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S t an o Ul i s koQ: 

KienoUJłlik dzi":'U' ty Clm, ~ZPiT' i UWP W. 3, kierownik selllcp:' 
Ul 6DMif F" rauta ' prawu!) w ~WP'!W\ 3" j;. eZ-PiT, kierotimik wyd7lialU, 
naczelnik nrzę:dlk h I.,L " llol.l1lel1'!iiki e>&~gow!)cłi warszt..t~UJ tełeteC'b~ 

aiczll!j;Ch. (OW'TI), JIlaaz:elaili okręglilwej skladfti~!) zaopatrzenia póczt!) 
i. te le koIDUfliku.nji' t0Soi'i 'F); zas !ęplGa.d!)reK\.on" l~rzędu po>z&lIlaslcHlJego, 
inspfl:l;tQf leclmi'uZIlY , zastępll& dgp.eJi:łom. N!ijr)Uu, zastępca dyrektura 
ohwodu , starsz!) instruktor techóiGzuliJ ' - Ki.er~wflik wiel90s.Qbowego 

stanowIska l!fat;!) 
, 

. L 
titarsz!) radca UJ DOPiT, GUTM, BPPł~ CBS i RUMlT, starszy id'spJ ktoc 
UJ D©Pi'P i> G 1'51 M, Inspektor oc:lbimóm w CZPiT , j 

, 
- Nacze.lni-k· urzędu · n; I.") ~ , zastępca ' naczEtI'llika- urzędu: I kl., ~ieEolwu,i.k 

sekcji\ .khm3,nmik oddzialn, !ne'vtl<wnik magWL!)IlÓW Ul CZPiT, kkfOjUln.i:k 
nadZooJ:' leltiliwnun.ik&tl!)j.n6s.o, ki61!OWRiik worSpfatu· w OWT. 

Naczelnik urzędu Ifl kI., s !arszy inspektor obwodu kierownik 
wieloosobowego> Sitan\Jiwiska. ' (Ha:~l'J, sta~>szlr ksfęg&w!} - kiern1:lmi'!i 

. wieloosobowego stanowiska pra t y, s·tarszy ' kontroler- kierownik 
wjił]ooaobulUegJJ. stanowiska pracy', starsz!} kontroler - klj!rownik 
zmiany" IUec&wl1'tk magazynów w OSZPiT, rad ca, inspektor, st~rsz!! 

ks-ięgow!} tV OOl'i'ł'. GUTM, UWP W.3, .CRR i CZPiT, inspektor r'uchu 
w CB!); UWP W. 3 i urzędzie po~ak]asow!)m 

II Naczelnik tirzęulLIV kl., starszy referem - kierownik wieloosobowego 

Ił------I 

. 1'2 

slanowiśt,a prac!), inspektor obwodu, kontroler - kierownikzmian!}:1 
, kon\Tołer T IUerownifi z,espofu lU służUie pocztowej (co na mniej 5 pra
ł 60<ł~młk@,""hll'_łnm- !IT'1:ędtr V ki': 

Kierownik kancelarii, kw.llilwnik ma.gażunu, na"Czelnik ~rzędu Vh Vlhkl., 
Sł&ł'S0!r refererrt;ks+ęgowg; kontrorer uj ełtlt, kierowniK agen~ji 

z dnia 22 grudnia 1964 r. 

t. ____ ~ __ ,_s_t_aUl_k_a_m,-le-S-il!!-c-zn-a-zl___:__---"---lt r o~ d~ . 

400 800' 

350 700 

ISO 

400 

100 350 

100 300 

VI sprawie dodatków dlilpratowników państwoweg,o' przedsiębiorstwa "Polska P.Qczta~Tel.egT~f l TeWBBt'za nocną słiłibę 
oraz za ' s,et:fałne- iuciążliw,e waruultt pracy. 

Na podstawie art. , 18 ust. 2 prz.eRisÓw Z dn.a 22 marca 
192$ r. o utworzeniu. państ:w:o-w.eg.o. Ptzeds~ębig.Istw.a ,;P0.lska 
Poczta , Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1932 To Nr. 16)5" -poz. 37,9), 
oraz art. 65 i : arL66' ust; 1 pkt 3 i usL 2i 'llstiawy z d.J;Ua 
31 stycznia 1991 r. o łącżności .(Dz. ~U.Nr $, poz .. 48~ L§, 5. 
rozlPorządzenia ' Rady Ministrów z dnia 5 września 19.5;1 r. 
w sprawie uposażenia pracownikÓw, pa·ństwowe§o przedsię
biollslwa. "l?olska. Po€Z'ta, T~I"il'f- t Teleton" tEn. B. 'l: Hl'&7 r; 
Nr 49; poz. 236. z 1960 r. Nr 38, poz. 226 j Z lSM r. Nr 4fi, 
poz:. 319) zarządza się·, co następllje: 

§ 1. Ustala się · dla pr~cowników pańs~vfówego przeą
si ęlJ~orstwa "Polska Poczta, T elegraf i Teiefou"; zwanych 
dale j "ptacownikarhi", dodatki określone w §§ 2~r3niniej:

.5ze~o rozpor-ządzenia. 

