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UCHWAtA Nr 367 RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 grudnia 1962 r. 

w sprawie skróconego . czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Łączności. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. 
o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wyko
nywanej w szkodliwych warunkach (Dz. U. Nr 20, poz. 17 4) 
Rada Ministrów uchwala, co nas,ępuje: -... 

§ 1. Wprowadza się na okres do dnia 31 grudnia 1966 r. 
skrócony czas pracy dla akumulatorzystow . 

1) w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Tele
graf i Telefon", 

2) w przedsiębiorstwach podległych Centralnemu Zarządo
wi Transportu Samochodowego Łączności, '-

3) w przedsiębiorstwach podle~fłych Centralnemu Zarządo

wi Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch",
zatrudnionych wyłącznie przy : 
- czyszczeniu i spawaniu płyt ołowianych, 

- zestawianiu i montowaniu ogniw i baterii akumula-
torowych, 

- skJadaniu zespołów i akumulatorów, 
- demontażu akumulatorów przeznaczonych do na-

prawy, 
- ładowaniu i napełnianiu akumulatorów. 

§ 2. 1. Czas pracy pracowników zatrudnionych dotych
czas w pełnym wymiarze czasu pracy lub co. najmniej' 6 go
·dzin dziennie w zakładach i na stanowiska.ch określonych 

'IT § 1 ogranic.J:a się do 6 godzin na dobę i clo 36 godzin 
tygodniowo. ' ' 

2 . • JN zakładach pracy o ruchu ciągłym kierownictwo 
zakładu może w wyjątkowych przypadkach, po każdorazo
wym uzyskaniu ;r.gody technicznego inspektora pracy przy 
Związku Zawo~owym Pracowników Łączności, przedłużyć 

czas pracy ponad 36 godzin tygodniowo <io 42 godzin ty
godniowo, z tym że przedłużenie czasu pracy nie może prze
k.raczać 8 godzin miesięcznie. 

3. Pracownicy zatrudnieni w niedziele otrzymują w za
mian wolny dzień w tygod niu. z tym że co trzy tygodnie . 
dzień odpoczynku powinien przypadać w niedzielę. 

§ ;3. Minister Łącznośc i w porozumieniu z Zarządem 
Głównym Związku Zawodowego Pracowników Łączności 
przywróci normalny czas pracy w zakładach i na stanowi
skach określonych w § 1 po zastosowaniu urządzeń ochron
nych lub wprowadzeniu zmian w warunkach pracy, które 
usuną występujące. szkodliwości dla zdrowia lub szczególną 
uciążliwość warunków pracy. . 

§ 4. Wyk.onanie- przepisów uchwały nie · moż.e spowo
dować zwiększenia zatrudnienia · i funduszu płac w resorcie 
łączności. 

§ 5. Wykonanie uchwały porucza się MinistflJwi -Łącz
ności. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dn iem ogłoszenia 
z mocą: 

1) od dnia 1 st.ycznia· 1%2 r. w odniesieniu do· pracowni
ków okre,ślonych w § 1 pkt 1 i 2, . 

2) od dnia pierwszego miesiąca następującego po wejściu 
w życie uchwały w odniesieniu ·do . pracowników okre-' 
ślonych w § 1 pkt 3. 

Prezes Rady Ministrów: . J. Cymnkiewicz 
\oV 
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ZARZĄDZENIE Nr Hi PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 grudnia 1962 r. , 

w sprawie organizacji zjazdów w · niektórych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych. 

W celu zapewnienia dogodnie jszych warunków dla re
cepcji turystów w niektórych mie jscowościa ch turystyczno
wypoczynko'wych zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wykaz miejscowości turystYCZllD-WY
poczy nkowych, stanowiący załącznik do zarządzenia, w 'któ
rych zjazdy nie mogą być organizowane w okresie sezonu 
turystycznego ·poza wyjątkami przewidzianymi w § 3 i § 5. 

2. Przez zjazdy należy rozumieć konferencje, narady, 
kursy szkoleniowe oraz inne zjazdy, których zorganizowanie 
zmniejsza ·0 ponad 10 mie jsc noclegowych możliwości recep
cyjne hoteli lub innych zakładów świadczących us ługi nocle
gowe w miejscowości będącej siedzibą zjazdu. 

§ 2. Ograniczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, obo
wiązuje: 

1) w sezonie letnim -.:.. w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, 
2) w sezonie zimowym - w okres i.e od 20 grudnia do 28 lu

t ego. 

§ 3. 1. Zjazdy z udziałem obywateli pallstw obcych mo
gą być organizowane w okresie sezonu turystycznego w 
miejscowościach objętych wykazem wyłącznie po uprzednim 
uZ90dnieniu z prezydium właściwej wojewódzkiej rady na' . 
rodowe j (rady narodowej miasta wyłączonego z wojewódz- . 
twa). 

2. W wyjątkowych uzasadni onych przypadkach przepiS 
ust. 1 może byc stosowany do 'Zjazdów bez udzialu obywa
teli państw obcych. 

§ 4. Przepisy zarządzenia stosuje się od powiednio do 
organizacji zjazdów we wszystkich schroniskach na terenie 
wojewó.dztw krakowskiego i ~atowickiego. 

§ 5. 1. Przepisy zarządzenia nie dotyczą zjazdów orga
nizowanych: 

1) . na terenie Gdańska, Gdyni i Krakowa - pr'lez prezydia 
rad narodowych oraz urzędy mające siedzibę w tych 
miaslachj 




