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I>zI~nnik Ustaw Nr 37 

wnętrznego, o którym mowa wart. 4, otgan 
założycielski może powołać komisję prze
widzianą wart. 50 ustawy z dnia 25 wrześ-

, nia \ 981 r. o przedsiębiorstwachpal'l s'two~ 
wych (Dz. U. Nr 24, poz. 122. z 1982 r. 
Nr 45. poz. 289, z 1983 r. Nr 36, poz 165 
i Nr 39. poz. 176 oraz i 1984 r. Ni' .45, 
.poz. 242 i N r 54, poz. 275) ."; 

~) w lIrt. 16 dol yc:hczasową treść 0lndCZa si9 jako 
ust. 1 i doda je si ę .us t. 2 w bq:mieniu : 

,,2. _ Organ założ y cie lski może takż~ 'u st a n owjć Zdrząd 
kom isa ryczny, jeżeli organy przE9 siębio rstwa 
mimo wezwania , o którym mowa wart. 5 ust. 3, 
nie wszc'lę ly postępowania wewnęt rznego. akó,
misja;' o której mowa wart. 12, uznała takie po
stępowanie za niezbędne." 

Art_, 6. W ustawie z dn ia 29 grudni-a 1983 r. o Pań

stwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. ' U. 
Nr_75, poz. 334} wprowaozasięnastp'pująte zmiany : 

l) art. 2 otrzymuje brzm ienie : 

.. Art. 2. Dochodami funduszu są: 

I) dotacje z ' budżetu centralnego, >. 

2) środki pochod~ące z innych żr9cleł, uzys
kiwane na podstawie , odrebny('h prze
pisów/'; 

2), art. 3-5 skreśla siG; 

3) art. 7 ot rzymuje brzmienie: 

"Art. 7. Pozostałość: środków fund u5zu na 
roku przechodzi na, rok następn Y."1 

koniec 

. .' 
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-4) art. 21 22 skreśla sięl 

5) art. 23 240trzytnują brzinienie: 

. . "Art. ' '23. Srodki tinansowe, należności I zobowiąza
nia Funduszu . według stanu na , koniec 
1985 r. przejmuje budżet Państwa . 

Art. 24: Przy ustalaniu obciążeń za ląta 1984 i 1985 
stosuje się da t ycbczasowe przepisy ," 

Art. 7; 1. Minister 'do Spraw Cen ogłosi w Dziertni
ku Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 26 lutego 1982 To: 

o cenach, z uwzględn i eni em zmian w yn ikających z prze
pisów ogłoszonych przed dniem wydania ' jednolitego 
tekstu i z zastosowaniem ci ągłej · nUlll era~ji artykułów, 

ustępów i punktów. 

2. Minister ' Finansów ogl<Wi w Dzienniku Ustaw jed
nolite teksty : 

l) ust.awy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finan
sowej przedsiębiorstw państwowych, 

2) ustawy z dnia 26 lutego 1982 r.# o opodatkowaniu 
jednostek gospodarki uspołecznionej, 

3) ustawy z dnia 29 czerwca 198.3 r. o poprawie gospo
darki przedsiębiorstwa państwowego · oraz o Jego upa
dłości, 

z uwzględnieniem zmian wy ni kającycb ż przepisów ogło
szonych przed dniem wydania jednolit ych tekstów l z za~ 
stosowaniem ciągłej nume racji . rozdziałów, artykułów, 

ustępów I punkt()w. 
-

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
lmi6 r. 

Przewodniczący Rady Państwa:' H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek 
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ROZPOR~ĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 lipca 1985 r. 

, 

zmieniające rozporządzenh~ w sprawie uprawnień pracowniczych osób wyk~ujących pracę nakładc:z .. 

