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Dzie,nni:łt tJstaw Nr 2; . 

, 
zakład pracy jest .' obowi'llzan! wypłacać , zastępczo . pra
cownikowi, ' d ' w:,. fime, .j'e.g:o;śmi~~ci " !,"- , , pQU>StałYm P91"1.i~ 
członkóm ' rodźiny, po- wyczerpaIi'iu zasiłku chorobo.Wego, 
w każclym miesiącu taką kwotę, jaką pracownik lub po
zostali Po 'rum cl1ł€Jnkowi:e rodziny otrzymaiiby jako rentę 
2' u,be2lpieczenia $Pt:lłecznegO' - do czasu przyznania tej renty. . , . , " .' . .. ' '. 

, ~. PracO'wnikom zatrudnionym pod ziemią, którzy. w 
naśtępśtwie , wypadku , przy pracy doznali trwałego .ka. 
lecŁwaograniczającego zdolność poruszania . się, przy
dziela się bezpłatnie motO'rowy wmek inwalidzki. 

. 3. CzłoJ1.komrodziny prac'ownik"li zmarłego wskutek 
wypadku pr,zy pracy lub' choroby zawodowej wypłaca 
się oprócz odprawy pośmiertnej przewig,zianej w prze
pisach Kodeksu pracy i Jednorazowegoodszkodowani.s 
z tytułu śmierci pracownika, przewidzianegO' w przepi
sach o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy 

, t chorób zawodowych ·- odprawę pośmiertną w wyso
kości 6-miesięcznego wynagr6dzenia. 

§ 19. 1. I?'acown,ikom objętym przepjsami rozpo
rządzenia przysługuje deputat węglowy w na~urze\ ekwi
walencie pieniężny.m: lub ' tylkO' w ekwiwalencie pie:-
Jlież~ym. , ' . 

2. Emerytom i ren~istom uprawnionym do deputatu 
węglowego w okresie ich zatrudnienia w jednostkach 
organizacyjnych: obj,ętych przepisami rozporządzenićłoraz 
wdowom (wdowcom) i zupełnym sierotom ~o nich przy
atuguje beżpłatny węgiel opafowy lub ekwiwalent pie-
nięin y ,za- ten węgieL ' . 
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3. Właściwi ministrowie w porozumieniu :z Ministrem 

Pracy, Płac i ' Spraw Socjalnych określą szczegółowe za
sady przyzllawania świadcz.ęń,o których mowa W\ 

, ust. . 1 i 2. . 

§ 20. Pracownikom- . mającym dzied uczęszczające 

do sZkoiy przysługuje ra~ w Toku I)a PO'moce . naukowe 
. kwota 500 zł. wypłacana na każde dzieckO, na które pra
. cownik pobiera zasiłek rodzinny. 

§ 21. 1. Pracownikom za.trudnionym pod ziemią, któ
rzy po dniu -wejścia vi zycie rozporządzenia zawarli 
związek małżeński, przyshlguje , jednorazowa pożyczka na 
zagospoda.rowanie w wysokości 100'.000 zł, umarzana po 
5 latach nienagannej pracy pO,d ziemią. 

2. WI.aściwi ministrowie w porozumieniu' z Ministrem 
Pracy, Plac i Spraw Socjalnych określą szczegółowe za
sady przyznawania i umarzania pożyczek, o których 
mowa w ust. 1. 

I .PO"i. 13 ł t-ł 

Rozdział 's 
~"i - . . .. 

, . Przepisyprzejścłowe l końcowe. 

