.-=-k-.do-.------------ -- J"CO:O:O----- - ió(j·-) --- -
I---c----_--=-"'--c-~_,__---------------II----____c_ -,-------------------

d!}żurnU ruchu l kI. k.d. 100 :Wo 
dllżurnyruchu II kI. k:~d-.-----~---'~------- -~-~--1-O-O----- 150-------

S"'i,.-If-J.,..b-Il.;.....l-r:..,k--C~jl-· '"'k"-o'"'l'-e":"'i ......... d-o-,-...,- Ilaczelnik paromozowni l kI. kod .:---c-"_'--______ --- I-,.-----:-~~o~o---- - _-: _-: _",7_":"'0.,..0:==--__ -_-_--
jll.:I. oWllc zauliadowcaparowożowni II kI. _k-:-'._d

7

• ___________ 1----- 400 (,O~ _ _ __ _ 

Zar:ll\d koJei jędrzejow
Ikiej i kujawskiej 

~a\Uiadomca purowozoumi III kI. k.d. :mo 400 
z-ca lIi1cze1nika parowozowni l kI. k.d: --~4ÓO------60-:-0------

--------------kierownik map,az!Jllll ' :WO 
-kieruwllikSkłilliil--;)pii7"/t-I-------- - - --------- -----2:-0::-:0..-C---- --;{:-O-O- ·- ---

:zoo 

kierownik oddzhtłu parouJozoUJrii1 kl. . -----20-0----:i0()-~---

kierownik oddziału parowozowni II kI. 200 ~(JO 

dyspoz!J'lOr pilfowozowni I kI. '. .' 100 -200-__ -_,=--_-_-_-= 
d!-Jspozytor parowozowni II kI. 100 200 ---- - -
iSlllruktor drui/ln parowozowgch _ _ _ ___ !..OO 200 
dyspozytor drui!Jn konduktorskich k.d. 100 1<;0 ______ _ 

~_~~lr<im~~~er l;ierując!J działką _______ - _____ 1---- - -- 100 _____ .~~~~_, _ __ _ 
lTIiljs ter lu!. 10i! l.'j(l 
kierownik zaJ'ząd~ k.d. -----~----40iJ 600 

-z---c'-a-ck'"'jc-e-ro- w-n-:Cik;-a--'-z-a-r-zl\--d7t-t---;k- .---;d-. -----'------- - - - 300---- -41)-0- -'------

dyspozHtor II kI. przewoz_ó,__:w-'-;-k __ .d __ ._ __________ 10=-0-.----- - --=-20-0 --- -
instruktor k.d. - - --- I=-OO------?()(/-- ---

Sl<1lrll'7ż7'b-a-d7'r-o-g-o-w-I\-,-z-ab-:-e-z-p':"ie---- ' -...;z....;a;,;.1U..:.i,-a..;,d;,;.o,;..w-c...:.a:...:...o""d,.-c":"in'"'k,.-a--:I...,..kl'"'. '"'k,.-.'"'d,-.-"1;------------1-- -....;2....;0"':'0-----7;-=-0\·j""' • • ,-)---

nenia ruchu I łączności zawiadowca odcinka II kI. k:d, 150 30l)·-· j--- -

Koleje linowe 

Zarząd urządzeń so~jalllo
bIJlowgch 

.Q 

Służba zdrowia J 
OŚrodki szkolenia 

z-ca zawiadowCH odcinka I kI. k.d, ------:WO 150 --
-t-o-r-o-m--i-s-tr-z- ko-.-cdo-,-"-------------------- 100 Ts 0----

, 
naczelnik zarządu 500 600 

------ 1------:-=------:;;:-::--:-----'-----,----
z-ca naczelnika zarządu-- 400 500 

