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136 

USTAWA 

z dnia 31 pazdziemika 198i r. 
\ -

o terminie zakończenia kadencnłilWllłk6wludowycli oraz członk6w kolegl6wdo spraw wykr0cH6. 

, Art. I. Kadencję czynnych w dniu ~ejścia w , życie 
I ustawy ' ławników ludowych w sądach powszechnych i w 
oki'ęgo:wych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz 
członków kolegiów do spraw ,Wykroczeń przy terenowych 

, " organach administracji pań~tw9wej przedłuża się o jeden 
rok kalendarzowy. ' , i ? 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

. ' 

Przewodniczący Rady Państwa; H. Jablolaskl 

~ekretarz Rady Państwa: E. Duda 
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ROZPORZĄDZENIE RADYMINISTR()W 

: z dnla 12 paźc:iziemika 1981 r. 

w sprawie dodatkowych płatnych urloPów, dla pracowni k6w zatrucbllonycb w nlekt6rych Zakładacb pracy 
podległych Ministrowi PnePlYslu Chemicmego I Lekkiego. ' 

Na ,podstawie art. 160 ' ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (~. U. z 1974 r. Nr 24. poz. 141, 
z 1975r,. Nr 16, poz. 91 i z 1981 t .. Nr 6, poz. 23) po p~ 
rozUDlieniu ze związkami zawodowymi zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Pracownikom bezpośrednio narażonym na 
czynniki' szkodliwe dla zdrowia i zatrudnionym w warun
. kach szczególnie szkodliwych lub uciążliwych w zaltła
dachprac;;y wymienionych w wykazie stanowiącytn za· 
łącznik dó rozporządzenia, zwanym dalej "wykaQlD~~, 
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przYsługują płatne urlopy dodatkowe w wymiarze sześć, 
dziewięć lub dwanaście dni roboczych w ·· każdym ' roku ' 
kalendarzowym w zależności od stopnia narażenia na; 
czynn~ki szkodliwe dla zdrowia. 

2. Kierownik zakładu pracy, ' stosownie do stopnia 
Występujących zagrożeń, w porozumieniu ' ze związkami 

. zawOdowymi działającymi na terenie zakładu pracy i zj 
uwzględnieniem opinii zakładowej ,słuiby ~zdr.owia ustala 
stanowiska pracy, na których pracownicy będą otrzymy
wali płatny urlop doqatkowy, . oraz liczbę dni roboczych 
tego urlopu. 

§ 2. 1. PraV{o do pierwszego urlopu dodatkowego 
pracownik nabywa po przepracowaniu jednego roku, na' 
danym stanowisku pracy. \ , 

2. Prawo, do . płatnego urlopu dodatkowegp przysłu
guje pracownikowi, jeżeli praca wykonywana jest co naj
mniej w . połowie , wymiaru czasu pracy obowiązującego Ba 
danym stanowisku pracy. . -

§ 3. 1. Urlopu dodatkowego udziela się, w zależności 
od wskazań lekarza, łącznie z urlopem wypoczynkowym 
lub oddzielnie. " . ,- . 

2. Płatny urlop dodatkowy powinien być wykorzy!ita
ny -w tym roku, w którym pracownik n~był do niego 
prawo. 

3. Płatny urlop dodatkowy nie może być dzielpny na 
~zęści. ' 

o§ 4. 1. Płatny urlop dądatkowy przysługuje pracow- . 
nikowi . do cz.asu wyeliminowania czynników szkodliwych 
dla zdrowia lub uciążliwych, które stanowiły uzasadnie
nie do przyznania tego urlopu . 