§ 2!2. 1. Tracą moc: 

1) uchwała' Rady Mjrustrów z dnia 30 listopada 1949 r. 
wsprćtwie szczególnych przywilejów dla górników 
vi górnidwie węglowym (Monitor Polski z 1949 r. 
Nr A-l00, poz. 1115, z r95? r. Nr 69, poz. 423 
i z 1960 r. Nr 12, poz. 54), 

2) uchwała Rady Ministrów z dnia 3 ma,rea 1950 r. w 
. sprawie przywilejów dla górników w g.6mictwie rud, 
'krus2ców i kopalń glinki ogniotrwałej' (Monitor Pol
ski z 1950 r. Nr A-29. paz. 336, z 1952 r. Nr A-73, 
poz. 1159 i z 1959 r. Nr 71, poz. 369)-, 

3) uchwała nr 360 Prezydium Rządu z dnia 26 maja 
1951 r. w sprawie przywilejów dla· górników zatrud

'nionych w podziemnych kopalniach . glin . szlachet
nych, kaolinów. magnezytów i gipsów (ł\!lonitor Pol-

. .ski Nr A-69, poz. 895), 

4) uchwała nr 834 Prezydium Rządu z · dnia .8 grudnia 
1951 r. w sprawie; przywilejów :a-fa. górników za
trudnionych w podziemny_ch kopalniach soli kaJllięn- -
nej (Monitor Polski Nr A-l'02, poz. '1484), . 

.5) uchwałd nr 639 Prezydium Rzą~u z dnia- 18 wrześnIa. 
1954r. w sprawie obję~ia przywilejami z Karty, 
górnika oraz przyznania deputatuwęqlowego> pra

. cownikom Przedsiębiorstwa Miernict:va: Górniczego, 

6) uchwala nr 615 Rady Ministrów z dnia: 21 paździer
nika 1954 r. w sprawie objęcia niektófych pracow
aików urzędów górniczych uchwałą Rady Mintstr.ów 
z dnia 30 list opad ci 1949, f. W sprawie, szczeg6lnych 
pr;zywiIejów dla górników w górnictwie węglowym 
(Monitor Polski Nr i 02, poz. 12'78)', 

7} uchwała nr 326 Rady Ministrów z dnia: 12 sierPnia 
1957 ,r. w sprawie ' rozsZerzenia przywilejów dla: pra .. 
cowników górnidwa (Monitor Polski. Nr 69; ' poz. 423h 

8) ucbwała nr 230 Rad'y MinistFów z dnia, 27 ' wrześni" 
197'-4 r. w sprawie zmian, w zaśadacb wypłacania 
specjalnego wynagrodzenia z Karty górnika oraz 
innych składników płac, z wyjątkiem § 6. 

2. Rozporządzenie nie narusza uprawnień pracow
. ników w zakresie praw honorowych nabytych na pod
stawie przepisów dotychczasowych. 

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem lu" 
tego 1982 r. 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii . W. JaruzelskI 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 grudnia 198t 4 , . 

zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw I obowiązków pracownik~w skierowanych do pracy za 
granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego ł usług związanych z eksportem~ 

Na podstawie art. 298 ustawy z ' dnia 26 cZerwca 
1974 l. -Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 "[. Nr 24;. poz. 141, 
z 197,5 r. Nr 16, poz. 9,\ i z r981 r. Nr 6, poz. 23) ' za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z , dnia 
27 grudnia 1974 r. w sprawie. niektórych pThw i , obowiąz
ków pracowników skierowanych. do pracy za ' granicą w 
celu realizacji budowJlictwa eksportO'wegó i usług zWi'l-

,/ 

- ! 



Dziennik Ustaw Nr 2 

unych z eksportem (Dz. U. z 1974 T. Nr 51, poz: 330 
1 z 1975 T. Nr 35, poz. 195) wprowadza się na stępujące 
zmiany: 

I) f 1 otrzymuje brzmienie: 

.. f ·l. Przepisy rozporządzenia stosuje się do . pracow
ników - obywateli pólskich, skierowanych' do 
pracy za granicą, zwanych dalej "pracownika
mi", w celu realizacji kontraktów eksporto
wych obejmujących: 

l) wykon~mie przez stronę polską części lub 
całości robót . budowlano-montażowych, pro
jektowych, transportowych oraz ko\nplet
nych obiektów ' i prac z zakresu nadzoru 
przy wykonywaniu funkcji eksportera, ge
neralnego wykonawc'y lub generalnego do
Itawcy, li także innych prac związanych 
z realizacją kontraktów, zwanych dalej 
"budową", 

