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l) dla wstępujących do służby ..!-, pd dnia, który został w § 16. , 1. Podwyższa się średnio o 15% , wysokość mie-
u,mowie .o pracę (akcie nominacyjnym) ustalony jako sięcznych stawek dodatku za wysługę hit ustalonych w ta-
dzień przystąpienia do pracy; wynagrodzenie za czas od beli stavowiącej załącznik do uchwały nr 24 Rady Ministrów 
dnia przystąpienia do pracy do dnia pierwszego najbiiż- z dnia 2 lutego 1968 r. zmienIającej uchwałę w sprawie 
szego miesiąca oblic:z;a się w wysokości t/soczęści należ- umundurowania i odznak służbowych oraz dodatku za wy-
ności miesięcznej za każdy dzień kalendariowy, sługę lat pracowników resortu komunikacji, objętych przepi-

2) ,dla zatrudnionych - z dniem ' pierwszym najbliższe go sami dekretu z dFlia 21 kwietnIa' 1954 r. o niektórych pra
miesiąca po dniu mianowania na stanowlsko służbowe, wa~h i. obowiązkach pracowników kolejowych (Mopitor Pol-:. 
jeżeli dzień ten nie zbiega się ,z terminem płatności wy- ski Nr 5, poz. 29). ' 
nagrodzenia. ' , 2. ' Mini,ster Komunikacji . w uzgodnieniu z Ministrem 
2. Dodatki (należności) inne niż określone w ust. ' 1 wy- Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz z Zarządem " Głpwnym 

płacane są od dnia, w którym zostały spełnione warunki Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych ustali szcze-
uprawniające do' ich otrzymania. gółowe za;;ady przeliczenia stawek dodatku za wysługę lat. 

• ' / : . l ~ 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio . do premii § 17. ' Do pracowników' obsługi' prawnej jednostek' orga-
i zarobku akordowego. Pracownicy wykonujący czasowo nizacyjnych przedsiębiQrstwa "Polskie Koleje Państwowe", 
cZynno~ci służbowe podlegające premiowaniu mają prawo wynagradzanych według zas'ad określonych , niniejszym roz
do premii za cały okres takiego pełnienia czynności, jeżeli porządzeniem, nie stosuje się przepisów § 2-5 i 8 uchwały 
trwa onprty premii płatnej miesięcznie nieprzerwanie co nr 400 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie 
najmniej 7 dni, a przy premii płatnej k,\\,artalnie 21 dni. zasad wynagradzania radców prawnych i referentów ' praw-

,§ 13. 1. .t:\wanso~anie pracownika ,nie moż~ być doko- nych zatrudnionych -wprzeds.iębiorstwach państwowych, 
nywane części~j niż co dwa lata, z wyjątkiem zmiany stano- zjednoczeniach oraz w bankach państwowych. (MonitorPolski 
wiska lub ustaleni? wynagrodzenia po okresie próbnym bądż z 1963 r. Nr 94, poz. 438 oraz z 1971 r. Nr 31, poz. 197 i Nr 38, 
po l.!kończeniu wstępnego stażu pracy: poz. 247). ' -( 

~. Szczegółowe zasady aWansowania pracowników określi ' § 18. Do pracowników objątych niniejszym rozporządze-
Minister' Komunikacji w uzgodnieniu z Zarządem Głównym ' niem nie stosuje się przepisów § 2 uchwały Rady Ministrów 
Zwią~ku Zawodowego Pracowników Kolejowych. i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 

§ 14. Wynagrodzenie pracowników objętych niniejszym 1970 r. w sprawie podwyżk'i ńajniższych płac, wprowadzenia 
rozporządzeniem, ' płatne z osobowego funduszu plac, wolne dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, pod-
jest we wszystkich składnikach od .podatku od wynagrodzeń wyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent 
i składki na fundusz emerytalny. ' (Monitor Polski Nr 44, poz. 352). 

§ 15. Zasady zaszeregowania pracowników ' zatrudnio- § 19. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
- nych w ,dniu wejścia vi życie niniejszego "rozporządzenia do 2 lutego 1968' r. w sprawie zmian w zakręsie wynagradzania 

grup i stawek uposażenia zasadniczego oraz ustalenia dla pracowników przedsiębiorstwa '"Polskie Koleje ' Państwowe" 
tych pracowników dodatków określi Minister Komunikacji (Dz. U. z 1968 r. Nr 4; poz. 22, i z 1971 r. Nr lr, poz. 166). 
w uzgodnieniu z Ministrem Pracy; Płac i Spraw Socjalnych § 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z driiem 1 stycz- , 
i ' Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracownikównia 1973 'r. 
,Kolejowych. 
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ROZfORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW , 

z dnia 11 grudnia 1972 r. 

Prezes Rady Ministrów:P. Jaroszewicz 

I 

/ 

w sprawie zmiany nazwy Wyższef Sikoły Wychowania Fiżycznego w Krakowie. 

, Na pO,dstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 
1958 r: o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31 
i z 1972 r. Nr 16, · poz. li4) zarządź a się, co następuje: - _ 

, § 1. Zmienia śię nazwę Wyższej Szkoły Wychowania 
Fizycznego w Krakowie na Akademię Wychowania fizyczne-
go w Krakowie. ' 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodni
czącenlli Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. 

" § 3. Rozporządzenie wchodzI,wżycie z dnie~ 1 stycznia 
1973 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

349 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 grudnia 1972 r. 

w sprawie zmiany nazwy 'Wyższej Szkoły \Vychowania Fizycznego w- Poznanhi. 

Na podstawi~ art. .2 (ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 
1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz~ U. z 1969 r: Nr 4, poz. 31 
i z 1972 r. Nr 16, poz. 114) zarządza się, co następuje: 

§ ' l. Zmienia się nazwę Wyższej Szkoły Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu na Akariemię Wychowania Fizyczne
go w Poznaniu. 
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