2. W razie żastosowania urządzett ochronnych lub 
wprowadz~nia takich -zmian w warunkach produkcji. któ
re usuną sztzególnieszkodliwe dla zdrowia lub uciążli
we . warunki pracy, Minister Przemysłu Chemicznego 
i Lekkiego po uzgodnieniu z właściwymi statutowo -orga
nami związków . zawodowych wystąpi do Rady Ministrów 
o ograriic:1;enie lu» cofnięcie uprawnienia do płatnych 
urlopów dodatkowych: - ' 

§ 5. Pracownicy zakładów pracy podległych byłemu 
MinistrowiPrzeqlysłu Chemicznegó, którzy nabyli upraw
nienia do płatnego urlopu dodatkowego na podstawie 
przepisów dotychczasowych. utrzymują je nadal ze zmia- , 
nami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi \V życie z dniem ogło
szenia. 

,Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski 

Załącinik do rozporządzenia Rady 
Minislrówz dnia 12 października 
1981 r. (poz. 137-). , . 

WYKAZ 
ZAĄŁADÓW PRACY, WYDZIALÓW, ODDZIAŁÓW PRODUKCJI I RODZAJÓW PRACY UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA 

, Z PŁATi\'"YCH URLOPóW DODATKOWYCH 

Nazwa, zakładu 

Przedsi~biorstwo 

Przemysłowo-Handló-

we "Siarkopol" 
w Gdańsku 

Kop8lnia Siarki 
"Siarkopol" 
w Grzybowie 

, Zakłady Azotowe 

"Puławy" 
Zakłady Azotowe 
"WłoQławek" I 

Zakłady Azotowe 
"Tarnów" , 
Zakłady ~towe 
"Kędzierzyn" 

Zakłady Chenuczne 
,,Police" 
Gdańskie Zakłady 

Nawózów Fosforowych 
Toruńskie Zakłady 

Nieorganiczne 
. Poznańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych 
Fabryka Nawozów 
Fosforowych "Ubocz" 
Wrocławskie Zakłady 

Prżemysłu Nieorga-
nicznego 
zalJady CheoUczne 
"W'IZÓW" 

Wydział, oddział, produkcja, 
.. rodzaj ' pral'y 

przyjmowanie, przeróbka (fil-
-tracja, zestalanic, granulacja), 
załadunek hib transport siarki, 

zaJadunek siarki płynnej łub 

kruszonej 

produkcja dwusiarczku' węgla 

pakowlUłie, załadunek łub trans-
port nawozów azotowych 

. J 

--

wydziały i oddziały prod,ukcji 
kwasu siarkowego -

-

Liczba 
dni 

urlopu , 

6-9 

6 

'6-12 

6-9 
~ 

6-9 

Nazwa zakładu 

Toruńskie Zakłady 

Przemysłu Nicorga
nicznego 

Zakłady Cheniiczne 
"Police" 
Gdańskie Zakłady 

Nawozów,Fosforowych 
Zakiady Chemiczne 
"Wizów" 

-Zakłady Chemiczne 
;,Alwernia" 

~ 

Zakłady Chemiczne 
"Police" 
Gdańskie Zakłady 

Nawozów Fosf()rowych 
Zakłady Chemiczne 
,,'\l'izów" , 

Zakłady . Chemiczne 
"Police" 
Poznańskie Zakłady 

Nllwozó,v FosforowYch 
Szczecińskie Zakłady 

Nawozów Fosfó~owych 
Wrocławskie Zakłady 

P~zeuiysłu . Nieorga-
nicznego 

) 

Wydział, oddział,\ produkcja, 
rodzaj pracy 

odclział ,kwasów siarkowych 
o czystości specjalnej (kwasy od
czynnikowei akumulatorowe) 

wythiały i oddziały produkcji 
kwasu IOllforowego,lllcznie 
z młynowniami ' surowców f08fo~ 
ronośnych 

oddziały zwałówania fosfogipsu 
i przeróbki 

- wydział portolVf 
- załadunek i· wyładunek ma-

teriałów 

Liczba 
dni 

urloJlu 

6-9 

6-12 

6 

6-12 
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. 
lVycbiał. oddział. produkcja, 