Dodatek z.. oocu"l! służbę, . 

§ 2. 1. P.racQ'Acn.icy otrzymu1ą za peł,Ji)ienie sJ'użby w 
porzę nocne 1- od ~Qdż. 22 da.; li dodatek. za- hzd't godzitlę 
służl}y, przy- czym . czasu do 30miuut nie ' uwzględnia ~ę. " 
a czas ponad ąO minut liczy się. iacaJą .~OOzillę. 

2. E)oc:l~tek Zet smżbęl m0;Cl!ą~ w ymosi: . 
1) dJa pracowników zatrudnionych ~ .- służbie telef.ęnicznej; 

te'l'cgf'a-flczmej; konserwacji' urz~p:zen t~lakomun*:aG.yJ
n;ych i; ekspedyćyjno-rozdzi:eYczej ~ 0,75 zł za godzinę, 

2)- flitl-a. p'OzuS'tałyd\> prac&WnfkÓw- - 0';50' zł'za godzinę • . 

13. D.Q,d,atek za s.hiżb,ę. no~ :pie, \l,IzysJ,\1guje: rx pracownikom zatrudnion)[m. w , amh+1\anSó}cn i przy kan
wojowaniu poczty Ba ,kuIajp.dlo i trakt~h, 



2;:pJ'8cownikolTl!, którzy - w akresie . wykonywania słuiby 
nocnej mają prawo do diet z tytułu podróży służbowych 

lub ryczałtu za wyjazdy. 

Doda!ek za pracę w ambulansach 
i p~zy konwojowaniu poczty. 

§ 3. 1. Pracownicy, zatrudnieni w a mbulansach i przy 
konwójowaniu poczty na kolejach i traktach, otrzymują za 
każdą godzinę jazdy oraz za czas pracy związanej z rozpo
częciem i zak~ńczeniem pracy w , a.mbulansie t:lodatek w 
wysokosci: ' 

l-} J zł dla pracowników pełniących słuibę w ambulansach 
dalekiego zasięgu (międzywojewódzkich), 

2) 2,5 zł dla pracowników pełniących sł\:1żbę w pozostałych 
ambulansach, 

3) 1,5 zł dla konwojentów poczty na kolejach i tr.lktach, 
jeże1i ich czas pracy wciągu miesiąca nie przekracza 
100 g.Qdzitl,. a 2 zł, jeżeli ich czas pracy przekracza 
100 godzin w ciągu miesiąca. _ 

2. Kierownikom ambulansów przysługuje dodatek zwięk
&z~ny o 10~/(). 

3. Łączny czas pracy związanej z rozpoczęciem za-
kończeniem- pracy stanowiącej podstawę do przy;znania do
datku nie może bez zgody Mhi.istra ł-ącl.ności przekraczać 
3, godzin dla: daneg.o kursu. -

4. Pny obliczaniu dodatku nie uwzględnia się czasu do 
30· minut, czas zaś ponad 30 . minut liczy się za pełną godzinę. 

5~ PIakt~kan.tomdoda-teknie przysł-uguje. 

§ 4. 1. Niezalemie od dodatku określonego w § 3 pra:. 
cownicy zatrudnie.ni w ambulansach i przy konwojowaniu 
poczty na kole jach i traktach otrzymują diety za czas służ

-- by:. wambula.nsach i przy _koRwojowaniu ponty na kolejach 
. ..i traktach oraz za czas pobytu w zwi-ązku z tą służbą poza 
zwykŁym we jscem sluibowym~ 

2 . . Czas służby, za który przysługują diety, oblicza się 
. od chwili wyznaczonej. na rozpoczęcie pracy w ambulansie 
lub przy konwoju do chwili planowego przyjazdu ambulan
su lub- konwoju i wyładowani-a poezty. Przedłużęnie czasu 
SłllŻby wskuteko-późnienia pociągu, o ile przekrącza jedną 
godzinę, dolicza się do czasu służby, za który przysługują 
diety ambulansowe. 