Na podstawie art. 303 § l Kodeksu pracy (Dz. U. 
z 1974 r. Nr 24,poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z .1981 r. 
Nr fi , poz. 23, z 1982 r.Ni' 31, poz. 214 oraz ~ 1985 r. Nr 20, 
poz 85 i Nr 35, poz. 162) i arf. .. ust. 1 dekretu z dnia 
'28 pażn7.ie rnika 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz~. U. 
N r fi6, po z, 41.4, z 1950 r. Nr 2O,poz. 170 i Nr 36, poz. 333, 
2: 1960 r. Nr 20, poz. 119 i z 1968 r. Nr 3, poz. 6) zarządza 
si ę. co na stępuje : 

§ I. W rozporządzen i1:l Rady Ministl·ów z dnia 
31 gru<Jnia '1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych . 
osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U, z 1976 r. 
Nr 3. poz. '9) wprowadza się następujące zmiany: 

l) dotychczasową treść § l oznacza się jako tlst 
i dodaje się ust. 2 w ~ brzmieniu: 

,,2. Przepisy rozporządzenia c' stosu je .się odpowiednio 
również do osób wykonujących pracę nakładczą 

na rzecz nie uspołecznionych , zakładów pra~Y."1 

2) § ' 12 otrzymuje brzmienie: ' fi' 12. 1. Za wykonaną pracę przysługuje wynagro
dzenieobIiczone według stawek ,jednostko-
wych. · .. :. ' 

2. Podstawę ustalenia stawek jednostkowych 
stanowią zasady wynagradzania określone 

na podstawie art. 79 , Kodeksu pracy dla! 
pracowników zatrudnionych w gospodarce 

' uspołecznionej przy ' pracach tego samego 
rodzaju. Zakres stosowaąia zasad wynagra~ 
dzania t przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą 'cUa wyk.onawców pracy. 
nakładczej określa - na · wniosek właści

wego ministr.a lub zdrZlldu centrillnego 
związku spółdzielczego - Minister Pracy, 
Płac. i Spraw Socjalnych w porozumieniu 
z właściwym związkiem zawodowym. 

3. Zakład pracy, który wprowadził zakłado
wy system wynagradzania na ' podstawi. 
ustawy z' dnia 26 . stycznia 1984 ' r, o zasa
dach tworzenta zakładoWYt:h systęmów 
wynagrad2:ania . (f'i. U. Nr , 5, poz. 25), może 
do wykonawców, w zakresie ąIcreślonyui 

. w trybie ust. 2, stosować zasady wynagra- . 
dzania i przyznawania innych świadczeń 

związanych z praCII. przyjęte w porozumie
niu (regUhln,tinłe). 
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, 4. Do , wynagrodzęnia za pracę nakładczą sto
suje SIę odpowiednio ' pr zepisy art. 78. 82 , 
i 83 Kodeksu pracy. 

5. Wynagrodzenie za pracę nakładczą podle
ga ochronie na zasadach określonych w 
przepisach art. 84-91 Kodeksu ' pracy."; . ' 

3) w § 29 skr-eśla się ust. 2 i 3. 

ł 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. M. 0u/ y \~o(/a 
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ROZPORZĄ DZENIERA DV HTNJSTRÓW 

z dnia 19 lipca 198t> r -

' w sprawte płatnycb urlopów dodatkowycb dla pracowlllków zatrudnionycb w kO,nlakrie z pyłem azbestu. 

Na podstawie art. 160 IIstdWy z dnia , 26 cze rwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz: U. z 1974 r. Nr 24. poz. 14 1, 

z 1975 r. Nr 16. poz, 91. z (981 r. Nr 6, poż 23. z 1982 r. 
Nr 31, poz. 214 oraz z 1985 r. Nr 20. poi. 85 i Nr 35. 
poz. 162) ,zarządza się. co riastqpuje: 

§ L L Pracownikom za trudnionym w warimkach 
szkódliWych. ,w których występuje pył azbestu stwarza-, 
jący zagrożenie dla zdrowia. przy pracach wymienionyr. h 
w , wykaziestailOwiącym ża łącznik do rozporządzen-ia, 
przysługuje płatny urlop dodatkowy, zwany dalej "urlo
pem dod ,;t tkowym", w wymia rze sze.5ciu, dziewięciu lu b 
dwunastu dni roboczych w każd ym roku kalendarzowym 
w zależności od stopnia naraienia na pyły azhestu, przy
znawany na zasadach ' okr eś lon ych w rozporządzeniu . 

2. Kryte ria oceny wal unk 6 w pracy, o których mowa 
w ust. 1. okreś li Minist.er Prac y, Plac ' j Spraw Socjalnych 
w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej. 

§ 2. L Zakłady pracy zudzialem zakładowych orga
nizacji związkowych ustalają zakladówe programy przed
sięwzięćórganizacyjno·technićznych, których wprowadze
nie zapewni: że uflopy dodatkowe nie spowodują obniże
Jiia wielkośpi produkcji, II zarazem będą wpływać na po
prawę w1!funków prac~. 

