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23 Wsayltkie takłady ma- wyd...iały~ ,w których ,mat~ał • ,..;;. 'prace pr7.y ruielenill,kruszeoin, przeliewaniu i sortowaoiu8urowc6w 

tel'ial&IV oguiotrwalych ogniotrwały podł •• mieł~u. . OtltZ trałł81'C)(cie hizelU, ... a- i wyładunku sYfJkit-,b zapraw • materiałów 
kCUUIIUiu, pl'7.elli..wawu. 801tO· " ogniotrwałych o'raz produkcji wy<flbów. tl.(lionych, 
waniu, paoz.kuwllniu . l -wysyłce ' prace służb utrzymania flIChu ' wykoltywane w wyd~ałach. · millleoia, 
luzem kraszenia, pr7,eiliew~nia, . sortowauia,paczknwania j wysyłki -' ,-

" 

" %4 'HdtaiczePrzedsiębiol'!!~. stalę brygady remontowo - p,ace brygad remontowych wykonywane IIrz\' .'emout.ach pieców prze. 
wo Remuntowe m y "ł .. wyl)łl j IIr'''ą·lzeó hutniczych oraz cnerget ycznych w mlkftkll. 
,;Ka.towice . , orai 'slazby m_ci .. . łor'łcym lńb taro. gdlllie występuj" czynniki szkodliwe' dl .. zdrO. 
remootowe ,w zakJadach wia pooad ' naJwy~ze d"p"~~:7'alne 'It"żcllia, 

'butolezycb - . b6Zpnśtedni d"zór techniczny oad:a .. rlljljcy pracę brygad remóntOWfcli; 
prace kontroli wykoifywane be7.l'ośrt.duio, przy reinoDtach, 

- prace wykonywam. przy ~to80wa(Jiu paku. asf&ltu i Imoły, 
- pc.ce przy izolowaniu pr:i:ewodów termicznych i urządzeń hutniczych. 

naprawie i regeuerlicjf akumulatwów. prace an t ył;.orozyjlle, 0CZf-
cdnie i malowanie konstrukcji 8taJIlwych minią. glejtą i i/mymi ł'_ 
,bamj Iynt:etycżnymi, ob.llI~a apalatllry promieniowania jooizłljąoąp 

2S C!Dt'i'aI. 'Zaopatrzenia Zalsłlld . PczygotuwlUlłli RudJ - pcace przeładunkowe, 
Hutniotwa - Slawltów - operator maizyn, urz,ądzeui spr~tuprze1atlunkowe,o 

" Sklad.WHko 'Rud 
Herby SI_e \ I . 
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ROlPORZĄDZENlIRADY MINISTRÓW 

z dnIa 3 wrześni" 1982 r. 

w.praw.le dodatkowych płatnycb urlopów dla pracowników zatrudnionych w punktach przeładunkowych ,przed
ałę»Jor8łwa "PolsIde Koleje Państwowe" I wportacbrzecznycb żeglugi- śródlądowej przy przeładunku ałar"l, 

nawozów ' sztucznych, fosforytów, apatytow, aztiestu, ' rud Qletall oraz zboia. 

, 

Napodslawie art. 160 Kodeksu pracy (Dz. U.z 1974 r. § 3. 1. Vrlopu dodatkowego udziela ~ię --- , w za-
Nr 24. p'oz. HI. z 1975 r. Nr 16. poz. 91 z 198i r. Nr 6. leżności od wskazań lekarza - łącznie z urlopem wy-
pO'Z. iJ) wrządzasi-ę. co następuje: poczynkowym albo oddzi,elnie. ' 

§ t. 'L Pracownikom zatrudnionym w punktach prze- 2. Urlop dodatkowy . powinien być ·wykorzystany'w 
ładunkowych przedsię'biorstwa"Polskie . Koleje Państwo· rok~ kaJ~ndartowym. w którym pracownik nabył do nie-
we" i w portach -rzecznych żeglugi śródlądowej przy go prawo. 
przeładunku siarki, nawozów sztucznych, fosforytów, apa· 
tytów, azbestu, rud m€tali oraz ~boża przysługuje w ),{aż- ' 3. Urlop dodatkowy nie mpie być ~zieiony na ' części. 

" 

dymróku kalendarzowym dodatkowy ' płatny urfop. § 4. ,W razie zastosowania urządzeń ochronnych lub' 
2. WVkaz stanowisk pracy. nil których przysługuje wprowadzenia takich 4IOian warunków przeładunku. które ' 

dodatkowy urlop, oraz liczbę dni roboczych tego urlopu usuną szkodliwe dla zd,rowia lub szczegó}~ie . uciążliwe 
określa -załącznik do rozporządzenia. warunki pracy. Minister Komunikacji w porpzumieniu 

§ 2. 1. Prawo ,' do pierwszego dodatkowego. urlopu z Mini~trem Zdrowia i , Opieki Społecz~ej ,wystąpi do 
przysługuje pracownikowi po przepracowaniu jednego Rady Ministrów- z wnioskjem o ograniczenie lub cofni~-
roku na, stanowisku pracy okreś1onym w załączniku. cie uprawnień do dodatkowego płatnego urlopu. 

