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OSWIĄDCZENIE RZĄDOWE ' 

- z dnia 21 sierpnia 1972 r. 

:w sprawie wejśc1a W tyele' Umowy o 'Vspółpracy kulturalnej młędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem 
Królestwa Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 25 czerwca 1966 r. . 

PodaJe się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 10UIilowy 'o współpracy kulturalnej między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Afga-

nistanu, podpisanej w Kabulu dnia 25 czerwca 1966 r., wyżej 
wymieniona umowa weszła w życie dnia 25 czerwca 1972r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Czy rek 
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- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 sierpnia 1972 r. 
/ 

w' .sprawle uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf l Telefon". 

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r . . 
iD łączności (Dz. Ur Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje: . ' 

§ 1. pracownicy państwowego przedsiębiorstwa "Polska 
Poczta, -Telegraf 1 Telefon", zwani w dal~zym ciągu rozpo
rządzenia "pracownikami", są uposażeni według zasad okreś
.lonych . w niniejszym rożporządzeniu. 

ł 2 . . 1. Ustanawia si!}: -

. ~1) zdniem 1 października 1972 t. ~ sfawki~posażenia za
sadńiczego w wysokości od 1000 zł w najniZszej grup'je 
uposa.żenia do 7000 zł w najwyższej grupj'e uposażenia, . 

2) z dniem 1 października 1973 r ..... stawki dodatku służbo
wego w wysokości od 100 zł w najniższej stawce do 
3500, zł w najWyższej .stawce. " 

2. Do dnia 30 września ' 1973 r.pracownicy otrzymują 
dodatki ,służbowe w następuj,ącej wysokości: 

. ;.Stawka dpdatku 
Kwota miesięczna w złotych 

od I do 

1 900 1500 
2 800 1400 
3 650 1200 
oł 600 1100 
,5, 500 1000 
6 

, ' . 
450 900 

7 400 800 
8 350 700 
9 150 450 

10 .. 150 400 
11 100 350 
12 iDO 300 

-

ł 3. 1. Min1ster Łączności, w porozumieniu z Mini
strem Pracy, Płac l Spraw Socjalnych i w uzgodnieniu -r Za~, 
rządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Łącz
DOści~ w rllmach funduszu płac usŁali: 

i) tabelę stawek uposażenia ' zasadniczego d.la posztzegól~ 
nych grup uposażenia w granicach kwot okreśJ.onych w 
§ 2 ust. 1 pkt ~, 

2) ta·belę stawek dodatku służbowego w granicach kwot · 
określonych w § 2 ust. 1 pkt .2, , 

3) tabele stanowisk i ich zaszeregowania do grup uposaże-
nia zasadniczego oraz stawek dodatku . służbowego, 

4) dodatki za specjalne i ud,!żliwe warunki pracy, 
5) dodate~ za pracę nocną, 
!1)regulaminypremiowanią pracowników . służb technicz

nych .oraz. pracowników eksploatacji pocztowej i tele
komunikacy jne j, .' 

7) zasady i stawki. akordowego -wynagrodzenia. 

'2., Minister . Łąc:iności, Y'I uzgodnieniu z Zarżądem Głów
nym Związku Zawodowego Pracowników Łączności; może w 
rilmach .funduszu płac · uzupełniać .. tabelestaoowJsk · .nowymi, 
niezbędnymi - stanowiskami· .1.-, _ok~eśłać , . dla.- . tych :stanowlsk 

',sŁawki ·upo.saienia · zasadnkzegoor·az dodatków w . granicach . 
grup i .stawek,o . którychmową w ust. l. · 

,§ 4.1. .Powprowadzeniu· -wżycie zasad WynagradzanJa 
, określonych ··· rozporządzeniem . p,-xlwyższe'nie wy,nagrodzenia : 
pracownika nie może być dokonywane częściej niż Co 2 la
ta,z wyjątkiem wypadków awansowania w związku z pod
WYZszeDiemkwalifikacji,p~łllczo~9o ze ' zmianą stanowisk!l ' 
pracy. . 

.2. Pracownicy mogą być awansowani w dniu T stycznia 
i 22 lipca z mocą od dnia 1 sierpnia. 