' LicdNa 
Nazwa ukłiadu rodzaj pracy dui 

urlopu 

Wydział. oddział, produkcja, 
Liczba 

Nazwa zakładu rodzaj p~ dni 
urlopu 

ZakWy ChemiaDe wyu.ly prod~cji uawozów 6--12 
" 

Zakłady Chemiczne ' oddział siaraJtu aodu 6-12 

"police" fClllolowych jedno- i wieJo. ,Alw , • " • enua 
,' GddIkie ~ , akbIdfti1rowych 
Naw0z6w FOIIorowych 

Zakłady Chemieme 
"Tarnowskie Góry" / 

PozDdakie Zakłady 
Nawozów Fosforowych 
WrocławUie' Zakłady 

Pnemyelu Nieorp- wydżiały" oddziały. staDowiaka 6-12 ' 

Diezneso pracy~ ebpedycja Dawoz6w fos-
TorwUkie Zakłady forowych 

Lubelskie Zakłady produkcja pigmentów (aiarczJti, 6-12 
PrzemysłuNieorp~ ee1enosiarczJti : kadmu, idaza, 

' nicznego "Pci:mi.edia" tlenku pu, chromu, kóbaltu, 
wanadu, fluorb aodu) oraZ pro-
dukcja eiareuDu niklu 

Pnemyału Nieorga- W arszawllkieZ8kłady ' oddział W)'JOb6w gumowych , 6-9 

" 

- nicmqo 
SscseciDakłe Zakłady 
Nawozów Fosforowych 
Fabryka. Nawozów wydziały, oddziały i w~zły pro- 6-12 
Fosforowych ,,,Uboez" dukcyjDe fluorokrzemianu aodo-

wep i potazowego oraz , kwasu 
fluo~bHaaęwqo 

Przemysłu NleGI'Ja- ' 
- wydział produktów IIDtyJtO. , 6-9 

ujemego "Stoehem" 
IOsyjDych 

- wydział produkcji ~jtleaJtu 
, ' antymonu i ,molibdenu ; 

- oddział produkcji t1eDk6w 
miedzi 

- , oddsiał produbji proub ' 

Krakowskie Zakłady oddział produkcji mączki fosfo- 6-12 brąm 

Przemyiłu 'Nieorga- rytowej 
, -

niemego "Bonarka" 
oddział produkcji fosfol'lUlu pa- 6-:-12 
IŻOWqo 

oddział 'przemiału mączki foa!o- -6--12 
rytowej w Jaicach , 

Zakłady ~cme - odclsW jUpep uapełDiecu 6-9 
"Rudniki" JtnemioDJtowep 

- oddUł metaknemiama 10-
. 

dowep i dełerpDtów 

- oddział borakIa. ukliwa 10- 6 
do",ep i ukła wodnep 

, 

GdaDskie Zakłady basa ebportu aody i IOli 6--9 - oddział ,solu Jtwam knemo-

,Nawoz6w Fosforowych - wep ' 

TorwWddeZakłady oddział IiarezyD6w 6-9 
Pnemyału Nieol'Ja-

Zakłady Chemicme wydział produkcji związk6w ba- 6-12 
"Tarnowskie Góry" 

!owych , 

" niemep , wtuł produkcji i utjlisacji siar- 6--12 

oddsiał fluork6w (aodowep 6-12 Jtowodora 

i UlODOW.) - wydział prodaJteji pipaeD-' 6-9 , 

wydział produkcji hydroeulfrta, ~12 
ronp1itui ~ueyako:wep 

tów DieOipaiamych (pro-
dukcja 1itopoa6w) 

:- oddsiał procIubji Jtwam' bo-
oddziałkwuu~ODowep , 6-9 rowep i ,bOJabU 

Zakłady Chemicme ' Zakład bieli tytanowej 6-12 ~ produkcji soli i ~0i6w 6-12 
"'police" cynkowych 

