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2. Przesun ię cie urlopu na następny rok kalendarzowy
jest dopus zczalne tylko w przypadku, gdy pracownik n ie
może wykorzystać urlopu w bieżącym roku kale ndarzowy m
z następujących powodów:
1) choroby,
2) powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych lub przeszko-

lenia wojskowego,
3) ski~rowania na szkolenie,

4) skierowania

do pracy w organizacj ach politycznych
i .społecznych,
5) tymczasowego are sztowania pracownika; jeżel i pra cownik
został zrehabilitowany w post ę powaniu karnym przez jego umorzenie lub wyrokiem uniewinniającym, a umowa
o pracę nie wygasła,
6) szczególnie ważnych potrzeb zó kładu pracy, jeżeli nieobecność pracown ik a spowodowałaby nie dające się usunąć poważne zakłócenie toku pra cy w zakładzie,
7) n iemożności wykorzystania urlopu przez pra co wnicę z powodu przerwy w pracy w z wiązku z ciążą i porodem.
3. Niedopuszczalne jest w żadnym razie przesuwanie
urlopu wskutek szczególnie ważnych potrzeb zakładu pracy
W ciągu dwóch kolejnych lat.
4. Urlop rozpoczęty przed końcem roku kalendarzowego
wykorzystany w tym roku kalendarzowym, chocia:iby był dokończony w następnym roku kalendarzowym.

§ 2. Vl" yp łata ekwiwalentu pienlęznego za nie wykorzysta neurlopy wypoczynkowe je ~ t dopuszczalna tyiko w ra zie
n iewykorlystan ia n ależ ny ch urlopów z powodu:
1) rozwiązania stosunku' pracy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
2) przeniesienia pl'acownika na placówkę Zi! granicę.
§ 3. Urlopy zaległe powinny być udzielane w ten spo·
sób, by p racownik do czasu ich wykorzystania otrzymywał
w każdym rok u tyi ko dwa urlopy. Ur10 py zalegle przyznaje
s if; przed urlopem bieżącym kolejno poczynając od najbardz iej zaległego.
§ 4. 1. VI/ działach pracy, w których wysokość wynagrodzenia za prac<: ulega sezonowo znacznym wahaniom w
ci ągu roku , wynagrodzenie za czas urlopu obliCl:a się na pod6ta wie przeciętnego wynagrodze n ia w ciągu dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających urlop.
2. Zakres stosowania przepisu ust. 1 określi Minister
Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Centralną Radą
Z wiązków Zawodowych na wniosek zainteres{)waneg') m inistra (kierownika urzęd u centralnego).
§ 5. Traci moc § 1 ro zp orzą dze nia Ministra Pracy i Opie~
ki Społecznej z dnia 28 lutego 1953 r. w sp rawie urlopów dla
pracowników zatrudnionych w przemy ś le i handlu (Dz. - U.
Nr 13, poz. 54).
§ 6.

uważa się :l.3

Rozporząd z en i e

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lipca 1959 r.

w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyiszej uzyteczności .. Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy".
Na podstawie art. 47 prawa o stowarzY5zeniach z dnia
27 październ ika 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. BOB z późniejszymi
zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1. Stowarzyszeniu "Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy" uznanemu na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. (Dz. U. Nr 3B, poz. 278\ za
stowarzyszen ie wyższej użyteczności nadaje .si ę statut, który
ustala i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Mini·s trem Finansów.

§ 2. Traci moc statut stowarzyszen ia " Społeczny Fundusz
Odbudowy Stolicy" .stanowiący załącznik do -obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1948 r. (Monitor
Polski Nr 69, poz. 544).
.
§ 3. Wykona:1ie rozporząd ze n i a pomcza się Mi!listrowi
Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Finansó w oraz zainteresowanym ministrom.

§ 4.

Rozporządzen ie

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia .
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINA.l'I,/SÓW

z dnia 18 lipca 1959 r.
W

sprawie

podwyższenia

kwot wynagrodzenia wolnego od

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego
1949 r. o podatku od wynagrodzel'l (Dz. U. Nr 7, poz. 41,
z 1956 r. Nr 44, poz. 201 i z 1959 r. Nr 11, poz. 60) zarządza
"ię, co następuje:
§ t. Podwyższa
podatku do 650 zł

się

kwoty wynagrodzenia wolnego od
150 zł tygodniow o, 26 zł

podałku

od

wyni'grodzeń.

dziennie, 325 zł półmiesięcznie, 300 zł dwutygodniowo i 260 zł
.

dzies ię ciodniowo.

§ 2. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem ogłos zenia,
z tym że ma zastosowanie równi eż do wynagrodzeń wypłaco
nych za miesiąc lip iec 1959 r.

miesięcznie ,

Minister Finansów: w z. J. Trendola