'z, Właściwi ministrowie. kierownicy urzędów central
nych oraz centrlllne związki spółdzielcze mogą wydać ra
mowe programy przedsięwzięć organiz5łcy'jno-technicznych 

stanowiących ' podstawę do opracowan'i,a ' programów, 
o których mowa w ust. 1. 

§ 3. Kierownik zak ładu pracy: 

l) po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ założy

cielski programu wymienionego w § 2 ust. l i po za
sienni~cill opinii e zakładowej organizacji związkowej 

oraz lekarza zakładowego określa wymiar urlopu do
datkowego ,na podstawie kryteriów, o których mowa 
w § l ust. 2. 

. 2) ' po lipły wie każd ego kwartału przeprowadza analizę 

skutków wprowildzenia urlopów dodatkowych 'i w 
razie stwierdzenia powstania i 'tego powóduzagro" 
żenia nie\vykonania zadań produkcyjnych podejmu
je - w porozumieniu z sań:\O'rządem pracowniczym -
ażiałania. które ni~ dopuszczą do takich następstw. 

§ , 4. Niedopuszczalny . jest wzrost liczby godzin nad ; 
nczbowyeh rllilpracowników objętyc.h urlopami dodatko
wymi , w stosunku " do . roku . poprzedzl\jI\Ge(!Jo ' przyzna.hie 

up,r awnień. Nie d otyczy to P UK)! w dodatkowe ' dni wolne 
' od pracy. . , 

§ 5. 1. Pracownicy , i a trud nieni nieprzerwanie przy 
pracac h wymienionych w zalączniku do , rozporząd zenia 
nab ywa ją prawo do pierwszego urlopu dodatkowego: ./ 

l) w 1985 r. - po przepracowaniu 10 lat, 

2) w 1986 r. - po przepracowaniu 5 lat, 

3) w 19m 1'. i" latach na~tępnych - po przepraq:l wa
niu roku. 

2. Pracownicy zatrudnieni w zakładach pracy, w któ
rych uprawnienia do urlopów dodatkowych były s toso
w ane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, naby
wają ' prawo do pierwszego urlopu dodatkowego po prze
prucowanil\roku przy pracach wymienionych w załącz
niku do rozporządzenia. 

3. Prilwo · do urlopu dodatkowegc przysługu je . pra
cownikowi zatrudnionemu co najmniej w połowie wy
miaruczasu przy pracach wymienionych w załączniku do 
rozporządzenia. 

4; Urlop dodatkowy powinIen być wykorzystany w 
tym roku.' w którym pracownik nabył do niego , prawo, 
przede wszystkim na cele leczenia uzdrowiskowego, i nie 
możebyc dziel~my na części. W razie leczenia sanato
ryjilego termin, przyznania urlopu dodatkowego należy 
dostosować do terminu przypadającego leczenia. 

' \ ' 

§ 6. 1. Dla stanowisk pracy, na których zatrudnieni 
pracownicy korzystają z urlopów dodatkowych, zakłady · · 
pracy prowadzą stale pomiary i ewidencję występujących 
zagrożeń zawoQ.Qwych. 

2. Urlop dodatkowy przysługuje pracownikowi d~ 

czas u wyeliminowania. warunków, które stanowiły pod
sla wę do przyznania urlopu. 

3. W razie wprdwadzenia t,akich zmian 'w wa runkach 
pracy, które ogranicziI ' lub usuną ze środowiska pracy 
pył azbestu - kierownik zakładu pracy, po zasięgnięciu 

opinii zakładowej organiz!lcji. zwi~kowej oraz lekilrzaza'
kładowego" ogranicza lub cofa uprawnienia. do urlopów: 
dod~tkowych w roku następnym. . 

ł 7. W rozporządzeniu Rady Ministrów s dnia 
14 września 1981 r. w sprawie płatnych urlopów dodatko· 
wych dla pra.cowników zatrudnionych w niektórych za~ 
kładach .pracy podległych Mini.trowi Hutnictwa i ' Prze
mysłuMaszynowegQ (Dz. U. Nr 24, pO:l, 130) wprowadz, 
.ię następujące zmiany: , . 

Ol 
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