.2) wykonanie usług technicznych, naukowych 
l usług pozostałych, zwan ych da lej 
"usługą"; 

2) W f 3 s;reśla sią ust. 3i 

3) po 1 7dotlaje się 171 w , brzmieniu: 

p' 71.1. Z zastrzeżeniem przepisów § 8 czas pracy 
na budowie (przy wykonywaniu usługi) ' eks
portowej . nh! może przekraczać 8 godzinna 
dobę i 46 gódzin na tydzień. W granicach 
tych norm wymiar i rozkład czasu pracy 
ustala jedhbstka kierująca, uwzglądniając 

warunki istniejące w kraju realizacji ' budowy 
(usługi) eksportowej. -

2. Jeżeli czas pracy na budowie (przy wyko
nywaniu usługi) eksportowej "jest dluższyniż . 
.. 2 godziny na tydzień, pracownikowi przy
sługuje czas wolny od pracy w wymiarze 
stanowiącym różnicę między obowiązującym 

go tygodniowym wymiarem czasu, pracy a 
~-·godzinnym tygodniowym . wymiarem czas u 
pracy. 

3. Jednostka kierująca udziela . pracownikowi 
czasu wolnego od pracy, o któ rym mowa 
ust. 2, w . okresie zatrudnienia za granicą. 

Pr.acownik zachowuje prawo do wynagrodze
nia walutowego i złotowego za czas niewy
konywania pracy z powodu wykorzystywa
nia w okresie zatrudnienia za granicą czasu 
wolnego Od pracy. 

". Jeżeli Z przyczyn organizacyjno-prod ukcyj
nych nie jest możliwe udzielenie czasu wol
nego ' w okresi'e zatrudnienia za ' granicą , 
urlop bezpłatny w macierzystym zakładzie 
pracy ulega . przedłużeniu odpowiednio do 
wymiaru nie udzielonego czasu wolnego od 
pracy. W' tym wypadku pracowni kowi przy
sługuje w zamian za czas wolny od pracy 
od je'dńostki -kierującej. ekwiwalent pieniężny 
w złotych, obliczony jak ekwiwalent za 
urlop wypoczynkowy. Ekwiwalent pieniężny 
ustala się na podstawie wynagrodzenia przy-
5ługującego pracownikowi ' w macierzystym 

Poz. 14 

zakładzie pracy bezpośrednio przed skiero
waniem do pracy za granicą.". 

") § 9 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 9. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych 
oraz w porze nocnej ó'blicza się na podstawie 
osobistego zaszeregowania, przyslugującego 

pracownikowi w macierzystym zakładzie pracy 
bezpośrednio przed skierowaniem do ' pracy za ' 
granicą, nie wyższego jednak od posiadanego 
w okresie pracy na budowie (przy wykony
waniu usługi)eksportowejj dodatki do wyna-

' grodzenia wypłaca się w złotych."I, 

6) w § 10: 

.. 

II) ust. 1-6 skreśla się, 

b) ust. 9 otrzymuje brzmieriie: 

,;9. Za czas zwolnienia od pracy w wypadkach 
wymienionych w ust. 7 i 8 pracownikowi 
przysługuje wyłącznie wynagrodzenie zi otowe 
pobierane przez niego w macierzystym za
kładzie pracy bezpośrednio przed skierowa~ 
niem do pracy za granicą, obliczone jak ekwi
walent za urlop wypoczynkowy. Za czas po~ 
oróży pracownikowi wynagrodzenie nie przy
l5ługuje.", 

c) dodaje się ust~ 10, '11 1 12 w brzmieniu: 

,,10. Pracownikom . zatrudnionym nie dalej niż 
500 km od granicy polskiej, na obszarach 
określonych przez właściwego ministra, przy
sługuje w celu odwiedzenia rodziny w kra
j~ - za każde trzy miesiące przepracowane 
na budowie (przy wykonywaniu usługi) eks
portowej - bezpłatny' bilet albo zwrot kosz
tów "- przejazdu do miejsca zam1eszkania'w 
Polsce i z powrotem. 