I -:-'--~:-'---------;--_____:_~-·-_c__---------- -------1-----:::::--:.----·= 
inspektor .nadzoru !n_w_e_s--'llJ'--c--"y"'jn __ e--"B"'-o __ ------'-___________ ____ -------:~:_:'0:-:0:-----2,_:5--;cÓ~~~~===== 
kontroler mechaniczny 100 150 
kierownik kolei linowlJch .- - - - - ----- - --- 1--------:1---:;:-,-=-0- 200 
mechanik kolei linoW!Jch --------- 100 - 1:-:5::-:0:---- -

maszIJnista kolei Iinowuch 100 150 
l-t-o-r-o--'m"'i-s-t-rz-----:(7"k-ol;--e--:-i-z-:cie-l-n-n"'"eJ7C·)- --------------- - li-----c;;IO:-:O--- - -:-I-S::--:O:---- ----

- kierollJnik ośrodka socjalnego w Milanówku - 200 3.00 
w pozostałych ośrodkach 1- - --- 'lcO::-:::0- -----=2--,,0-,-0----

instruktor księgowości ----- 150 _ 2_0_0..,.,,-.,.-__ _ 
kierownik admin. gospodarczy lU jednostkach sluio.bU zdrowia . 100 200"') 
kierownik prelUentoriów lub domu dziecka ---1---.,----c;;1'-:0c:0:-----;;2--;c0-::-0· .. .-:·~)--
kierolUllik ośrodka 200 400 

----'-z,--:-c-a-k:-i:-e-ro-w.:..n---::i;--ka--=---=---o'---;ś·r-o-,d::-k-a--------------,------ 1-----2..-:0--:0------:300 

-s-t.~k-si:-ę~g,--:O-W~IJ~p.:..,o~.-g~ł.-k;-s---::i-ęg-o-lU-e-go-------------- 1----~100 200 

*) stawka zł 200 tulko dla pracownika pełniącego obollJiązki kierownika kolei 
.') 300 zł tylko dla zawiadowców spelriiających dodatkowo cZ!Jnności lU zakresie służby zabezpieczenia 

I łączności 
.") ID zależności od ilośc(łózek, sto łóżek 100 zł, ponad 100 jóżek 200 zł ,~ 
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1. . D9rlalek według stawki B otrzymują pracown.icyza
trudnieni nil terenie niecki węglowej. Pozostali pracownicy 
otrzymują rlo(iillki funkcyjne zflsad niczo według siavi ki A, 
a według stawk i B napodstawJe wytycznych Milli's tra Ko-
munikaCJi. . 

2. Pracownicy otrzymujący 'dodatek ' funk cyjny nie maj" 
pril wa do dodatkowego wynagrodzenia za pra<eę w'ykonaoq 
poza norm a lnymi gOlizinami praty z.wyjątkiem p rzyp ildków, 

Poz. Ul 

w których właściwy organ zlecił pracownikom wykonywlln.l. 
pracy w godzinach nadliczbowych: 

al w dni robocże~ jeśii wykónywane prace ' nie wchodz4 
w ząkres normaJnych obowiązków . prac'o\vniI{A; 

bl w dni ustawo~o ,",olne. gd Wacy' p.~z, względll ni t~ 
czy wykonywane prace wchodzą, ' czy tez nie wchodz, 
w zakres : normalnychdbowiązk6w pracowników orlll 

cl w odniesieniu do pracownfków zatrudnionych w tur
nusie, 

Załącznik ar 1. 

TABEIA STAWEK DODATKU GODZINOWO-KILOMETROWEGO 

Drużyny pa·rowozowe, ,eleklrowozowe I motorowe' kolei 
norUlitlnołorowyćh~ 

, " ' ,:; .. ' 

. 1. Doda/ ek godzinowy wynosi 1 iłzakażdą godzillę pra
cy. niezależnie od rodzaju poCiągu 1 rodzaju wykonyw,meJ 
czynności. 

