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2) koordynacji specjalizacyjnej I inwestycyjnej, 
3) racjonalnej gospodarki . materiałowej i zaopatrzenia, . 
4) rozwiązywania problemów kooperacyjnych, 
5) koordynacji importu i eksportu, 
6) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdroże

niowych, 
7) przygotowania przemysłu do działania w okresach za

grożenia i w czasie wojny. 

4. Statut zrzeszenia wymaga zatwierdzenia przez 
organ sprćl'Wujący nadzór nad zrzeszeniem. 

ł 12. 1. Dyrektora zrzeszenia przemysłu obronnego 
powołuje i odwołuje organ sprawujący nadzór nad zrze
szeniem, na wniosek rady zrzeszenia. 

2. Organ sprawujący nadzór nad zrzeszeniem moze 
odwołać dyrektora zrzeszenia mimo braku wniosku rady 
zrzeszenia, jeżeli dyre1!;tor zrzeszenia nie realizuje zadań 
ustalonych w statucie lub działa niezgodnie z pra~em. 

3. Dyrektor zrzeszenia podejmuje decyzje w sprawach 

nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady zrze
/ szenia. .. 

4. Dyrektor zrzeszenia jest upoważniony do składa
nia oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątko
wych stosownie do postanowień umowy zrzeszenia. 

§ 13. 1. Dyrektor zrzeszenia składa sprawozdania ra
dzie zrzeszenia raz w roku. 

2. ·Rada zrzeszenia może zażądać od dyrektora zło
tenia sprawozdania poza terminami określonymi w ust. 1, 
gdy uzna to za niezbędne. ' 

§ 14: Bilans zrzeszenia przemysłu obronnego zatwier-
dza organ sprawujący nadzór nad zrzeszeniem. . 

§ 15. Przepisy dotyczące Ministra Obrony Narodowej 
stosuje się odpowiednio do Ministra Spraw Wewnętrz
nych w zakresie jego {jziałania. 

§ 16. Rozporządzenie wchoqzi w życie 7. dniem ogło-
Izenia. l 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. JaruzelskI 

ROZPORZĄDZENIE RADY MJNISTROW '; 

z dnia 11 grudnia 1981 r. 

zmIeniające rozporządzenIe w sprawIe dodatkowycbpłatnycb urlopów dla pracowników zatrudnIonych w nIektó
rych zakładach pracy podległych MInistrowi Przemysłu Chemicznego I Lekkiego. 

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 T.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1914 r.Nr 24, poz. 141, 
z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1981 r. Nr 6, poz. 23) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. .. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 października 1981 r. w sprawie dodatkowych 
płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w nie
których zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu 
Chemicznego i Lekkiego (Dz. U. Nr 26, poz. 137) uzupeł

nia się wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego 
rozporządzenia. ' 

ł 2. Tracłl moc: 
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 

1955 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle 
chemicznym (Dz. U. z 1956 r. Nr 1, poz. 1), 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 
1974 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niElktó
rych pracowników zatrudnionych przy produkcji 
antybiotyków w Krakowskich Zakładach Farmaceu
tycznych "Polfa" (Dz. U. Nr 12, poz. 71). 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

Izeniaz mocą od dnia '6 listbpada 1981 r. 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. JaruzelskI 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
atrów .. dnia 11 grudnia 1981 r. (poz. 4). 

WYKAZ 

ZAKf>ADÓW PRACY, WYDZTAł>ÓW, ODDZIAŁÓW PRODUKCJI I RODZAJÓW PRACY UPRAWNIAJĄCYCH 

DO KORZYSTANIA Z PŁATNYCH URLOPÓW DODATKOWYCH 

Nazwa zakładu Wydział, oddział, produkcja, rodzaj pracy Liczba 
dni urlopu 
--- -

Tarchomińskie Zakłady 

Farmaceutyczne "Polfa" 
wydział preparatów weterynaryjnych 

wydział biosynte~y 

wydział chemii antybiotyków 

wydział farmaceutyczny 

"wydział ayntezt 
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