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/ % dnia 7 lipca 1954 r. ;' , 

.. ,. ' n(~\\ . • " ;. , · !~}tJ(;,h'ł.:" ' "'ło_" . 

'W sprawie %Wolnień od pracy zawodowej praCQwników urzędów, instytucji I przedsięble'rstw państwowych po- , 
. wolanych do. pełnIenia niektórych funkcji 1 naszkolen~e. 

Prezydium Rządu po porozumieniu się z Centraln'l 
Radą Związków Zawodowych u,chwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała normuje sprawy zwolni~ń od pracy 
tawodowej pracowników zatrudnionych w urzędach, in
stytucjach i przedsiębiorstwach państwowych (zwanych 
dalej "zakładami pracy. ) powołanych: . , 

l) do pełnienia funkcji w radach narodowych, związ
kach zawodowych oraz organizacjach politycznych 
i innych ofganizacjach społecznych, 

2) na szkolenie. 

§ 2. t. Kierownik zakładu pracy obowiązany jest 
zwolnić oc! pracy zawodowej pracowników powołan ich 
% wyboru do pełnienia funkcji w }adach narodowych, 
zw iązkach zawodowych oraz organizacjach politycznych 
i iimych organizacjach społecznych. _, 

2. Obowiązek zwolnienia pracownika od pracy za
wodowej, określony w ust. l, powstaje jedynie w PFY
padku, gdy stosownie do obowiązujących przepisów pra
wa lub uchwał właściwych instancji rad narodowych, 
zw iązków zawodowych oraz organrzacji politycznych i 
innych organizacji społecznych ' funkcja, do której peł
nienia pracownik został powołany w drodze wyboru, 
wymaga takiego zwolnienia. 

3. Przepis ust. 1. stosuje się także' w przypadku }>(l

wołania pracownika do pełnienia stałych funkcji w ra
.dach narodowych, związkach zawodowych oraz organi
%acjach politycżnych i innych organizacjach społecz

nych. 

§ 3. 1. Zwolnienie od pracy, (, którym mowa w §2, 
oastępuje za zgodą pracownika na pisemny wniosek pre
%ydium właściwej rady narodowej albo cen·tralnej lub 
wojewódzkiej instancji organizacji ' politycznej ,i związ
ków zawodowych. 

2. Decyzja o zwolnieniu pracownika powinna okre
ślić czas zwolnienia, ustalony ,w porozumieniu z, pracow
nikiem. 

3. Okres zwolnienia od pracy zawodowej pracow
nika powołc.nego do pełnienia funkcji na pod,tawie § 2 
u st. 3 nie może przekracz ać 3 lat. 

4. Prezes Rady MinistrÓw określi cvganizacje spo
łeczne, których wnioski o zwolnienie pracowników od 
p racy zawodowej traktowane. będą nt! równi z wnioska
mi prezydiów rad narodowych, organizacji politycznych 
i związków zawodowych. 

§ 4. 1. VI okresie zwoln ienia od pracy zawodo wej 
na podstawie § 2 pracowniko,vi nie przy.duguje prawo 
do wynagrodzenia z z3kładu pracy. 

2. W okresie tym pracownik zachowuje prawo do 
mieszkan ia służbowego, dO' p rzysługującego mu lImun
durowania oraz do b~zpła tnych i ulgo'wych przejazdów 
publicznymi środkami 10komDcji. 

. 3. Prezes Rady Minis trów po porozumieniu się z 
Centralną Radą Związków Zawodowych okreś li przypad
ki, w których pracownicy n iektórych gal ęzi gospodarki 
li:lchowuj ą pławo dO' innych przysługuj ących im li '..,iad
~ 

§ 5. 1. W okresie zwolnienia od pracy zaWOdowe] 
'na podstawie ' § 2 zakład pracy nie może bez winy pra
cownika rozwiązaĆ! ,zawartej z ~im umowy o pracę. 

2. Mimo trwania stosunku pracy zakład pracy nie 
wykazuje w stanie zatrudni!!nia pracowników zWDlnio- . 
nych od pracy zawodowej na pDdstawie § ,2. '" I 

§ 6. 1,.- Zakład pracy crbowiązany jest przyjąć z pO'
wrotem do pracy pracownika zwolnionego na podstawie 
§ 2 na stanowisko zajmowane przed zwolnien iem lub nie 
niższe, o ile pracownik zgłosi się do pracy nie póżr.iej 
niż w ciągu 14 dni od ustania okoliczności, które uza- ' 
sadniały zwolnienie,. ' 

2. Niezgłoszenie się pracownika w terminie okre
ślDnym w/ ust. 1 stano\vi ważną przycz~nędo rozwi..ąza-
nia z nim umowy o pracę. -

§ 7. Pracownikowi zwolnionemu od pracy zawodo
wej na podstawie § 2 zalicza się okres pełnien i a fun kcji, 

" do której został powolany, do okresu pracy r:awodowej .' 
w zakresie uprawnień ' uzależn ionych od ciąglciści pracy: 

P § 8. Rady narodowe, związki zawodowe oraz orga
nizacje polityczne, i inne organizacje spDłeczne ObDWi ą
zane są zawiadomić zakład pracy o ustaniu okolic-,;ności. , 
które uzasadniały udzielenie zwolnienia , od prJ cy' zawo- ' 
dowej. • . 