2. Dodatek za !dlometr ,-przebIegu przejech!\ny prze. 
drużynę obsługiwaną lokomotywą wynosi: 

a) '. dla drużyn parowozowych: ' .. 
l,'· 

Rodzaj cZyUJlośd . pośpieszne I 
____ -,-___ --R- O-d-

1 

z a j p o C ią-,og'--u ____ • ____ --. ____ _ 

, o <obo\lJe l osobowe mie·szaIJ.e I 
d k . miejscowe 

nlaszIIOistY _ ___ __ __ ~---1,~-·-~-e-o-~-:-:-tn_e~-~~~~0-,-2~0~~~:!~~~~O-~~I~~~~.~~-~-~-~~~~~i~- ~~-O~,~2-5~~~ 
lowarowe zbiorowe zdawcze manewry 

0,42 0,37 

pomocnil;a mas7.fJnis l!J 0,12 0,16 0,17 Q. i8 0,20 0,28 

'----' --_._--_._- --- -- --- - - -...,,..-- ;-----

I 
palacza (trzeciaka) 0,.11 0,07 0,15 

bl dla drużyn lokomotyw elekt-ryc'lnych I motowoz~w -ełektrycznych omz lokomotyw spalinowych I wagonów mo

torowych : 

Rodzai czynno~d 

mal'zljnisty 

" ----- .. - ....,...----

osobo~ 1· 
miejscowe 

pośpieszne 
I osobolVe 

daleltobleine i 

Rod z aj pociągu 

mleszllne 

.··-r--
b

-· - -,---d ---,----

towarowe I z ' ;orowe 2; awcze rnanew,. 

0,15 0,13 0.20 0.,35 0,21 0,12 I 0,16 

pomocnlka-m~R-s-z'-,n-i~SI-y-------I--0,09--,I · o, 13 
- - - --1----- ---- - - , 

0,16 0,07 0 ,15 0,25 0,20 

c) za popychanie podwójną trakcję: 

________ -:-_R_ o d ~. ~.r:_.a_k_c _'_j _i _,-_ ________ _ 

Rodzaj cZlIllnoścl I parowa eleklr!Jc:tna spalinowa 

~ 

maszynIsty _. 
pomocnika mosz!JnistIJ 

-
3. Za jazdę luzem i za przejazd na lokomotywie dla po

znania szlaku przysługuje dodatek niezależnie od rodzaju 
trakcji za każdy kilometr przebiegu dla maszynisty w wyso
kości 0.08 zł, dla pomocnika maszynisty i palacza w wyso
kości 0,06 zł; taki sam dodatek przys.ługuje za jazdę luzem 
lokomotywy od pociągu popychanego. 

0,21 0,13 G,n 
./ _ .. - --

0,17 0,07 0,09 

4. Drużyny na lokomotywach pilotujących luzem pociągi 
tranzytowe lub nadzwyczajne i piloci na lokomotywach tych 
pociągów otrzymują dodatek kilometrowy w wysokości przy
sługującej drużynie pociągu pilotowanego. 

~ W przypadku doprowadzenia pociągu dalekobieżnego 
do stacji węzłowej i dalszego prowadzenia tego pociągu osob-

. ., 



./ 
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nym parowozem do stacji końcowej. znajdującej się w odle
głości do 10 km, przysługuje drużynie zdającej pociąg na 
stację końcową dodatek w wysokości ustalonej dla pociągów 
zdawczych. 

6. Za pracę manewrową, ogrzewanie pociągów i dezyn
fekcję wagonów drużyny otrzymują dodatek za k.ilometry 
przebiegu według stawki ustalonej dla prac manewrowych 
licząc ża 1 godzinę pra.cy 5 km. 

7. Godzinę pogotowia na parowozie liczy się za 2 ki
lometry przebiegu z iastosowaniem stawki ustalonej dla 'prac 
manewrowych. 

8. Stawki dodatku za pociągo-kllometry mogą być 

Lp. Rodzaj JJocil\gll 

zwiększone na terenie niecki wGglowej w przypadkach uza
sadnionych warunkami pracy w granicach do 50%. 

9. W okresie trudnych warunków zimowych wysokość 
dodatku godzinowo"kilometrowego może być podwyższona 
o 10% • 

Drużyny konduktorskie kolei normalnotorowych. 

ł. Dodatek godzinowy wynosi l zł za każdą · godzin~ 
pracy, niezależnie od rodzaju pociągu i rodzaju wykonywa-
nych czynności. . . 

