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2) parkowania w taki sposób. aby tył pojazdu był skie- w poruszaniu się mogą nie stosować się do znaków dro
rowany w Itr onę okien budynku. chyba że tablice ' gowych w zakresie ustalonym przepisami o ruchu dro-
porządkowe wsKazują inaczej. . gowym. 

§ 37. 1. Na drogach wewnętrznych znak "zakaz ruchu 
w obu kierunka<;h" nie dotyczy: 
l) pojazdów Milicji Oby;watelskiej i służb miejskich 

Vi czasie wy)c.onywania ' oboWiązków służbowych. 
2) rowerzystów. 
3) pojazdów wymienionych na tablicy porządkowej. 
~) pojazdów w wypadka.ch szczególnych, np. przewie

zienie chorego, przeprowadzka itp. . 

2. Inwalidzi posiadający' uprawnienia do kierowania 
wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym albo 
kierowcy przewożąc~ inwalidów mających trudności 

Rozdział. 6 

Przepisy końcowe. 

§ 38. Traci moc uchwała nr 20 ' Prezydium RZądu 

' z dnia 7- stycznia 1955 r. w sprawie robót na ulicach oraz 
placach i zieleńcach publicznych w miastach (Monitor 
Polski Nr 17, poz. 175). 

§ 39. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem 
ogioszenia. 

, Prezes Rady Ministrów: Z. MeSsner 

34 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 lutego 1986 r. 
" 

w sprawie podwyższonego wymiaru czasu pracy w niektórych zakładach pracy w latach 1986...,...1990 •. 

Na podstawie _art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
26 lutego 1982 r. o planowaniu. społeczno-gospodarczym 
(Dz. V. Nr 7, poz. 51, .z 1983 r.Nr 71. poz. 318 i z 1985 r. 
Nr 37, poz. 174) zarządza się, to następuje: 

§ 1. Kierownicy zakładów pracy o podstawowym 
snaczeniu dla gospodarki ' narodowej lub obronności 

'kraju oraz użyteczności . publicznej mogą stosować 
cI.-o ' pracowników całego ' zakładu pracy lub jego części 
podwyższony wymiar czasu pracy do, 8 godzin na dobę 
i 46 yodzin nq. tydzień. jeżeli realizacja zadań ' ujętych 

/ w narodowym pl~niespołeczno-gospódarczym na lata 
- 198(}-1990. dotyczących w szczególności zaopatrzenia su
rowcowego. materiałowego i kooperacyjnego. gospodarki 
tywnościowej. programów operacyjnych i zamówień rzą· ' 
dowych, produkcji eksportow.ej dotyczącej wykonania 
umów !lliędzynarodowych oraz produkcji na zaopatrzenie 
runku wewnętrznego. jest niemożliv; a w normalnych wa
rUJlkachtechniczno-organizacyjnych; 

§ 2. 1. Przed podjęciem decyzji kierownik zakładu 
, pracy dokonujeaną!izy stanu · techniczno·organizacyjnego 

l finansowego przedsiębiorstwa i o jej wynikach infor
~ muje właściwe organy przedsiębiorstwa oraz organizacje 

. • połeczno-polityczne i zawodowe działające w zakładzie 
' pracy. , 

2. Stosowanie .. podwyższonego wymiaru czasu pracy, 
o którym mowa w § 1, może naśtąpić pod warunkiem 
należytego organizacyjno-technicznego i materiałowo-ko

operacyjnego przygotowania produkcji.. 

§ 3. 1. Normy ,czasu pracy, o których mowa w § 1, 
obowiązują pracowników zamiast norm czasu pracy okreś-
lonych w odrębnYCh'. przepisach. ' 

2. ' Praca wykonywana w mySI § 1 ponad normy 
i f' CZaSU pracy określone w odrębnych przepisach stanowi 

pracę w godzinach nadliezbowych. 

§ 4. 1. Przepis § 1 nie narusza przepisów dopusz
, "czających stosowanie dłuższych norm czasu pracy orali 

pracy ' w godzinach nadli~zbowych. a tak~e pracy w n~y, 
~ I 

_niedziele i , święta oraz nie narusza: szczególnych upra.w· 

nień wynikających z przepisów dotycząc ych czasu pracy 
pracowników młodocianych. kobiet w ciąży, pracowników 
zatrudnionych przy pracach szc;:zególnie uciążliwych lub 
w warunkach szkodliwych dld zdrowia oraz inwalidów 
Ii II grupy. 

2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracowników za
trudnionych w ruchu ciągłym. 

' § 5. Praco.wriicy' zajmujący kierownicze i inne sa
modzielne sta~owiska pracy, zatrudnieni w zakładach 
pracy objętych podwyższonym wymiarem czasu pracy. 
mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę 

ponad normę czasu pracy określoną w 'przepisach prawa 
pracy w granIcach, o których mowa w § 1. 

§ 6. Zas.ady wyłącżeniaz podstawy opodatkowania po- . 
datkiem od ponadnormatywnycl;l wypłat wynagrodzeń kwo
ty wynagrodzeń, wypłacanych przez zakłady pracy z tytułu 
pracy wykonywanej w myśl § 1 ponad dotychqas obo
wiązujące normy czasu pTlłCY, ustalają odrębne przepisy. 

§ 7. 1.. Przepisy rozporządzenia stosuje się w: 
l) przedsiębiorstwach wymienionych w załączniku do 

rozpgrządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 
1983 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw 

o podstawowym znaczeniu dla gospoda rki narodowej 
(Dz. U. Nr 9, poz. 47 i z ,1984 r. .Nr 57. poz. 288) . 