3. Jeden z terminów określunych w ust. 2 może być za- : 
stąpiony "Dniem Łącznościowca" (18 października) . . , 

§ 5. 1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym ' ~ymrarze cza- /. ' 
. su pracy otrzymują dodatek za nieprzerwaną pracę po dniu 
22 lipca 1944 ' t.w państwowym przedsiębicrrstwie "Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon". 

2. Do stażu pracy uprawniającego do dodatku za nie
przerwaną pracę wlicza się}>kresy: 

l) pracy w państwowym _prżedsiębiorstwie "Polska Poczta, 
Telegraf i · Tele.fon"~ 

.' 
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2) pra,cy w Ministerslwi~ Łąctności orazjedQoslkach orga
nizacyjnych, których działalność zostala' włączona do 
państwowego przedsiębiorstwa "Poiska pobta, Telegraf 
i Telefon", 

'3) pracy w służbi.e łączności za gFanicą pracowników, któ
rzy w ramach repatriacji powrócili do kraju, 

4) zawieszenia w służbie z wyjątkiem wypadku, gdy po- , 
stępowanie karne lub dyscyplinarne zakończyło się uka
ra,niem pracowmka, 

5) pełnienia funkcji w organizacjach poli.tycznych, w związ
kach zJwodowych oraz w innych organizacjach spolecz
nychuprawnionych_ do iądania" zwolniep:fa pracownika 
od pracy zawodowej do pelrile:nia funkcji , w tych orga-
nizacjach, ' 

6) pracy, przerwy w zatrudnieniu o; az służby wojskowej, 
podlegające zaliczeniu na podstaWie przepisów szczegól
nych. 

3. Dodatek, o którym mowa w ,ust. 1, przysługuje takie 
kobietom, zatrudnionym co najmniej w polowie wymiaru 
c'zasu pracy, na zasadach określonych przez Ministra Łącz-

- noś ci., - ' 

§ 6. t. Pracownik, który po dniu 30- września 1960 r. 
porzucił pracę, rozwiązał stosunek pracy tub z którym roz
wiązano stosunek prdcy ,bez wypowiedzenia z jego winy, 
a następnię zawiązano stosunek pracy ponowni:e, traci prawo 
dó zaliczenia do stażu pracy uprzedniego okresu pracy. 

2: Za rozwiązanie stosunku pracy w rozumieniu ust. 1 
-nie uwaia się przejścia do pracy w Ministerstwie Łączności 
.oraZ uzyskaI1ia urlop,u bezpłatnego. -

3. Uprzedni okres pracy, o którym mowa wusI. 1, może 
być -zaliczdny do stażu pracy, uzasadniającego -przyznanie 
dodatku za nieprzerwaną pracę, za zgodą Ministra Łączności 

- lub upoważnionych przez niego dyrektorów ,(kierowników) 
jednoste,k organizacyjnych. 

§ 7. 1. Dodatek za nieprzerwaną pr~cę przysługuje pra
<=pwnikom do dnia 30 września 1973 r. w następującej wy
sokoś,ci stosownie do grupy uposażenia :zasadniczego: 

Stawki dodatku miesięcznie, w złotych 

po SIaŁach pracYI Ilo 1.0 latach I 
1S latach pracy pracy ' po 

1 ' 2 I 3 

30 " , 55 85 
, , " :ł5 70 105 

f ' 40 80 120 
45 90 135 

, 50 " 100 150 , 
55 HO -- 165 , 

60 120 180 
6.5 130 195 
70 140 210 
75 150 225 
80 160 , 240 

" 
® 180 , 270 

1.05 i 2.10 3ł5 

125 250 375 
" 

2. Minister Łączności, ' w uzgodnieniu z Zarządem Głów
'nym Z\'{iązkuZawodowego! Pracownik6:w -'Łącznaści-., ustal;i 
,grupy ul?~saźenia, " zasadniczego, do, kt(>rychw ,ok.r;esie: od 
l , października 1972 r.do 30 wrz~śnia 1973 r, będą pr?:ywią
zan:e stawki miesięczne dodatku " za nieprzerwaną pracę. 