2. Dodatek za każde 100 wykonanych pociągo-kilome
trów obsługiwanych pociągiem wynosi: 

Oznaczenie 
pociqgu 

.. _________ ~odzaj cZ'lOnośd 

I I konduktor 
l;icrou'nik kondulcor rewizyjny 
pociągu 'lJagażoUJy I hamulcowy 

r 
rozduu:ca robolnik 

, bagażowy w poc. 
I . 

E1wprcsou;e i pośpieszne fx, IlEl(, MIEx, l' I 
_ _____ o Pp, fJ'p, MIPp ___ _ I ___ 2...:,_lb_"_. __ . _ _ . ..!.!...~__ 1,75 

--2-- Osohowe -l'rz.lJspieszone, osobnu;e llalckobidnc I 1- ---'-'--'---. ,.:.:: 

; , 

VI .. 
.... 

(lDiQdz1łnarodowc ponad 200 km przehictu) Op, [op, lIIlep. 
Od, ~Od, MIOd 

.Uf!lSl jlCZnC "Tur 
__ _ ~I~~~ŻlDlJC7~.ine "Nl!d:t.w" 

3,65 2,90 2,20 

3 .Osohołce (mjQdz!J1H1Todllll~ e do 200 km flnebier.u,-(}s.]Os-:-1-JC~-. --- -----.- j------------ -
i f.USZ9Slkic miejscowe), podIl1icjsl,ic tmil,'dz)jokr~go- Om, 10m, MIOm 

, , UJe i ,miejscome) , 5,654,50 3,40 
--1- -QSob~Wo~mul'iWiV-e---- -~lO, LMO .. 6,7(}- . -· 1-------5]0-- ---4:1'5- -

- 5 TomarOlVO-iJsobOli.l(! TO, J\TO J L3Ó-· - j 9.05 . r,.lio--· -
-~ --- . -------------- - .- ___ ____ - ___ . _ _ 1 ____ '--_ -

~ __ ,!ae_syłlwwo-eksprewwe i drobnicOll'e po~fi_cszl~e _ _ Tr.x-,-!!:.~I~,!:r~~_T.p ~.2!! __ . i 5,00 I 3,i5 
- eJ ,- 7 Dalekobieżne do przewozu ladullkóm 'D1asollJuth, l'M, .E~rM , TN, ETN, --

5,as ~.65 3,30 ;,J clalel;oLieżne do przeu10zu ładunków niemasow)jch, I T, ET 
:0 IOlUłlrOll'e z\Ilgkłe . wojskowe i sanitarne , 

'-8- ' -Zbioroure 'fi; ET'-'l~---- - --:)":6--,8::-:5::---- ----1-3,-"-5- - ---:1-0-,J-0--... 
'" 9 -:-ŻdaUJcze (na ·linii rall/II~Ou.'e) -'n ;-:fTf, SJial,EsiSl.- t

----'--- -:-------1-
próbne i doświildc7.a!ne S PH>I'mp, ES!)rMmlJ 

InspckqJjfle 
MTS Pr6hn/J 
S Jnsp. ES Insp. 
l\1TS Insp. 

Rohol:7.c. gospodarczc T no(,. ET lIob. 
11O-'-Z;j-m~ocz~--;'u ol;;:;.:J;J;-;-;~e-,. z'7la-"'l;-()-p-aJ:-Il-ia-. -n-t-~ -i --h-O-C-Z·l-\i-c-o-Il-·e -tii;--E1'k- --------

28,25 22,60 16,95 

50,00 

3. Stawki dodatku za pociągo-kilometry mogą być zwi<:!<
szone na teren ie niecki węglowej w przypadkach uzas<1dnio
nych warunkami pracy w granicach do 500/0. 

wJaJą poci ą gi - drużyny te otrzymują dodatek kilom~trowy . 
według stawek przewidzianych dla towarowych pociągów 
zbiorowych fpoz . 8 tabeli), licząc 5 km przebiegu na l godzinę 
pi-acy manewrowej . 4, Dla kierowników pociągów towarowych na hamłd ci\ch 

zespojonych z jednoosobową obsadą, wykonujących i(~dn0-
cześnie obowiązki hamulcowego, dodatek godzinowy i kiJo
metrowy-wzrasta o 20%. 

