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ROZPORZĄDZENIE RADY MlNISTR()W 

z dnia 13 grudnia 1985 r. 

'tv sprawie zasad wy.oagradzanła pracowników Zarządu Komitetu do Spraw Railia I Tel"","'lf ,;Jlol!':lde 1?iuJlo 
. I Telewilja". 

Na podstawie art. 21 ust. 3 usta\vy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach trrżędóWpat1stwowych (Dz. U. 
Nr 31, poz. 214 i .z 1984 r. Nr 35, poz. 187) zarządza się, 

co , ąastępuje: 

§2.Pracownicy Zarządu zatrudnieni w pełnym wy
miarze czasu pracy zachowują pl a wo do bezpłatnego 
korzystania z odbiorczych urządzeń raeliowych i. telewi
zyjnych. 

f .1. L Do wynagrodzeń pracowników Zarządu Ko-
mitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Te- ~. 3 . . Przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i. Te-
lewizja", .zwanegodalej Zarządem, stosuje się przepisy lewizji "Polskie Radio i Telewizja" I w okresie do dnia 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada ·1982 r. 30 czerwca 1986 r., w szczególnie uzasadnionych wypad-
'W sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów' kach, może zwalniać pracowników Zarządu od wymagań 
państwowych (Dz. U. Nf.39, poz. 259. z 1983 r. Nr 44, w zakresie posiadania wyższego wyksztakenia oraz liczby 
poz. 206 i Nr 58, poz. 263, z 1984 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 57, ·_ lat pracy zawodowej, określonych w tabeli stanowisk, · 
poz. 287 oraz z 1985 r. Nr 44, poz. '214 i Nr 55. poz. 281), kwalifikacji i zaszeregowania pracowników ministerstw 

.. a -zastrzeżeniem ust. 2. i urzędów centralnych. zawartej w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia wymienionego w § ' I ust. 1, chyba że 

"2. Do pracowników zatrudnionych w Zarządzie na 
wymagania te wynikają z przepisów szczególn ycl"! . 

• tanowiskach wymagających kwalifikacji dziennikarskich 
Itosuje się przepisy <> wynagrodzf!niach i świadczeniach 
dotyczące dziennikarzy. Dodatek za staż pracy. nagrody 
Jubiieuszowe oraz odprawy emeryta Ine przysługują dzien
!likarzom zatrudnionym w Zarządzie w wysokości ina 
-zasadach określonyc'h w tyefl przepisach. 
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§ 4. Rozporządzenie wchodzi wżyde z dniem 
stycznia 1986 r. 

Prezes Ra:dy Ministrów:: Z. Messner 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 grudnia 1985 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie P9datku wyrównawczego. 

, Na podstawie a'rt.--2 ust .' 2 pkt 2 oraz art. 14 pkt l i 2 
ustawy z dnia '28 Jipc a 1983 r. o poda tku wyrównawczym 
(Dz. U. Nr 42, poz. 188 i z 1984 r. Nr 52. poz. 268) za
rządza się. co nastę puje: 

§1. W ro.zporządzeniu Rady " Ministrów z dnia 
28 lipca J983 r. w sprawie podatku wyrówriawczego 
.(Dz. U. Nr 42. poz. , IB9. z 1984 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 58, 
Po.z. 294 , oraz z 1985 f. Nr H!, poz. 78) wprowadza się , 
następujące zmiany: 

11 wł 2 w pkt 13 wyrazy: .. na podstawie rozp.orządze
nia Rady Ministrów z dnia 14 i!stopacla 1983 r. w 
sprawie zakładowych zespV'łów gospocltllczych orga
nizowanych w ,przedsiębiorstwach produl, ujących na 
rynek (Dz. U. Ni 68. poz. 302)" zastępuje się wyra
zami: ".na · ,podstawie odrębnych prze.pis~w o tych 
zespołach"; 

2) po. ł 2 dodaje się § 2ai 2b w brzmieniu: 

'" ;,§ 2a. W .I986 r. wyłącza się z podstawy 1>podatk<>-
waniapoda tki-em wyrównawczym: 

l) wy:nagroozenia i dodatki za pracę w nie
dzIele iswięta ,Qraz W dodatkowe dni 

wołne od pracy, jeżeli wynika ona z wa-
runków pracy na morzu, . 

2) dodatkowe wynagrodzenia, określone przez 
Radę Ministrów w odrębnych plzepisąch 

w celu zapewnięnia zwiększenia wydoby
cia węgla kąmiennego i innych surowcóW 
wydobywan ycb w kopalniach głt~ binowych, 
oraz wartość pieniężRą świadczeń w natu
rze i nagrody, otrzymywane przez pracow
ników górnictwa z okazji ' Dnia Górnika, 
okreŚione w Karcie GÓrilikd. 

3) wartuść 19ieniężną świadczeń · w naturze 
oraz dodatki operacyjno-techniczne,otrzy
mywane przez funkcjonariuszy pożarnic

twa. 

4) wynagrodzenia olrzymywaneprzez leka
rzy i lnnycp pracowników medycznych - z 
tytułu dodatkowefjo zątruflnienia w pomo
cy dOf.ilźnej (pog otowiu ratunkowym), 

"5) wynagrodzenia ze stosunku pLacy. otrzy· 
- mywane -przez emerytowi rencistów, do 

wysnkosci nie powoduj.ącej zawieszenia · 
prawa do emerytury łub Ienty. 