3, Dodatek za nieprzerwaną pracę wyplacany za okres 
od dnia 1 pażdziernika 1973 r~ przys~uguJe w następującej 
wysokości: 

1) po 5 Tatach pracy 50f0, 
2) po 10 lalach pracy 10%, 
3) po 15 tatach pracy 156/0 

_rocznego , uposażenia zasadniczego pracownika. 

4. Przepisów , ust. 1-3 nIe stgsuje s'ę d,Q pracowników 
słuiby ruchu telekomunikacyjnego, których uprawnienia do 
dodatku za nieprzerwaną pracę określają przepjsy § 8. 

' §8. L Prac_ownicy słl:liby ruchu telekomunikacyjnego 
otrzymują "za :nieprzerwanąpracę miesięczny dodatek w na
stępuJą<:..ęJ wysokości: 

/ 1) po 3 latach pracy 55 zł, 

2) po 5 latach pracy 110 zł. 

2. Jeżeli dodatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 'jest 
niższy niż dodatek określóny W § 7 ust. 1 ' lub ust. 3, t,o. pra
cownikowi przysługUje wy~ównanie do - wysokOŚCi dodatku 
przewidzianego w § 7 ust. l ,. lub ust. 3. Wypłata wyrówna
nia następuje w termiriie przewidżianym w §' n ust. 1. 

3. Wykaz stanOWisk ,pracy, na których pracownikom 
przysługuje dodatek określony w ust. l, ustala Minister Łącz
ności w uzgodnieniu z Zarządem Glówhym Związku Zawodo- , 
wego Pracowników Łączności. 

4. Do pracowników wymienionych w ust. 1 mają za
stosowanie przepisy §§ 5, fi i 9. 

§ 9. 1. Dodatek ia nieprzerwaną pracę przyznaje się 
pod warunkiem nienagannej pracy. 

2. Pracownikowi, kt6ry w okresie rocznym poprzedzają
cym wypłatę dodatku opuścił pracę bez usprawiedliwienia, 
przyznaje się dodatek za nieprzerwaną pracę zmniejszony: 

1) za jeden opuszczony dzień - o 25%, 
2) _za dwa opuszczone dnI, - o 50ft/o. 

3. Pracownikowi, który, VI okresie rocznym poprzedza
jącym wypłatę dodatku za nieprzerwaną pracę opuścił bez 
usprawiedliwienia więcej niż dwa dni p-racy, dodatek ten 
nie przysługuje. 

4. Dodatek za nieprzerwaną pracę nie moie być przy· 
znany pracownikowi ukaranemu w roku poprzedzającym 

wypłatę "prawomocnym orzeczecniem dyscyplinarnym lub też 
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo związane 
z naruszeniem obowiązków słuibowych. 

§ 10.1. .Pracownikowi, z którym cI,oz"wiązanostosunek 
pr,acy przed dniem 18 ,października, .d który przed tym dniem 
pozostawał w stosunku pracy conajmni.ej. pr-.zezokres 3 mie~ 
sięcy, przyznaje się dodatek z-anieprzerwanąpracę w wy
sokości proporcjonalnej ' do okresu pracy; . 'Z wyjątkiem wy

-padku,. ,gdy rozwiązanre. sto'Sunkupra:c:y ' nastąpiło be:z wyp"· 
wiedzenIa z winy pracownika; .. Wypłata aodatku , następuJe .. " 
w ostatnim dniu stosunkupr'acy. -

2. W razie rozwiązania stosunku. pracy w związku 

z przejściem pracownika na ' emeryluręlub rentę przyznaje 
się prac.owrriko,wi · .dodatekza nie'przercwaną , pracę ',w . wyso

, kości proporcjona'lnej ' do okresu pracy. 

§ U. 1. Dodatek za nie.przerwaną pracG jest v.o:yplacanY 
ra.zwroku w "j)niu Łącznościowca" '- lB .pa~dzie.mika -'-c 

za okres od 'dnia ,! :pażaziern5ka roku.> poprredniegod'o dnia 
30 wrześrtillrokil, w któFmnas[ęimJew:yp:lata. 