3. Pracownik otrzymuje również diety za czas przejazdu 
celel~ objęcia służby ambulansowej lub ,konwojowej od sta
cji będącej miejscem służby lub celem powrotu do zwykłe
go miejsca służbowego po ukończeniu służby. -Wysokość dit:t 
za ten czas zależna jest od charakteru służby, którą pracow
nik ma -·pełnić lub też którą pełnił. 

4; Diety, o których mowa w ust.- t, 2 i 3, wynoszą. za 
g,odzmędla pracownikó.w pełniących służbę w ambulansach: . 

1)- (Ua kierown·ika ambulansu 1,4:0 zł, 

. 2} dla p0zostałych pracowmik-ew 1,20 zł, 

. 3} dla pełniących służbę przykonwoj-e>waniu pocz-
ty · na kolejach l traktaeh 1,00 zł. 

s. Kie rownik ambulansu otrzymuje diety w wysokości 
t,40 zł za· godzinę za cały czas służby ' wedl\Jg .zasad ustalo
nych w ust. l, choćby pefnił tę- funkeję tylko przy jeżdzie 
w jednym kierunku. 

:",' 

6. Diety wypłaca się z doru lO, 20 i ostatniego dnia mie
.siąca. Pracownik przed rozpoczęc;iem jazdy może otrzymać 
zaliczkę w wysokości nie przekraq:ającej przewiuywanej 
sumy za okres dziesięciu dni. 

7. Pracownik, który w czasie służby ambulansowe i lub 
konwojowej zachorował, atrzymuje za czas ' pobytu poza 
zwykłym miejscem shlibowym na skutek choroby stwier
dzone j świadectwem lekarskim diety oraz zwrot kosztów 
podróży na zasadach przewidzianych przepisami o należno
ściach - za czyn rlOśc i służbowe p'oza zwykłym miejscem służ
bowym. Prawo do diet i zwrotu kosztów podróży powstaj.e 
z chwilą spowodowanego chórobą przerwania s1użby. 

.... 
8. Do pracowników określonych w niniejszym pa:rag~a

-fie nie mają zastosowania przepisy o należnosdach za czyn
ności służbowe poza zwykłym mieiscem słu"żbowym.- z wy
jątkiem wypadku . okreśfonego w ust. 7. 

!:l. PracowniJ:Y wyjeżdżający za . grankę jako obsady 
ambulansów i konwojów pocztowych otrzymuj,! za czas po
bytu za granicą ryczałt w odpowiedniej w:łlucie obc.ej. 

10. Wysokość ryczałtu -za okres 24 godzin pobytu za 
granicą wynosi 50% stawki die-ty, jaka pFzysluguje pmców
nikom polskich placówek zagnulocinych na terenie odpo
wiednich krajów. przy dym w wypadku przebywania poza 
granicami kraju:-

1) mnie j niż 6 godzin - ryczałt nie przyslugu je w ogóle, 
2) od 6 do 18 godzin przysługuje połowa ryczałtu. 
3) pona d 18 do 24 godzin przysługuje pełny ryczałt. usta

lony ' według zasad podanych w niniejszym ustępie. 

11. W razie przebywania poza granicami krajudłużei 
mz jedną dobę prac-ownikomambu-lall-sowo~kenwojowym 

przysluguje za każdą - dalsZfł - rozpoczętą dobę:~ . 

1) do 8 godzin - połowa ryczałtu, 

2) ponad 8 godzin - cały ryczałt; 

12. Czas pobytu za granicą, za który pracownikom am
bulilnsów i konwojów przysługuje 'ryczałt w walutach ob
cych, liczy się od chwili wyjazdu pociągu z polskiej staCJi 
granicznej do chwili powrotu do polskiej stacji granicznej, 
przy czym czasu do 30 minut nie bierze się pod uwagę, czas 
zaś ponad 30 II?-inut liczy się za pełną godzinę . 

13. W razie zmiany stawki" diety, stanowiącej podstawę 
do obliczania ryc załtu, wysokość ryczałtu ulega odpowied
niej! korekcie z dniem wprowądzeriia w życie zmian. 

14. Pracownilcom otFzymującymlycza:łt w walutach 
obcych nie przysługuje zwrot niileżnosci - ~a hotel ża. gra
nicą. 

15. Pracownikom, którzy otrzymują ryczałty w walu
tach obcych, nie przysługują diety ustalone. w ust. 1. 

Dodatek za pracę. w rozdzielDia.ch. 

§ 5. 1. Praco'wnikom zatrudnionym ' W rozdzielniach 
w ekspedycjach · przesyłek! pocztowych przysługuj.e doda

tek w wysokości 100 zł. 140 zł i 200 zł miesięcznie . 