5. Za każdą updzinę pracy manewrowej wykonuJwj pf/.ez 
drużyny konduktorskie parowozem pociągowym na stacjil ch 
kOl1cowych biegu pociągu w ramach rpzkładowego czasu po
między przybyciem pociągu pierwotnego a odEjściem poci cgJu 
powrotnego oraz na stacjach początkowych biegu pociągów, 
na których z braku n~>rmowanych parowozów manew rowych 
i drużyn manewrowych, drużyn y konduktorskie same zesta -

6. W okresie trudnyrh wflfllnków zimowych wysokość 
dodatku godzinowego i kilometrowego może być podwyz
szona o 10% • 

Drużyny pociągowe kolei dojazdowych. 

1. Dodatek godzinowy wynosi I zł za każdą godzillf~ 

pracy, niezale-i.nie od rodzaju pociągu i rodzaju wy1wnywa
nych czynności. 

2. DOdrJ tek za ka żdy pociąga-kilometr przeject1any obsłu
giwanym pociągiem wynosi: 

-
S 1 a n ° 11 ' i s k o ----

. l.p. Rouzaje pocią!!óUJ 
maszynisla I 

pomocnik 

I 
kierou'nik 

I l,onduklor 
mas1.ynisl!J poci;H~u 

-
1 Osouo\V(' molorołVC 0,17 0,13 I 0,09 0,06 
2 OsohoilW parowe 0,22 0.16 I 0,13 0,08 
3 Oso!JOUJo-I01Vaf('lPe 0,2 6 0, 19 

I 
0.12 0,07 

4 TOII'aroll'o-osobowe . (1, ~ 4 0, i8 0 , 1::; 0,U9 
fi Towa rou~e 0)2 0,24 

I 
tU 7 

I 
0,10 

6 llOCZllkotl.'c (kopalniane) 0,61 0,46 0 ,:13 
1 

0, 20 
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J. 1) 'Drużyny pa.rowwowe- obsługujące lokomotywy luzem' 
otrzymują -za wykonaIłC pociągo-kftometry dodateK: w 
Wj!93kośd określonej, dł'a, pociągów to.warowych zmniej
SZOD..)l @ 50&/0; 

2) Za podwójną trakcję i popychanie przysługuje dorlatekzil 
przejechane kilometr~ wedl:u~ stawki okrcilonej dla 
obsługiwanego. pociągu. 

3") Za pracę maneWFową, f>g.rzewani'epociągów i dezyruekrję 
wagonów druzy-nom łokomotywowym. oraz drużynom kPR~' 
duktorskim za pracę manewrową na stacjach koócowych 
biegu pociągo..y W' ramad~ rozldadawe~o czasll pomiędzy 
przybyciem pociągu pierw(}jJ;regoa odej:ściem ' pociągu. 

pO'wrotneq:o orar na stacJachpoczątkowyd\, hi-egu pocią
gów, nćJ. których z. braku normowanvch, parowozówLCJ.a
newf-owycTh. f: d'l'uzyll mane'łll'owych druzyny kondl1k'tQli-· 
skie same zestawiają pociągi -przysługuje dodatek Id· 
l.ometIOwy według stawek przewidzianych dla pocIągów 
to.waJOwych, licząc 5 kilometrów przebiegu za 1: godzj.n~ 

p'racy. 

4) Za jedną godzinę pogotowia: na parowezie zalic.zasi>ę 
drużynom lokomotywowym 2 kil9m€try przebiegu. 
4. W' okresie trudnycó warunków Zimowych wysokość. 

dOcl.atku godzinowego i kUomelroweuo może być podwyż
szona .o 10(1/0. 

Załącznik nt J. 

TAB"l':LA STAWEK DODATKU ZA SŁUŻBĘ NOCNi\ 

1. DGdat-ek za slu-zbę lWCOą wynosi: 

a) dla d,yspozytorów, dyżuroychnrcliu, dyżu mych rucbu 
blo~owy€h, starszych nastawniczych, nastawnir:zydl., 
śtarszych zwrotniczych, zwrotniczych, starszych usta
wiaczy, ustawiaczy i manewrowych po 6 zł la noc; 

bl- dla pozostałydl pra1Cowników' po ł zł "la' noc. 