2. Dodatek cprzysluguje pracownIkowi,który w ,dniu 
30 września spełnia warunki wymagane do jego uzyskani a. 
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§ 12. 1. Za pracę poza ust.alonymi godzinami ' pracy ,pra
cownikom, z wyjątkiem pracowników określonych w ust. 2, 
przysługuje wynagrodzenIe wedlu,g zasad ustalonych ' prze7; 
Ministra, Łącznuści w porozumieniu z Min:istrem Pracy,Plac 
I Spraw Socjalnych oraz w uzgodnieniu z Zarządem Głów, 
Jiym Związku Zawodowego Pracowników Łącz~ości. 

2. Pracownikom zat.r~dnionym na stęnowiskach kierow
niczych i samodzielnych' nie- przysługuje dodatkowe wyna'
grodzenie za pracę poza ustal.onym.i godz.inamd pracy: 

3. Minister Łączności vi porozumieniu z Zarządem Głów- ' 
Dym Związku Zawodowego ,Pracowników . Łącznoki 'ustal,i 
w:ykaz ,stanowisk kierowniczych i samodzielnych oraz określi 
wypadki, w których , pracowriikom na tyc;h stanowiśkach 
przysługuje dQdatkowe ' wynagTodzenie za pracę poza usta
lonymi gOdzinami ,pracy. 

, , § 13. 1. Pracownicy otrzymują bezpłatne umundurowa
nie lub ekwiwalent pieniężny. 

2. Przedmioty wchcdzące w skład umundurowania, ' za
sady jego przyznawania, okresy (normy) zużycia oraz zasa
dy wypłacania ekwiwalentu ustala Minister Łączności w po
rozumieniu z Ministrem Pracy, Pła~ i Spraw Socjalnych i W 

uzgddn.ieniti z Z(łrządem Głównym Związku Zawodowego 
Pracowników Łączności. 

§ 14. 1. Uposażenia-- zasadnicze, . dodatkl, premie oraz 
wszelkie inne elementy płac, o których mowa W rozporządze
niu, są wolne od podatku od wynagrodzeń i składki eme
rytalnej . . 

2. Podatek od Wynagródzeń . i składkę emerytalną w 
' formie zryczałtowanej opłaca państwowe przedsiębiorstwo 
"Polska Poczta, Telegraf i Te~efon" według stawki ustalonej 
przez Mirustra Finansów. 

.§ 15. W razie pełnienia czynności poza zwykłym miej
scem służbowym oraz w razie przęniesi,elloia na nowe miejsce 
służbowe pracownikom przysługują należności, które ustali 
Minister Łącznoś'ci w porozumieniu , z Ministrem Pracy, ' Płac 
i Spraw Socjalnych oraz W. uzgodnieniu z Zarządem Głów-
nym Związku Zawodowego Pracow~ików Łączności. . 

§ 16.Pracownlkom oraz ich współmałżonkom ' przysłu
glłją ulgi w przejazdach państwowymi środkami komunika
cyjnymi na zasadach ustalonych dla pracowników państwo-
wych. . 

§ 17. 1. Prawo do uposażenia powstaje z dniem, który 
został w umowie o pracę (piśmie . nominacyjnym) ustalony 
Jako dzień p'rzystąpieniado' pracy. 
. .2. Prawo douposazenia gaśnie: 
l) w razie śmierci pracownika - z ostatnim dniem miesią

ca kalendarzowego, w którym śmierć nastąpiła, ' 
2) W raiie rozwiązania stosunku pracy w inny :Sposób ,

z ąstatnim dniem miesiąca kalęnd,arzowego, w którym 
stosunek pracy z·ostał rozwiązany . . 
3. 'Przepisu ust. 2 pkt 2 nie· stosuje się, w razie gdy pra~ 

cownik porzucił pracę lub gdy z pracownikiem rozwiązano 
'itosunek pracy z jego winy. W tym wypadku pracownik zo
bowiązany jest zwrócić odpowiednią część uposażenia za dni 
nie przepracowane, oblis:zoną według zasad określ.onych w 
ust. 6. ' 

4. W razie przejścia (mianowania) pracownika na wyż-

sze lub inne stanowisko zmia na uposażenia ni1stępuje z dniem 
przejścia (l;llianow1IDia) . . Jeżeli przejście (mianowanie) na 
wyższę lub inne stanowis.ko związane jest 'z przeniesieniem 
na nowe miejsce służbowe (§ 15), zmiana wysokości uposa
ienia następuje od pierwszego dnia miesiącanąst,ępującego 
po zwolnieniu od poprzednie!) obowiązków służbowych. 