2. Wysokość dodatku w ramach stawek określonych 
w ust. i dla poszczegófnych urzędów pocztowo-telekomu
nikacyjnych ustali Ministerst wo Łąf;zności, a d·la poszcze
gólnych pracowników d yrek tor wydzielonego urzędu dwor" 
cowego lub obwodowego na podstawie wytycznych Mini~ 
sterstwa Łqczności. 

I, 
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Dodatek za pracę przy , prz'eladuJlku przy 
transporcie wewnętrznym, 

§ ' :~ &. l.Prat ownikom zatrudnionym , w organiżacyjnie 
wydzielonych komórkach (stanowiskach pracy) rozdziału 

paczek oraz przy pracach 1wiązanych z ' przeładunkiem na 
peronach kolejowych lub z transportem wewnętrzny.m,wy
magających długotrwałego ' zwięk~zonego wysiłku fizyczne
go, przysługuje dodatek w wysokości 150 zł , 11:10 zł i 220 zł 

miesięcznie, 

2, Dod atek te n przysłu9u3e również pracownikom spra
wującym nadzór nad tymi czynnoi,c iami, o ile nie pobierają 
dodatku słu żbowego, 

3~ Wyśokośc doda(kl.l .wrau1Ad;i " stawek, ' , a'kreślpriych , 
w ust. i ' dla poszczególnych urzędów pocztowo-lelekmnuni~ ' 
'kacyjl1y~h ustali Ministerstwo Łą(:Znośc i, a d.la po:\zczegól
nych , pracowników ciyr.~~tor yvydziel()nęgo U.F,Z,ę.du 'dw8rc\l- . 
wego ' lub obwodowego na podsl'awie wY\Yl=żnych Minlster-
st wa Łączności. ' 

Dodatek kasowy, 

§ 7, 1. Pracownika lrzędów pocztowych, pocztowo-
telekomunikacy jnych i telekomunikacy jnych IV klasy i wyż
szych klas, z'lltrudnionym w kasach glównyc;h oraz w kasach 
operacy jnych (okienkach), pobierającym opłaty za usługi 
pocztowe i telekomunikacyjne oraz przyjmującym wpłaty 

i dokonującym wy.płat pienięinych, przysługuje doda tek ka
sowy w wysokości:, 

1) 150 zł miesięcznie: 

a) dla kasjerów kas głównych w urzędach pozaklaso
wych i I klasy, 

b) dla pracowników kas operacyjnych (okit>nek) wpłat 
i wypłat pieniężnych w urzędach pozaklasowych 
i l "k la5Y, . 

2) 120 zł miesięcznie: 

a) dla kasjerów kas głównych oraz pracowników kas' 
oper,!.cyjno/ch (okieriek) wpłat i " wypłat p ieniężnych 

w urzędach II i III klasy, 
b) dla pracowników przelićzających gotówkę (l iczników) 

w kasach głównych oraz w urz"ldach zbiorczych i za
silających, 

3) 80 zł miesięcznie: 

a) dla pracowników kas operacyjnych (okienek) wpłat 

i wypłat pieniężnych w urz.ęda ch Iy klasy, 

b) ella pracowników kas głównych rozliczających dorę

' czycieli z obrotów pieniężnych, 

4) 40 zł miesięcznie: . 
dla pracowników pozostałych kas operacyjnych (okie
nek) -w urzędach IV klasy i wyższych klas, 

2, Za zgodą Ministra Łączności może być nip.którym 
pracownikom kas operacyjnych (ókienek)w , urzędach o du
żvch obrotach pr.zyznany dodatek w wysokości 200 zł mie'
sięcznie, 

Dodatek .za pracę. w pOlI).ieSICZeniach i warunkach 
szkodliwych dla , ,zdrowia, 

§ 8, L Pracownikom stale zatrudnionytn: 

1) prz.x remontach j kilnserwacji linii kablowych, 

, 2) przy montaż, u. demon ta 'l:u;naprawie, n~peJnianiu lado-
wanlu ak umulatorów przenośnych, 

i 
", 

.3) w akurnulatomiach central telefonicznych i tel~gHliicz-
rych oraz stacji wzmacniakowych, ' 

4) iN lakierniach i przy lakierowaniu natry,-skowym, 
5) przy produkcji plomb ołowianych, ' . 
6) przy .. obsłudze urządzeń technicznyc.}1 ' znajdując'ych s.i,ą' 

w pomieszczeniach zagłębionych i pólzagłębiortych 
- przysługuje dodatek według. następującej tabeli: ' 

Tabela dodatków za pracę w pomieszczeniach 
i warunkach szkod/.i.wych dLa zd1'Owia, 

Grupa uposażenia 
zasadnicl,ego 

9 i wyższe 
10 -

11 

i i '<A 
13 i niższe 

Miesięcznp. stawka dodatku 
w zł 

.165 
150 > .. .. 