Poznapskie Zakłady oddział katalisawrow wanad9- 6--12 
Nawozów Fosforowych wych 

Zakłady Chemłeme produkcja ~w chromu 6-12 
"A1wemia" 

'c 

Torańakie Zakłady 
oddział produkcji związków fiu-Przemytłu Nieorga- , , 6-:U 

DicaDeło orowych (fluąreJt sJinu) 

PoznaDsJtie 'Zakłady prodakeja imprepatóWDa ba- 6-12, 
Nawozów FoeforoWYch złe ~w chromu 
,,Luboń" , 

oddział produkcji kwasu fluoru- 6-12 
wodorowego " 

KraJtows1de Zakłady ,oddzW piec6w wapieDllYch 6-9 .. 

WroehaWŚJtie Zakłady produkcja soli Jtwuu eiarJtowep 6-9 , 

~ytłu N"aeorp- praieDiei mielenie rudy boro- 6-9 
nicmep bl~ OIUprodubjamuy 

Sodowe 
IacnmtcławUie 

oddział lOCly IRIrowej bIeyno- 6-9 

Zakłady SodOwe "...... baltyeaej, chlorb ' 

JaniJtowIJtle Zakłady waplli&, Jtndy .vąeaej l uawo-

SodoWe lIOWej OlU IDU chłomaych 

oddsiał wyzob6w, ptowyeb (Ii- 6-9 
by ~ ekspedycja lOCly i Jae. 
dy) 

,.DOFI" i '~w 

K:rakowakje Zakłady , JtamieDiołomwapnia 6-9 
Sodowe 

Zakłady ChemiCllll8 produkcja soli fosforowych (ti6j- 6-9 
.~VIZÓW" polifoeforaD 'lOdu i ortofOllonny 

Zakłady ,CbemieZDe aodowe i' amonowe) OlU ebpe-
.,Alwemia" dycja tych produktów 

JtraJtOWIkie Zakłady oddalał ylmłab 6-9 POZIUIIkkie Zakłady 
Sodowe " łfaw0z6w Foet'orowych 

I -
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Nowa układu 

InowroełaWlkie 
Zakłady chemieme' 
ZalładyChemicme . 
HW"lS4SwH 

Zakłady ChemicliDe 
,,Alwemia" , 

Jfuowieckłe, Zakłady 
, lłafiueryj. '. 
l Petl'OeJaem1cime 
w Płocku . ' 

ZakładyCJaemicme 
06"':--1.:..:'" 
".,..~ , . 

z.H.dy AMtowe 
HTam6w .. 

Zakłady cJ..miĆane 
HOqaaika:AzotH 

I w Jawonilie 

. Wydział, oddzi8l, prOdukejat 
, '> rOdujpracy 

wjUiał oksycłacj.i~w 

odUiałmonouieru. ,chlorku wJ
nylu . 

oclIkiałpoJbDeryzaeji Chlorku ' 
winylu ' . 

oclcbIał,kopJimer6w 

- . 

. wy~ Iyntesy chlorku winylu 

od~DDT '. 
oddział llieorgaDłczny ' 

, plodukeJa UodkówochroDY 10-

6Iin ....:. oddział preparat4Sw" py
listych i Hwi~owych 

odUiał Hprawzboiowych i pro- ' 
par.t6w P'Z)'1iOb6jczYch 

odUiał fosforoorgaDiczny 
. odUiał . prOdukcji i . konfekcjO. 
Dow8niapłynnych hodków' och-
róDy .roQia . . 

Staroprds1de Zakłady wyUiał lyUln r6żDych 

:;::~~ . wyUiał . l1IIfonaiDidów . 
ęUiał..ncyllqlów 

'. 

cKblzial leków ampałkowaaych, 
prOdukowanych w ~Ch 
ueptyClQlych . 

l.ic:żba 
dDi 

urlopu 

6-9 . 