5. Pracownik traci prawo do . uposażenia · za czas nie
usprawiedliwionej , nieobecności w pracy: oraz za czas odby~ 

wania kary pozbawienia 'woJ.ności orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądowym ' l~b orzeczeniem administracyjnym. 

6. Uposażenie za 1 dzień pracy' wynosi 1/30 uposażenia 
miesięcznego. 

§ 18. 1. W razie śmierci . pracowruka prŻysługuje zasi- , 
łekz tytułu zwrotu k0sztów pogrzebu: . ,. , . 
l) jeżeli koszty pogrzebu ponoszą małżonek, dzieci lubro

dzice - w wysokośc,i trzymiesięcznego, osta-tnio pobie
ranego przez zmarłego uposażenia łączn'je ' z premią i in-
nym:i dodatkami, . 

2) jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba - w wysokości 
kosztów rzeczywiście poniesioriych ' iudowodruonych, " 
nie przekra<;zającej '~jednak _ ' wysokości . określonej w 
pkt 1. 

2. Zasiłek na koszty pogrzebu ulega zmniejszen'iuo .kwo
ty otrzymane I}a mo~y przepisów o ubezpieczeniu społecz
nym. 

§ 19. 1. ' Z uI>osażenia mogą być dokonywane potrące-
nia na podstawie: . 

1) 'szczególnych przepisów prawńych, \ 

'2) tytułów egzekucyjnych sądowych i administracyjnych, 
3) zarządzeń władzy dokonującej wypłaty uposażenia. -

2.- Na podstawie zarządzeh, o których mowa w usl. 
-pkt 3, potrącenia mogą ' być dokonywane jedynie n;' zaspo- , • 
kojen.ie roszczeń do, pracownika z tytułu uposażenia lUb na
lezności publ icznych. 

3. Do potrąceń wymienionych w ust. 2 stosuje się prze-; 
pisy o egzekucji administracyjnej świadczeń pieni ężnych, 

dotyczące dopuszczalności i wysokościpolrąceń oraz pierw-
sz,eństwa zaspokajapia roszczeń. . 

. , 4. Przepisy ustępu poprzedniego nie dotycżą n'ależnoścI 
z tytuhi pobranej, a nie rozliczonej zaliczki na koszty pO,dtó
ży służbowej, delegacji lub przeniesienia służbowe-go oraż 

' kwot uposażenia podl'egającego zwrotowi w myśl § 17 ust3, 
które potrąca się w pełnej wysokości, niezależnie od potrą~ ' 
ceń z- innego tytułu. 

§ 20, Pracownicy paJństwowego . przedsiębiorstwa "Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon~' przeniesieni do pracy w 'Minister- ' 
stwie Łączności oraz pracownicy Ministerstwa Łącznośd 

przeniesieni do p'racy w państwowym . przedsiębiorstwie 

"Polska Poczta, Telegraf i Te lefon" otrzymują upośażenie 
ni:e niższe od pobieranego przed . przeniesieniem. ' 

§ 21. Minister Łączności w porozumieniu z Ministrem 
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i w uzgodnieniu z Zarząde1n 
Głównym Związku Zawodowego Pracowników Łączności mo

. że zastosować, do niektórych kategorii pracowników ZaSaqy 
wynagradzani4, obowiązujące w innych działach gospodarki . 
narodowej. 

§ 22. Minister Łączności w 'porozumieniu z Ministrem 
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz w uzgodnieniu z Zarzą- ' 
dem Głównym Związku Zawodowego Pracowników ŁącżnoŚCi 
ustala żasadyi wysokość uposażenia prdcownIków zatrudnio~ 
nych w nie pełnym wymiarze czasu pracy, jak ' również '. za:
sady i wysokość uposażenia pracowników zatrudnionycłi 
przy wykonywaniu czynności nie typowych. 