135-

ILO 
,iOS 

2, Dodatek ustalon y w ust . przysługuje w pełnej wy--
sokości, gdy pracownik zatrudniony jest w spos6b. z którym 
rozporządzenie wiąże prawo do pobierania dodatk l' pr7.-ez 
więcej niż ' 4 godziny dziennie, a w wy.sokości 50%, gdy czall 
za tf1!dnienia nie ,przekracza 4 godzin dziennie, 

· 3, Kierownik jedno?tki podległe j bezpośrednio Ministro
wi ł.ączności ustala w ramach wytycznych Ministra sta.Q.O· ' 
wiska pracy, na których przy sługuje dodatek za obsługą 

urz4d zE'n technicznyr.h (z wyjątkiem p alaczy cen"tralnego 
ogrzewania i pracowników obsług i , zatrudnionych przy sprzą-, 
Umiu) znajdujących się w ' pomieszczeniar.h zagłębionych 

i półzagłębionych (ust , 1 pkt 6) , biorąc pod \lwa~lę waTunki 
zdrowotne pomieszczen ia, ' 

Ilodatek ' z'ak(ł.źny. 

§ 9, Pracownikom' zatrudpionym w jedn~stk·ach organi
zaCl'{jn ych. których pomi'eszczeniaznajdllją się na. t er.'eni.e 
za kjładów dla zClka ż nie chorych, przysługuje ·doda lek :wedhi'g 
nast ępująCf~j tabeli: 

',-

Tab ela ' dodatT-:u zakaźnego, 

I GWp'a uposażenia Mies ięczna sta'wka dodatk l,l 
zasadniczego w zł 

9 wyższe 330 

10 • 300 

11 270 

12 240 

13 i niższe 210 

Dodatek za lUdjomość języków , obcych. 
.. ( .... 

I ~, lO, 1. Pracownikom. zat.rudnionym 'na stanowiskach 
wymagającyc~ ' po sługiwania 5ię językami obcym~ pr,zysłu

g,uje dodatek w wysokości 120 zł miesit'f:znie za z1'laj.0fo/>~ć 
jednego , języka, a zaznajom'ość , każdego nastę'pnego Nzyk-a , 
90 ~zł miesięcznie, z tym , że suma dodatków 7a znajomość ję~ 
zyków obcych otrzymywana przez jednego pracownika nie 
m1że przekroczyć kwoty 300 zł miesięcznie, 

I 

. 2, Wykaz stanowisk pracy, na których wymag,!, się zna-
jornośc i określonych języków obcych, u~tala zarządzenie Mi- ,' 
nist ra Łączności. 

"'.-



'l9zfenj\H~ Ustaw Nr 3 

§ 11. 1. Dodatek za prowadzenie pojazdów mechanicz
nych .przysługuje praffiJwn:i:~oIl1, :k>tUr.t:y oprócz zasadniczych 
śwych czynności ponadto wykonują czynności kierowców 
3l6'jt\Zd~w .. ' nre-cłratii:cżfi?"ch. . 

2 . . Wysokość stawki dodatku, o .którym mowa w ,ust. l, 
wynosi m,iesięcznie: 

1"} za " prowadzenie s'a'moc'hodów 
- ciężarowych o nO.śnoscl 

3;5 lony i wtędej 

- innych 

2) za prowadzenie i konserwację 

tlRotocyłdli · · ~ący:<:h :wia SllWści:ą 
lpmImw-owe:g'o przedsl.ębinrstwa 

~,'P.O'ł sk<a }~ .Ul'61eg[..m j te
ioef.on" -

. j~ Z!ł prowadzenie eleKtrowozów 
przeznaczonych do rozwożenia 

,paczek lub .do !pIZ~WOZll ładun

ktl pocztowego 

4) zaprowadzenie . elektrowózków 
peronowych 

·'lfDO z1 rn.iesięcznie. 

3011. zł rriie'Sięczriie, 

~ 200 zł miesięcznie. 