2. Dodatek za służbę nocną nie przysługuje: 

aj pracownikom drużyn ltlkomotywowych ilwnd!lktor
skich; 

bl pracownikom, którzy w okres.ie wykonrywallia służby 
O{J('fiej mają IHćlW('t do- diet li tyhł-łu POdFc.>Ży sl·uXbo--
wych albo do rycza.ltu za wyjazdy; , -

e) pracownikom, którży peln,iq sruibf' nocną po~a usta~ 

lonymi god'linanti p-racy i mają prawo za tę slużb~ 

nocną do dodatkowego wynagrodzenia. 

.' Załą<:1itiJknr 4, 

TABELA STAWEK DODATKOW UZASADNIONYCH SZCZEGOLNYMI WARUNKAMI I WŁAŚCIWOŚCIAMI SWŻ.BY 

t. Pracownikom przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" zatmdni01lym' na rriiejwymieniony-chshtnowiskach 
przy.lIłoje się dodatek specjalny w wysokości: 

Lp. D"lio.l służby Stanowisko 

Wgsoko§{; dodatku sJlec}"I!I~() 
.lłliesięc:wie żł 

!1tałd.a 
A B 

., men __ e._l_I'_ro_I...;V!"-.' .,..-___ . ____ ._____________ _ _ _ __ łOO 
10 "" robolllic~ : pcln.iąc!J c7.!.Inności eZ!łśdcicIi póll.cllisk (popielnikii;t:) I 90 

. -1-1- -S1u;;;b-a umiionów i !ral;r;Jl - majster rp. lUid(~1I h~v~ago~~--'--' --- 300 
12- -- -------- star:;>ZlrTMvkl"crtt-i.;:-ngonóllJ u-m'""· - - ----------

13=- __ _ ~ reIDi(ft:-~,t... ł;:;;;:!.:()n~II~;-f """1;";"""1.- - -------------- _____ _ _ 10 __ 0 _ _____ ____ _ _ 

-!-{- SlulJIil WlwtOnów ' ~::::~I7.;!tOlJÓW-IL.-k-J.--------- ~.-~-()----_.----
--i6~ ;s[;~i1a kol~~ dujaztlo- - siars:r.!l rewident Il'a!{onóm -~----- 100-

17 ~!lch _ rewitl~_~_l_ł ;H_,p.::..;.o_r;_Ó __ iv_· _____ ___________ _______ 1:-00.,-:-__ --:-_ ___ ---,--_ _ 

l~ _ I_n,a_ne __ .I~I;r-o-lv~p~-------- _ _ ---~------_I -----~It~~--_ _____ _ 
-ii)- t1stauiacz lOt) 
- -="-~-----~'-- -----:=_ ------- --- ---- --- -----1·---- . ..,----------

20 Slnzha zaOI). maI. tcdlli . manewrowy tOO 

*) Stalvki w/Jl;sze przewidziane S'I w!J.1ą<.:zuic dla pracowników nicklórud, W<.'Z!ÓłV okrc~ l(ln!Jch przez j\IiH.islershvo I'omunikacji. 

2. Przy ustalaniu wysokości nale'i:ności, których podsta
wą obliczania jest uposażenie zasadnicze, włącza się doda.lek 
specjalny dla pracowników drużyn parowozowych. 

3. Pracownikom patlstwowych kolei linowych st.ale [-eł
niącym służbę na kolei linowej w Myślenickich Turniach, 
na Kasprowym Wierchu oraz na odcinku mi!idzy Kuźnicami 

ił Kasprowym Wierchem przyznaj.e się dodatek wys()~wgórskl 

w wysokości 144 zł miesięcznie. 

4. Dla pracowników pełniących czynności kierowników 
punktów bibliotecznych ustala .się cloda.tek specjalny w wy
sokości 200 zł miesięcznie. 