§ 23. Pracownicy zatrudnieni w 'dniu wejścia w życie 
rozporządzenia będą ,zaszeregowani do Jednej z grup uposa
żenia ' zasadniczego, przewidzianych dla stanowiska, .. które 
zajmują· . . 

§· 24. Pracownikowi uprawnionemu w dniu wejścia w 
życie rozporządzenia do dodatku za nieprzerwaną ' pracę za
licia się- do stażu pracy okfesy pracy . zaliczoD:e na podsta"
wie przepisów dotychczasowych. 

, , 
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§ 25.. L Tract . moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dniil.5 września 1957 .r.w sprawie. uposażenia ' pracowni
ków państwowego przedś ię biorstwa "IJolska Pó,czta, Telegraf 

. i Telefon" (Dz. U. z 1966 r. Nr 9, poz. 58). . 
2. Z dniem . wejścia wżycie ' przepisów wydanych na 

podstawie .§ 3 ust. 1, § 12 ust. 1 i 3 oraz § 15 rozporządzenia 
tracą moc: . . 

1) rozporządzeni~ Mińistra' Łączności z dnia 22 grudnia 
1964 r. w sprawie tabeJ 'stanowisk i ~aszeregowań pra
cowników państwowego przedsiębiorst wa;,Polska Poczta, 
Telegraf i Telefon" oraz wykazu stanOwisk ' kierowni~ 
czyc·h i samodzjelnych (Dz. U. z 1965 r. Nr 3, poz. 10 i z 
1968r. Nr 23, poz. 153), 

2) . rozporządzenie Ministra Łączności z . dnia 22' gttJdriia 
1.964 . r. w śprawie dodatku ' służbowego dla pracowników 
państwowego przedsiębiorstwa "Polska Pocita, Telegraf 
iTelefon" (Dz. U. z 1965 r. Nr 3, poz. 11, z 1966 r. Nr 21, 
poz. 136' iż 1967r. Nr. 30, poz. 144), . 

3) , rozporządzeni e Ministra Łączności z 'dnia 22 grudnia 
1964r. wspr~ wie dodatków dla pracowników państwo

. 'wego przeds~iębjorst~a "Polska Poczta, Telegraf i Tele
fon" za n<X:Ilą służbę oraz z·a specjalne . uciążliwe wa-

runki prący (Dz .. U. z 1965 r. Nr 3, poz. 12, z 1966 r. Nr 21, 
poz. 137, z 1967 T, Nr 1~ , poz. 59, z 1968 T. Nr 6, po~. 37, 
z 1971 T. Nr 4, poz. 42INr-.22 . poż. 208), 

4) rozpor:ZAdzenie Minis~ra Łączriości z dnia .15 maja 1958 r. 
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia ~a wykonywan.ie 
służby poza ustalonymi godzinami pracy przysługującego 
pracownikom państwowego przedsiębiorstwa" "Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon'~ oraz .przedsiębiotstw Między

miastowych Kabli Telekomunikac.y jnych (Dz. U. Nr 30, . 
poz. 134), . . 

5) roz-porządzenie Mini.stra - PoczL I Telegrafów -z dnia 
9 stycznia 1950 r. o należnościach- w · razie pelnien)a 
czynności służbowych . poza zwykłym : miejscem słuzbo
wym oraz wc razie przeniesienia na ' inne: miejsce. sh.lżbo- ,_ 

we (Dz. U. Nr 7, poz. 7,3). 

, § 26 . . Wykona'nie rozporządienia porucza się Ministrowi 
Łączności. 