:§ 12. 1: Za zg'łoszeniesię na wezwanie do usunięcia 

Dszlwazeń na liniach i w urządz.eniach telekomunikacyjnych 
poza obowiązującymi g odzinami pracy przysluguje pracow
ni1<Offi dodate'k w wysokości: 

1) 20 zł za zgłoszenie się na wezwanie w porze nocnej, 
t j.. w czasie ,o d :§Jedz. 22 ·d@ 6, ·oJ,'8!Z.~·w ,nieliziełe . i. dni 
wolne od pracy, 

2) 15 zł za zgłoszenie sTitna '\ve'zwimie w dzień roboczy 
_w cza~ie od . godz. 6 do -21t 

2. Otrzymywanie . dodatku, o którym 'mowa w ust. l, 
nie -pozbtfw-i:a' 'JlTacownika prawa do dodatkowego wynagro
.dzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

,- D9datek za transport ładunku pocztowego. 

§ 13. Pracownikom, pn:enoszącym lub przewożącym przy 
pemocy ,wó'Ck'6t'ęc.złl:eyo illb'0fo-weru .ffidttneł<:: 'poczlowy ' mi-ę-

dzy urzędem 'pocztowo"telekomunikacyjnym a punktem wy
mian,y, ·prq;'{-sfuguje -tlooattk ",, ' wysokeśd ·v;60 'lł z'ildro!]'ę ~ 

. od 500 metrów do 1 kitometra, 'a ~za da]szy kilometr lub jego 
część - ·0,5G .zł. 

Dodatek ,za ..obslug.ę ·r-adiiOw.ęzła. 

'§. '14. 1. Dodatek za obsługę r.adiowęzła przyslugl\je pra
covmikom o9s.ługująQ{m ;i .. utl'zcy;m·uijąoym w mchli ,llfząd'C.enia 

stacyjne radiowęzłów 'za:instalowanych w 'placówkaCh pocz
to.w:o~lelekamunikacy.jnycb., o jle cz:y:~o.ścisą wykonywane 
dodatkowo p0-Za usta'lgny.m~godzinarn.i pracy. . 

nie : 

1) 

2. Dod.alek, o którym lllO;Wil .iW .. .ust. 1., wynosi mlesięcz-

w ,pla.cow.ka.ch . ,po.cztowo,te1ekomunikacyjnych .ze . służbą 
od godz .. 8 do' 15, od8 do 12 'i od ,15 ' do ,t8~raz od 8 
do 18' za obsługę radiowęzła liczącego: 

-tt) . -6'0 400'Yłośn1k~w 

h) od lm -do łaO "9łośników 
.- 1-00 zł, 

150 zł, 

Poz. 1 2 

.-ć .~ ua '151 do . '200 9łdśnikUw - :mo ::-1, 
'd) rpoR'ad 100 <g łoSnikó.5 -250 tł ; 

2) w placówkach ze s1uzbąod goaz. 7 do 21 za obsługę ra: 
diowęzlaliczqceg o: 

a) ,doł5'O ,.głdŚ<nik ćw 

tb~ ;00 't5:1 ido .tWe gtJośników 
c) pona6::l00 g ło śników 

:71;; zł" 
100 zł, 

150 zł; 

3) wplacówkaćh ze służbą od godz. 7 do 24 za obsługę ra
diowęzła licZ'ącego: 

a) do 200głosników . 

Ib) jwnttd .:;WO ;głoŚB~W 
50 zł. 

ł.OO.ił. 

. 3. Wysokość dodatku ustala ~ napedstaw,i,e Hosci 
głOśnikaw zar~Jes1fowanyc'h ' haostalni ,diiell uliesiq.ca. 

"4. 'Pe1ha 'staw'lca 'd'oa-atktl przyśł].\guje 1,yfk6w wy,padku 
obsługi i utrzymania w rudlU UT:tąa:te~ stacyj~ycn tadio:" 
węzła 'W ' ci~rg:u 'oateg0 niIastąt:a . 

5. Przy niepełnym~~tn]dnienitl lM'ł;e.żn:y za ten clrr-es 
dodatek usŁala s ię proporcjonalnie. do ilości dni zatrudnienia 
w danym llnieBi4Cu, ł~cząc z.a~tly <UY.1eńf0bsł\lgd L/ liii staw
ki miesięcznej. 

.o. :za 'Obsługę jed~ ,rił~\\~ęutfam~ lbyt" wrpłdcony 
t v1k-o jcedendodiatek w :p~ned '.staw<!e miesi.ęczne'j , 

1. ,Ilfii,C-0W-H,mowi .pobiel"ającemli dodatek ,0a<'J'bsługę :fa
~diowęzta ,nie ,prz\ysługtlje 'JI:'flc~as obsłuyi mtH'O\\I'ęz.ja po,za 
godzinami pracy ;pWW0 ,de wYIł&gMdzenia ~a gQd21in'Y nad
liczbowe . . 