§ 9. 1. Kierownik z akładu pracy w uZilsadn io!1ych 
przypadkach może na wniDsek .prezydiuIl}, woje'Nódzkiej 
rady narodowej (Rady NarDdowej w ffi . st. W arszawie i 
m. Łodzi) albo wojewódzki~j instancji zw i ązku : awodo
wego lub organizacji polityc'znej zwolnić od pracy zawo~ 
dowej pracownika za jego zgodą do pełnien ia czasDwych 
funkcji społecznych poza zakładem pracy na okres nie 
dłuższy niż trzy dni w miesiącu. ' 

2. Łączna liczba pracowników zwoln'jonych na porl- . 
stawie ust. 1 nie może jednorazowo przekraczać 1% ogól
nej liczby zatrudnionych w danym zakładz ie p racy ani 
też Q,50/ 0 ogólnej liczby dniówek w stosunku miesif;cz
nym. 

3. Zwolnienie pracownika powDłanego do uczes~- . 
nictwa w akcji masowej trwaj i)cej dłużej n i ż tizy dni 
może nastąpić na wniDsek prezydium rady , narodowej, 
związku zawodowego lub organizacji politycznej zgłoszo
ny W. wykonaniu uchwał P rezy~lium Rządu, Centralnej 
Rady Związków Zawodowych lub centralnej instancji 
organizacji politycznej, która organizuje akcję. 

4. Za: czas zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 i 3, 
pracownik otrzymuje z zakładu pracy wynag rlJdzen ie 
w takiej wYSOkDści, jaka przysługiwałaby mu w cza~ie 
urlopu wypoczynkowego. Z wynagrodzenia tego należy 
pótrącić kwoty przysługujące pracownikom od r:Id na
rodowych za pełnienie obowiązków, do których zosIali 
powołani. Koszty podróży pokrywa rada narodowa, zwi ą

zek 'zawodowy lub organizacja polityczna, która Drgani-
7:uje akcję. / 

5. W czasie zwolnień przewidzianych w ust. 1 i 3 
pracown& ziJchowuje wszystk ie ~prawni en ia wy nik:Jjijre 
ze stosunku pracy. 
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§ 10. Zaklad pracy moie udzielil: pracownikowl 
zwolnienia na czas szkolenia organizowanego przez ' ratly" 
narodowe, ' zwiqzki zawodowe, organizacje polityczne 
i lime "organizacje spoleczne nit nast~piljqcych ' zas.itdach: 

1) na okres szkolenia do 1 mi~siqca - na wniosek pre- ' 
zydium wojewodzkiej rady narodowej (Rady Naro
dowej w m. st. Warszawie i m. l.odzi) albo w()je~ 
wodzkiejinstancji iwiqzku zawodowego lub orga
nizacji przeprowadzajqcej szkolenie, 

2) ' na okres trwajqcy dluiej nii 1 miesiqc - na pod
stilwie zezwolenia jednostki nadrz~dnej dla zakladu 
pracy na wniosek prezydium wojewodzkiej rady na
rodowej (Rady Narodowt:!J w m. s1. Warszawie i ' m. 
l.odzi) ' albo cen tralnej instancji organizacji przeprp-
wadzajqcej szkolenie. -

§ 11. 1. Pratownik zwolniony na podstawie § 10 
pkt 'I na szkolenie trwajqce do 1 miesiqca otrzymuje 
za okres zwolnienia V{ynagrodzenie obliczone jak wy
nagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 

2. Pracownik zwolniony na p6dstawie §, 10pkt 2 na 
szkolenie trwajqce dluiej nii 1 miesiq'c otrlymuje 
bezplatny urlop z zachowaniem wszystkich uprawnien 
wynikajqcych ze stosunku p'racy. . 

3. Prezes Rady Ministrow okreSli przypadki zwol
nienia od pracy zawodowej na szkolenie, trwajqce d!uiej 
nii miesiqc, lec:z nie dluiej nii trzy miesiqce" w wyniku 
ktorego nast~puje pod;1iesienie kwalifikacji zawada
wych pracownika. 

, A.W przypadkach, 0 ktorych mowa w , ust. 3, pra
cownik otrzymuje za ok res zwolnienia wynagrodzenie 
'obliczone jak wynagrodzenie za udol> wypoczynkowy. 