11. Właściwy minist~r, w 'uzasadnionych wypad
kach, mo:i'e przyznać prawo do korzystania 
ze świadczenia, o któ rym mowa w ust JO. 
innym pracownikom ' niż określeJ;1i w tym 
przepiSie, w celu odwiedzenia rodziny w 
kraju - za każde sześt miesi ęcy przepra
cowanych na budowie (przy wykonywaniu 
usługi) eksportowej. W tym wypadku pr.a
cownikowi przysługuje zwolnienie od pracy 
na czas podróży, Za czas tego żwolnienia 
pracownikowi przysługuje wyłącznie wyna
grodzenie złotowe określone wedlu g zasad 
wymienionych w ust. 9. . 

12. Swiadczenia, o których mowa w ust. 10 iII, 
mogą być udzielone tylko w ci ągu trzech' 
miesięcy po nabyciu do nich prawa. W razie 
nieskorzystania ze świadczeń w tym okresie 
p racownikowi nie przysługuje ekwiwalent 
pieniężny."; . 

6) w § 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Pracownikowi, który w związku z podróżą służ-

- bową przebywa w kraju, przysługuje za czas 
tego pobytu wyłącznie ' wynagrodzenie zlotowe, 
określone według zasad wymienionych w § 10 
usf. 9. oraz diety, zwrot kcs,ztówprzejazdu i noc- . 
legów według zasad phowiązujących w kraju·"ł 

\ 
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I>ziennik Ustaw Nr 2 ..... 39 .... 'Poz. 14 l 15 

) § 12 otrzymuje brzmienie: 

.. f 12. 1. Pracownikowi skierowanemu do pracy za gra
nicą przysługuje prawo do ' l/Ił urlopu wypo
czynkowego, zwanego dalej "urlopem", w wy
miarze wynikającym z przepisów Kodeksu pra
cy, : za każdy kalendarzowy miesiąc pracy za 
granicą, chyba że pracownik wykorzystał urlop 
za dany rok kalendarzowy z tytułu pracy w 
kraju. Nicpełny miesiąc kalendarzowy za
okrągla się w górę. 

.2. ' Pracownikowi skierowanemu do pracy ' za gLa
nicą na okres dłuższy .niż 12 miesięcy należy 

udzielić urlopu po każdym roku pracy. 

3. Na wniosek pracownika, 0_ którym mow,a w 
ust. 2, Jednostka kierująca p.owinna wypłaciĆ 

W zamian za urlop ekwiwalent pieniężny po, 
zakończeniu pracy za grapicą. 

4 • . Pracownikowi skierowane'mu do pracy za ' gra
nicą na okr€s nie dłuższy niż 12 miesięcy jed
nostka kierująca wypłaca -w ,zamian za urlop 
ekwiwalent pieniężny po zakończeniu pracy za 
granicą. 

5. Na wniosek pracownika jednostka kierująca 

może udzielić urlopu za miesiące prze prac owa
ne w terminie. wcześniejszym niż określony Vi 
ust. 2. Przepis ten, stosuje ' się odpowiednio do 
pracownika, o którym mowa w ust. 4. 

6. Urlop, o którym mowa w ust. 2, może być w 
razie uzasadnionych- potrzeb organizacyjno-pro
dukcyjnych budowy (usługi) eksportowej e.!:ze-

... su,nięty . na rok następny. W razie .niewykorzy
stania tego urlopu 'W całości lub w · części 'przed 
zakończeniem pracy za granicą jednostka kie
rująca jest obowiązana wypłacić pracowni~o. 

wi ekwiwalent pieniężny. 