Dodatek z~ wymianę poczty . . 

§ 15. 1. f)'O'dat-ek..ztl wymi'snę 'ponty 'przY'ilugu'jepra'; 
CQwnik0ll}, którzy ,po ,g.odzinach lpr.,ac;y dokonują wymiany 
.poczty. ' 

2. Jeżeli wymiany poczty dokonuje dwóch 'lub więcej 
pracoVv ników, dodatek dzieli się między dokonujących wy
miany pracowników. 

3. Dodatek, o który m mowa w ust. 1, wynosi miesięcz
nie od 150 zł do 250 zł w zależności od odleqłości placówki 
,pocztowo-telekomunikacy,;ineJ .od .punkt,y w~mian~ ·Q.t:a7. li.fz
by wy rniandokonywanych wdągudnia. 

4. W'Ys-ckóść dt1d.atkuust.aładyrektor okręgu poczty 
i t~ lekomllnikac.ji na wniosek ily.r&tar.a obwo.do.we~o .urzędu 
;pocztowo-telekomunikiacyjneyu,ł:>i:ovąc pod uwagęokoliozno

ści , o których mowa w ust.S. 

5. Pełna stawka d-odatkupr.z}lswguje lyłkiO w r.a.zi€ do
kouYV\ł~nia Wymiany poczty w t:i~mu ' ca łego miesiąca . ,Jeżeli 
pra'Cownik dok'On'/wa't wymierny . J}T'leZ część lniesi.ąca. wyso
kość ,przv'sługtijącego 'mi.! dodatku usta'la się proporcjonal
nie do H6śd 'drri 'Za'trudntenta, 'licząc za każdy azleh obSłU
gi 1/S0 dodatku. 

6. Pra'Cownikowi pobi~rajilsęmu dQflcłJek za. "Yymi anę 
poczty nie . przysługuj€ z tego tytułu wynagrodzenie za ,pra
cę w godzinaoh nadHc'ZboWy <?h. 

'§· 16. Ronwojentom Kursów pocztowo~pasażerskich za 
sprzedaż ' biletów pasażerom dokonywaną w autobusach lub 



Dziennik Ustaw Nr ,3 

samochodach pocztowych przysługuje dodatek, którego · wy~ 
sokośC:' jest uzalei,nIona od wysokości wpływów miesięcz
nych za sprzedane bilety i wynosi przy wplywach: 

1) do 3.000 zł 

2) ponad 3,000 zł do 5.000 zł 

3) ponad 5.000 zł 

5% wpływów, 

'J'l/~ wpływów 
od sumyprzewy:Ż.szając e j 

3,000 zł, 

t Ofo wpływów 
od sumy przewyższającej 

5.000 zł. 

Dodatek za pracę w niedziele i Inne dni wolne od pracy. 

§ 17. 1. Pracownl.komplacówek poc;ztowo-t€lekomunika
c y,jn'Ych, którzy jJełnią służbę w wymian':e '1. yodzin w nie
d?.iele i dni wolne ,od pI.acy,przysługuje dc4atek. w wyso
kości?O zł za kawy dyżur. 

'2 , DO'datek okres lony w ust. . 1 nie przysługuje pracow
I uikom pełniącym służbę w niedziele i. inne dni wolne od 
pracy w ramach służby wielozmianowej, 

I)oda:ek za D(lCne , dyżury domowe ' pracowników 
stacji wzmacniakowych. 

§ 18. L in struktorom technicznym ' i młodszym instruk
torom technicmym zatrudnionym na stacji wzmacniakowej 
pr7.yśłtl~luje dodatek za gotowość zgłoszenia się w porze noc
nej. t j. w czasie od godz. 22 do 6, na każde wezwanie dla 
sunięcia zakłóceń w urządzeniach stacji wzmacniakowe j, 

zwany dalej "dodatkiem za dyżury domowe". . 

2, \Nysokość dodatku za nocne dyżury dOlllowe wynosi 
20 zJ za jedną noc. 

3. Pracownik może być, zobowiązany Jlo pełnienia noc-' 
n ego dyżuru domowego ty iko za jego zgodą. 

4. Pracownikowi pobierającemu dodatek ia ·nocne dy
żury domowe nie p-rzysługują ;z tytułu zgłDszenia się dla 

usudięcia zakłóceń, w urządzęniach slac ji ,:wz!iU'acnka.kawej 
inne należnośd. 

'". ,., , 

; \ 

Przepisy ogólne. 

§ 19. 1. Pra\vo do dodatków ,.wymienionych ' w §§ .2~18 
. pn:ysluguje za czas faktycznego wykonywania czynności, 

do której jest przywiązany dodatek. 