5. Niezgloszenie si~ pracownika do pracy w ciqgu 
3 'dni od ukonczenia szkoienia trwajqcego do 1 miesi<lca 
oraz ' w cii!gu 7dni od ukonczenia szkolenia · trwaj<lcego 
dluiej nii 1 miesiqc - stanowi wainq przyczyn~ do toz
wiilZania stosunku pracy. 

§ 12. 1. W przypadku gdy pracownik po ukon
czeniu szkolenia zostaje skierowany przez organizacje 
przeprowadz<;Ijqce , szkolenie do , ip.nego zakladu pr<;lcy, 
stosunek praty z doty'chczasowym z'akladem pracy ulega 
rozwiqzan iu, a okres ' zatrudnienia w dotychczCl30wym 
zakladzie pracy zalicza si~ wraz z okresern szkolenia do 
cikresu zatrudnienia w nowyrn zakladzie pracy. 

2. Do pracownik6w skierowanych po 11kol'ic'zeniu 
szkolenia do pracy w radach narodowych, zwiqzkach 
zawodowych albo organizacjach politycznych lub innych 
organizacjach spolec:znych stosuje si~ odpowiednio prze-
p isy § 3 ust. 3 oraz §§ 4, 5 i 6. , 

§ 13. W stosunku do pracownikow zwolnionych na 
szkolenie (§ 10) przed wejsciem w .zycie niniej3zej uchwa
Iy stosuje si~ , przepisy obowiqzujqce w dacie zwol
nienia. 

§ 14: Upowainia si£: Prezesa Rady Mini;;tr6w do 
wydawania zarzqdzen regulujqcych przypadki nie obj~ta 
uchwalq, a wymagajqce ze wzgl~du na wyjqtkowe oko
licznosci doraznego unorrnowania. 

§ IS, Uchwala niniejsza nie reguluje zwoln ien od 
pracy pracownikow powolanych do pelnienia funkcji w 
radach zakladowych (miejscowych). 

§ 16. Tracq moc: 

1) odpowiednie pos tanowienia ukladow zbiorowych 
pracy dotyczqce zwolni'enia pracownik6w do prae 
spolecznych, 

2) ok61nik nr 55 Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 ,rna.r
ca 1951 r, w sprawie pokrywania kosztow dplegacjl 
i diet , pracowniicow urz~dow, instytucji i jednostek 

,gospodark i .uspolecinionej w przypadku delegowania 
pracownika do prac spolecznych (Monitor Polski 
Nr A-31, poz. 395). 

§ 17. Uchwala wchodzl w iycie z dniem ~foszenia. 

Prezes Rady Ministr6w: J. CyrankiewicJ 

393 

UCHW AtAfir 478 PREZYDIUM RZJ\DU 

z dnia 17 lipca 1954 r. '-

zmleniaj'lca uchwal~ I dnia 1 lipca 1952 r· w sprawie zasad oral trybu oddawania Inwestycjl do utytku 
(eksploatacji). 

\"1 celu qproszczenia trybu oddawanla Inwestycjl , 
'do uzytku (eksploatacji) Prezytliu.rn RZqdu uchwala, co 
nast~puie: 

§ 1. W uchwale Dr 522 Prezydium Rzqdu z dnia 
~ 1 lipca 1952 r. w sprawie zasad oraz trybu oddawania 

tnwestycji do uiytku (eksploa tacji) (Monitor J;>LlIskl 
Nr A-64, poz, 989) wprowadza si~ nast~pujqce zrniany: 

nie inwestora naczelnego,a Ministe'r Kolei-L 
r6wniez dyrekcje okr~gowe koiei panstwowych 

, do ' powolania kornisji resortowych dla illwesty
cji II grupy, a za zgodq resortowego wkeprezesa 
Rady Ministro'w - d1a in~e,stycji I grupy" , 

b) dodaje sip, ust. 2a w brzmieniu: ' 
,,2a. Minister Obrony Narodowej moie upowai:nil: 

podlegle sobie organy do powolywania komisjl 
resortowych dla inwestycji II grupy" • 

I 

/ 

1) w § 6: 

. a) w ust. pktl skresla si~ koncowe wyrazy ",spo
sr6d pracownikow ministerslwa lub urz~du cen
triUnego", 

b) ,skresla si~ ust. 3, i i:: 
2) w § 10: , .. ; . 

a) w ust. 2 dodaje sif~ zdan le: , .. Wlasciwy minister 
lub kierownik urz~du centr'alnego moze upowaz-

§ 2. Wykonanie uchwaly porucza si~ Prezesowi Ra
dy Ministr6w, ' Przewodniczqcernu Panstwowej Komisjl 
Planowania Gospodarczego oraz wlasciwym mini!ltrom 
I kierownikom urz~d6w centrainych. 

§ 3. Uchwala wchodzi w ,iycie z dniem ogloszerri&o ' 

Frezes Rad,3 Ministr6w: J! Cyrankiewici 