'1. Urlop bezpłatny w macierzystym żakladzie , pra~ 

cy ulega przedłużeniu o liczbę dni ' urlopu. za 
które pracownikowi przysługuje ekwiwalent 
pieniężny. 

8. Za czas urlopu pracownikowi przysługuję wy~ 

, nagrodzenie, jakie by otrzyma l, gdyby w tym 
czasie pracował (wynagrodzenie złotowe i wy
nagrodzenie walutowe pr'zysługujące wczasie , 

, zatrudnienia za granicą). Zmienne składni,ki wy
nagrodzenia zi:Jtowego oraz żmienne składni ki 
wyna'grodzenia walutowego ?bliczasię na pod-

stawie przeciętnego ' wynagrodzenia . z . okresu 
trzech miesięcy poprzedzając,rch , miesiąc roz
poczęcia urlopl1. Do w ynagrodzenia za urlop 
nie wlicza się diet i innych świadczeil związa
nych z podróżą służbową. 

Sł. Ekwiwalent za nie wykorzystany !Ir]op, przy
padający w częśc'i walutowej, jednostka kieru
jąca jest obowiązana wypłacić pracownikowi 
w terminie umożliwiającym przekazanie osz-

. czędn'ości do kraju. 

10. Urlop wypoczynkowy przysługujący praco ,,,.i
kowi po powrocie z zagranicy z tytułu pracy w 
kraju ulega skróceniu o taką iiczbędni urloJlu, 
do jakiej pracownik nabył prawo w tym samym 
roku kalendarzowym z tytulupracy za granicą. 

11. W razie niewykorz}"5tania przez pracownika 
przysłl!gującego mu urlopu wypoczynkowego 
p rzed skierowaniem do pracy , za granicą ma
cierzysty zakład pracy jest obowiązany wy
płaCić pracownikowi ekwiwalent pienięzny. 

12. Przy 'obliczani~ ekwiwalentupienif)żnego SI! 
urlopprzysluguJący pracownikowi z tytułu pra
cy ~ w kraju za rok kalendarzo",."y, Vi którym " . nabył prawo do ,urlopu z' tytułu pracy za gra-
nicą, · stosuje się odpo,,:iednio przepis ust. 10:'1 

8) po § 12 dodaje się § 121 w brzmieniu: 

.. § 121• W czasie urlopu bezpłatnego, przypadającego ' 
po zakończeniu pracy. zagranicą, pracownik 
zachowuje dla siebie i dla członków rodziny 

. p rawo do ' świadczeń społecznej słuzby . zdro
wia i do zasiłków ' rodzhmych ·oraz przysługuj • 
mu prawo do świad0zeń z ubezpieczenia sIt0-
łecznego w raz'ie choroby i maci'erzyństwa:' 

§ 2. Przepisy § 1 pkt 2 i 7 nie majązastosowi'nla do 
pracowników skierowanych do pracy za granicą prted 
d!liem 1 lutego 1982 r. Do tych pracow'i'Jików, do czasu 
zakończenia ~racy za granicą, stosuje się przepisy do
tychczasowe. 

§ 3. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą,' od dnia 1 stycznia 1982 L, z wyjątkiem 
przepisu § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1983/ r. 

" "-
2. Do czasu wejścia w życie przepisu § 1 pkt 4 VI' 

tych sprawach stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelskl 
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ROZPORZ,\DZENIE RADY MINISTROW 

z dnia B stycznia 1982 r. 

W sprawie skróconego czasu pracy ora7. dodatkowych płatnych urlopów dla pracownl,ków zatrudnlonycb w nle
którycb zakłąd~chpr:acy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. 

, Na podstawie art. 1,3Ó i160 'usta\vy z dnia 26 CZerwca 
J974 r. - Kodeks pracy 1Dz. V. z 1974 r. Nr 24, poz. 141! 

z 1975 r. Nr 16.poz, 91 
TZ.'ldza się, co następuje: 

z 1981 r. Nr 6, poz: 23) za-

- " 