2. Jeżeli faktyczne wykonywanie czynności nie zbiega 
się z pierwszym dniem miesoiąca kalendarzowego, wówcza3 
kwoty dodatku określonego w §§ S, 6, 7, '8, 9, 10 i 11 ust a
la się proporcjonalnie do ilości dni -zatrudnienia, lidąc za 
każdy dzień pracy 1/ 25 s tawki miesięcznej dodatku, ' 

, § 20.1. .W czasie urlopu .oraz w.ę ,;wszy:i1kich wy-pad
kach .usp i:.awi;edllwionej 'nieobecnośdw służeie praco",:"niko
wi przysługuje, nie · dłużej Jednak niż przez trzy miesi.~ce , 

dodatek w wysokości średniej sumy dodatków pobranych 
w ciągu trzech miesięcy , kalendarzowych poprzedzających 

nieobecność w służbie. 

2, Przepisy ust. 1 nie dqtyezą dodatku ustalonego w § 2 
diet okre&lonych w § 4. 

Przepisy końcowe. 

§ 21. Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności 

z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatków za nocną 
służbę oraz za specj.alne i uciążliwe yvarunki. -prac;y, 'przy - ;.
s ługujących pracownikom paristwowego przedsi~hiorstwa 

"Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i pracownikom przed
si ę biorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych 
(Dz. U. z 1957 r. Nr 60, poz. 327 i z 1962 r. Nr 41, poz. 195). 

.§ 22. RGzpotządreni-e wchODzi w .zyci€ z dniem ~ł'()sze
nia z mocą ,Dd dnia 1 stycznia 1965 r. 

Minister Łączności: Z. Moskwa 

ReklamaCje z powodu niedoręczenia poszczegó lnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mini
strów (W arszaw<-, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymanIu następnego kolejnego num eru', 

O p/a'ta za prenumeratę Dzienn ika Ustaw wynosi: rocznie 75,- zł , półrocznie 45,- zł. 
Oplata za prenumeratę ' zalączniką do Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 45,- zł;- półrocznie 27,- zł. 

Prenum era t ę można zgłaszać tylko na okres rotzny (od U) lub na okres półroczny (od 1.1 i od 1.VII) . Opłata powinna być uisz
czanil co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I pólrocze - do dnia 30 listopada, za 
II półrocze - do dnia 31 ma ja , Do abonentów, którzy opłacą prenumera tę po ty ch terminach, wysyłka pierwszvch numerów do
k ona na zasl ~nje z opóźnieniem, J ednostki na ro,zrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni d okonać wpła t za p renumeratę 
na kon to Narodoweg'o Banku Polsl.iego, Oddział , IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinka wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów). nazwę i numer doręcza
j ącego urzęd u poc7.l.owe.go · (Jak Wars,zawa l O, Poznań 3 itp.), powiat, ul icę, nr domu, nr skrytki pocztowej OTaz ilość zamawi!,nych 
-egzem plarz y Dziennika, Ustaw. Prenumeratę można zgłaszać równiez bezpośr,ednió w punkcie sp rzedaży w W arszawie, przy Al. 

. ) Armii IĄ..;.T..;;o..:.is;..:k;..:a~P;...o;..:I;.;;s.;;;;k.;.ie;..:g~o;...,;2;;:./..;;4.:.., ___ ...... ~ ___________ '-____ --' __ 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika , Ustaw nabywać można w pun ktach sprzedaży w Warszawie: Al. I Armii Woiska' Polski€ -, 
qo 2/4 .. "Dom Książk i " - Księgarnia Prawno-Ekonomiczna - u'L Nowy Swiat l , kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów - a l. 'Gen. 
Swierczewskieg o 127, w ka.sach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Kie lcach, Koszal io ie, Łoc:jzi, 'O lsztynie, Opolu, 
Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej , Górze oraz w kasach Sąd ów Powia towych w: Byd90szczy, Bytomiu, Cieszyn ie, Częstochowie, 
Gdańsku, Gdyni, Gliwica ch, Jeleniej G órze, Kaliszu, Krakowie, Lublini e, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp" Poznaniu, Przemyślu, 

,Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu..;., ______________ _ 

Redakcja: Urząd Rady M inistrów - Biuro Prawne, Warszawa, al: Ujazdowskie 1/3, 
Administracja: ArlminisfTacja W ydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, uL Krakows~ie Przedmieście 50, 

Tłoczono z polecenia Prezesa Radv ' Ministrów \V 7akladach Graflcinvch "Tamka", Warszaw II , uL Tilmka 3 
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