6-12 

. 6-9 . 

~12 

6-12 " 

6-9 
6-12 

,,6i-12 

~12 
. 6-12 

6-12 

6-12 

6-12 

6-12 

6-12 

6-:-12 
6--,-12 

~9 
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NazWa układu_ 

,-

, 

, 

R6iae aaIdady 
pnemyalu 
ehemiczneso 

-

--
c .. 

. " 

\, 

- '-

, 

/ 

138 

ROZPORlĄD~1E MINJSTlA FINANSOW 

.. z d~ia30 października 198.1 r. 

Poz.. '131 i ·138 

. Wydział, oddział, .produkcja, - Lic:żba . 

-rOduj praCy dDi 
urlopu 

/ 

wy d_ial, alenowy: 
--o odUiał tabletkami , . 6 .. 

-:- . pr&ylOtowlUlie mietll8Dek 6-12 
..... . Odcbi.ał rozsypu ' proszków 6 
....:. odUiałpreparatn "P" 
....:. odUiał tabJe~ mUlUj~cych 6:. 

- ~U)'D lUroWWW i ebpe- _6 
dyeja 

- . ałaiby remoDtowo-mODtażo. 6-12 
we układu 

..:.. służby pównego: energetyka, 
mechanika, pómiarowca . . 

- iaboriatória chemiczne, tok-
I)'koloiiczne, mikrobiologi-
czne i farmakologiczne ' 

- traDlport mi~działowy 
i ~ stanowiskami pracy 

- prace budowlano-moDlaŻOwe 
I 

wykonywane na "wydaialach 
i oddaiałach będących w ru-
chu, 

Da oddzUiłach produkcyjDYch 
~praWDiającycli do otr~yw:a-
Dia płatnych urlopów dodatko-
wych 

--
zakłado~ traD8port ,kolejowy .6-9 
prOdukcja chemiczńa w wyclzia- 6-12. 
łach i oddaiałach dośwdcql-
Dych 

praceantykorozyjDe! piaskOwa- 6-,-12 
me, lutowanie i BPawanie 
ołowiem 

praee w kariahich 1 ocayucaa1- ~ 
niach 6cie~ów . " .. . .. 
remoDty i'czy~ę cylteru, 6-12 
zbiorD1ków ,po prOduktach che-
micznych i apllrat6w, tec:hilolo-
giczny~ , 
wydmuchiwanie wyrobów ze 6 

' ukła 

/ 

wIprawIe zwoInlen1a Oclpodatk6w L ~oplaty~karbowej podatnlk6w Osiągających przychody znlekt6rych rOdzaJ6w 
nowo uruć:homloD~j dzlałaJnołct zarobkowej. . ' . ' 

-

:, 

, 

Na podstawie art. li pkt l ustawy z dnia 16gi'Qdnia 
1912 r. o · podatku obrotowym (Dz. U.z 1912r. Nr 5l. ' 
poz. 338 i z 1976 r. Nr 40. poz. 232). art. 20 ust. 2 pkt l 

. ustawy z dnia 16 grudnia 1972' r. o , podatku dochodowym 
(Dz. -U. z 1912 r. Nr,53. poz. 339. z 1916 r. Nr 40. poz,.231 
l z 1980 r. Nr 21 •. poz. Hl). art. 2 u.st. 2 ustawy z dnia 
19 grudnia 1975 r. o op~acie skarbowej (Dz~ U. Nr ,(51. 

poz. 226) oraz art. 8 ust. 1. art. 9 pkt 1 i art. 38 pkt 1 i -7J~ 
ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiąz'aniach 'podal- . 
kowych (Oz. U. Nr 27. poz. Hi) zarządza się, co nastę- . 
puje: . . . 

§ t: 1. Zwalnia się, na warunkach określonych w 
. -tozporządzeniU,ocl . podatków obroto~ego i dochodowegó, 

/ ' 

.... , 
. \ 