2, , Prawo do dodatkowego urlopu przysługuje pra- - § 5: Ro,zpotząą.zenie wchodzi w życie z dniem ogł~ 
cownikowi, jeżeli praca WyKonywana jestcó najmniej w szenia. 
połowie wymiaru czasu pracy obowiązująceg9 na ,c1a~~ 
stanowisku pracy. . ' . o,.' ' . ;"';" , 'Prezes Rady' Mjnistrów: w .. .J! Obodowskl 

• 
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Z<I.łąc:lIlik do Tozporz~dzenia ' Rady 
M i nistrów z.'-.fiflia 3, wTześ'niatgg,2 r. 
(poz. 2241 

WYKAZ STANOWISICPRACY lUCZBA DNI ROBOCZYCH PŁATNEGO URLOPU DODATKOWEGO DLA PRA· 
COWNI'KOW ZA TRUDNI()NYCHW PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH PRZEDSIĘBłORSTW A "POLSKIE KOLEJ B 
'~sTwOWE" 1 'w PORTACH RZECZNYCH ZEGLUGl SRODLĄDOWEJ PRZY PRZEŁADUNKU SIARKI. NA-

. j . . . .wozOW SZTUCZNYCH. FOSFORYTOWi APNfYTOVj, AZBESTU. RUD METALI ORAZ ZBOlA. _. 

; Lp. Stanowisko pracy l Liczba dni ,"boc'yeh 
urlopu dodatkowego 

; 

ł Robotnik przełaąunkowy 1:2 
{ 

, :I. Operator i pomocnik opera-
.. tQra ,maszyn. urządzeń , 

apr:.{jlłlu przeładunkowego .. 9 

3 Majlter ł , atars:zy majat.f 
przeładunkowy ł 

: 4 Eklped~or G 

i, 
ł Trymer-sztauer 11 • 
• Składowy przeładunkÓW 

łróc:łl4dowych • , , Robotnik k.onaerwacji. o· 
czyuczania I obsługi barell • 
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aOZPOJlZĄDZENIE RADT MINI5TR~W 

• cłnie U paubiemlka 1982 r. I. 

ów ..... wie postępowanł& dotyczącego rejestracji !WlątkÓw zawodoW'ydł. 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy I ' dnia 8 patdzier. 
Dika 1982 r. <> związkach zawodowych (Dz. U. Nr 32. 
poz. 216) zarządza się, co następuje: 

O 1. Rejestr związków za,wodowycą. zwany dalej "re· 
lestrem", dla organizacji związkowych, zwanych dalej 
,.związkami", tworzonych na podstawie przepisów ~ta
:wy li dnia .8 p6tdziernika 1982 r. o zwilłzkach zawodo
:wych (Dz. U. Nr 32, poz. 216) prowadzą: 

l) dl. organizacji zwilłzkowych w takładach pracy ...... 
właŚciwe miejsco~o 'łldy wojewódzkie. 

J) dla ogólnokrajowych organizacji związk()wych oraz 
dł. zrzeszeń· t organ1zacjiml~zyzwiązkowych - Sąd 
Wojewódzki W' Warszawie. 

ł 1. Rejestr składa li~ • trzech dzIałów: 
' S) dtlałA. do którego 'Wpisuje sh~ lakładowe organl ~ 

• sacje ' Iw1t\zkowe. 
· łłdJ1.ł 8, doJ[tÓn~go . wpJsujeaJ4ł pgÓlnokrajowe orga

aJUcJ. lJWl,zkow~ , . 

I) dział C. do którego wpisuje się zrzeszenia ł orga .. 
nizacJe międzyzwiązkowe. 

ł 3. Dla każdego działu rejestru prowadzi się od
dz1efną księgę rejestrową według wZOru ustalonego przu 
Mipistra Sprawiedliwości. ' 

§ 4. Dla każdego związku prowadzi się oddzielne aktll 
rejestrowe' obejmujące dokumenty ' dotyczące postęppwa· 
nia rejestracyjnego l dokumenty stanowiącepodstaw'ł 
wpisu do rejestru. . , 

, § 5. Do rejestru wpisujesfę w odrębnych rubry" 
kach: 

l) nazwę związku i jego siedzibę. 
2) podmiotowy l terytorialny zakres działalności 

związku, 

3) imiona i nazwiska osób wchodzących w' skład organu 
uprawnionego do reprezentowaniazw}'ązku, 

'~) wzmiankę o złożeniu statutu l wprowadzanycb dQ 
Itatutu zmianach. , 

," 
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