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem paź-
dziernika 1972 r . 
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. z dnia 1 września 1972 r. 
.... 

w sprawie wyznaczania żoinlerzy zawodowych do wykonywania zadań poza woJsktem~ 
~~ 

·Na podstawie ąrt. 14 ust. 4 ustawy, z ·dnia 30 czerwca 
1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy za wodowych (Dz. U. 
Nr 16, poz. 134) i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 
1958 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1958 r. Nr 36, 
poz. 165 r z 1967r. Nr 44, poz. 220) ząrządza się, co . nastę
puje: ' 

§ . 1. Zołnierzy zawodowych kieruje , się na określone 
stanowiska poza wojskiem w 'organach administracji pań

stwqwej, instytUCjach państwowych, jednostkach gospodarki ' 
us'połecznionej oraz w o.rganizacjach spo~ecznych dla: 

1). wykonywania - zadań w zakresie przygotowania -I.esor
tów w dziedzinie obronności kraju, 

. 2) wykonywania zadań w zakresie dostaw, usług i innych 
świadczeń na rzecz sil zbrojnych, 

3) ",ykonywania innych zadań w dziedzinie powszechnego 
. obowiązku ~brony. . 

§ 2. 1. Zołnierze skierowani do wykonywania zadań 
poza wojskiem przez czas wykonywania tych zadań pozostają 
w czynnej służbie wojskowej i podlegają z tego tytułu Mi
nistrowi Obrąrty Narodowej i okr.eślonYm przez niego prze
łożonym wojskowym. 

2. W zakresie realizacji zadań wymienionych w § 1 żoł-
nierze: ' ; 

1) podlegają wlaściwym ministrom i określonym przez nich 
'organom, 

2) ki.eruJą się przepisami usta wy o powszechnym obow i ąz-' 
ku obrony ,Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innymi 
odrębnymd przepisami, a ponadlo. wytycznymi właści

wych organów wojskowych, dotyczącymi ' realizacji tych 
. zadań. . 

, 3. ' Oprócz zadań wymienionych w § 1 żołnierze ci wy
konują również ;!nne' , zadania przekazane przez właściwego 
ministra" do zakresu działania komórek . organizacyjnych, w 

. których zajmują stanowiska. 

~ 3. 1. ' Prezes Rady Mi nistrów ok ; eśla o.gól ny wykaz 
stanowisk poza wojskiem zastrzeżonych dla 'żołnierzy zawo
dowych ze względu na szczególny charakter tych starlowisk 
lub zadań na nIch wykonywanych. 

2. Na stan ówiskach zastrzeżonych · dla żołnierzy zawo
dowych pracownicy cywilni mogą być zatrudn ieni w· szcze
gólnych wypadkach - za zgodą Mi nistra Obrony Narodo- ' 
wej lub organu przez niego określonego - jeśli posiadają) 

odpowiednie kwal ifikacje, a nie jest możliwe skierowanie 
na te stan-owiska iołnierzy zawodowych. Pracownicy 'ci 
otrzymują wynagrodzen ie według zasad obowiązujących w 
zakładzie pracy, w którym są zatrudnieni. 

3. W wypadku 6kreślonym w ust. 2 . należy przede 
wszystkim zatrudniać pracowników będących oficerami re
zerwy . 

§4. 1. Na p odstawie ogólnego wykazu stanowisk poza 
wojskiem zastrzeżonych dla żnłn l erzy za wodowych, określ 0-

n~go zgodnie z § 3 ust. 1, właściwi m.inistrowie sporządzą 
w ciągu 3 miesięcy zestawienia stanowisk w podległych im 
jednostkach organizacy jnych sŁos own i e do posiadanego limi
tu eta towego (os obowego funduszu plac) oraz prześlą je Mi
nistrowi Obrony Narodowej . który ustali szczegółowy wykaz · 
tych sta nowisk dla poszczególnych resortów, 

2, Zestawienie powinno okr~ślać nazwy stanowisk i ko
mMek organiiacyjnych, w których stanowiska te występują, 
liczbę stanowisk, ' specjalistyczne kwalif ikacje wymagane na 

. tych stan::lwiska ch ' oraz zakres zadaIj dla nich przewidziany. 
3.W razie konieczności zmian W ustalonym szczegóło

wym wykaz.ie stanowisk zastrzeżonych ' dla żołnierzy zawo
'dowych Właściwi ministrowie występu1ą do Ministra, Obrony 
Narodowej z odpowiednimi wnioskami. Przepis ust. 2 . stosuje 
się odpowiednio. . . 

~ 5. Zgodnie z·e szczegółowym wyka,zem stilnowisk 'za. 
strzeżonych. dla żołnierzy zawodowych Minister Obrony 'Na-

.. 