2) zakładach pracy będącfh jednostkamiorg~nizacyj" 
nymi przedsiębiorstw wielozakładowych. które przed 
utworzeniem tych przedsiębiorstw były wymienione 
w załączniku do j rozporządzenia Rady Mini §trów, 
o którym mowa w pkt 1, 

3) przedsiębiovstwach lub oddzi a ł ach przedsiębior stw, 
którym w tJiYbie określonym w odrębnych przepisach 
nadano status przedsic;biorstwa przemysłu ' ob!Onnego. 

4) przedsiębiorstwach , określonych wart. 6 pkt 1, 3 
i 6 orai .art. 8 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 25 wrzes
nia 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. 
Nr 24, pozo 122. z 1982 r. Nr 45. poz. 289, z l (l83 r. 
Nr 36; poz ... 165 i Nr 39, poz. 176 oraz z 1984 r. Nr 45~ 
poz. 242 i Nr 54. ,poz. 275), 



, \ 

\. 

I • 

"zlennik Ustaw' Nrft " -- 14 -
, " Poz. 34, 35 i 38 

5) państwowej jednostce ' orgai~Izacyjnej "Polska Poczta, 
Telegraf i Telefon", 

§ 8. Przepisy f 1-7 obowiązują do, dnia 31 grudni. =~ 
1990 r. 

2. Minister Obrony Narodowej może ustalić równie i 
lnn. podległe mu zakłady pracy niż wymienione w ust. l 
pkt 3, w których na zasadach rozporządzenia stosuje ' si~ 
POdwyż~zony wymiar ,czą.su ,pracy. ' 

§ 9. R~zporządzeni. wchodzi w życie 11 dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady MinistróWI w L Z. Szalajda , 

8S, 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ł.ĄCZNOSCI 

I dnia 1. lutego 1986 l. 

W' ~prawle , wysokoścl ' kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat taryfowych za usługi telekomUnlka~yjne 
o charakterze powszechnym. 

,Na podstawie art. 48 ust.~ 2 ustawy I dnia 15 listo
pada 1984 r. o łączności (D~. U. Nr 54, poz. 275) zarządza 
się, co następuje: 

, § 1. 1. W miie nieuiszczenia opłat taryfowych 
określonych w rachunku za usługi telekomunikacyjne 
w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym rachu
nek , został abonent6wi doręczony, pobiera się kary pie
niężne za zwłokę w następującej wysokości: 

Lp. Kwota rachunku - Kara piemęz-
na za zwłokę 

1 do 200 zł 20 zł 

-2 ponacl 200 zł dO- l 000 zł 50 zł 

3 ponad ~ 000 zł do 2500 zł 100 zł 

4 ponad 2500 zł do 5000 zł 250 zł 

5 ponad 5000 zł do 7500 zł 500 zł 
6 ponad 7 500 ' zł do 10000 zł 7oozl , 
7 ponad 10000 zł 850 zł 

" 2. Zwłoka w uiszczeniu opłaty taryfowej trwająca 

dłużej niż miesiąc, niezależnie Ód kary określonej 'Ił 
ust. 1, powoduje ponadto 'Skutki określone w ordynacji 
telekomunikacyjnej. 

§ 2. Kary pieniężnej za zwlokę nie pobiera się, jeżeli 
ostattli dzień mie~ąca, w którym a.bonentowi zosta l ra
chunek doręczony, jest dniem ustawowo wolnym od pra- , 
ey, a ~ zapłaty dokonano 'w pierwszym dniu powszednim' 
nalStępnego miesiąca. 

§ 3. Traci moc poz. 26 w tabeli 4, w rozcl-zi alel 
w części I załącznika nr 1 do zaĄządzenia nr 76 Ministra 
ŁącL'llOści z dnia 8 października 1984 ' r. w sprawie kraj\)- . 
wej taryfy telekomunikacyjne j (Dziennik Łączności Nr ,14 
poż. 90). 

§ 4. Rozporządzenie wchc>dzi w tyel. :r; dniem 
ogłoszenia. 

Minister j:.ączności: W. Majewslu 

ROZPORZĄDZENIE MINIS1RA tĄCZNOSCI 

z dnia 20 lutego 1986 r. , 

w sprawie szczegółowych zasad wydawania. zezwoleń, na posiadanie I używanie odbiornik/m' radiofonicznych 
I telewizyjnych innych niż odbiorniki powszechnego odbioru . 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z 'dnia 
15 listopada 1984 r.o łączności (Dz. U; Nr 54, poz. 275) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Posiadanie i ~ używanie odbiorników radioto
nlczpyćh i telewizyjnych ' innych niż odbiorniki powszectl~ 
nego odbioru wymaga zezwolenia. 

' 2. Odbiornikiem radiofonicznym i telewizyjnym in
nym niż odbiornik powszechnego ' odbioru,żwanym dalej-

- "odbiornikiem", jest: ' ' ' 

,1) ' odbiornik utnożHwiający odbiór sygnałów radiofonicz- · 
nych lub telewi:ty jn ych ' o częstotliwościach powyżej 
39 MHz (o długośdach fal poniżej 10 m) ,w za.kn~~ 

. sach i kanałach częstotliwościowych innych niż ,wy. 
mienione w wykazie stanowiącym załącznik dQ roz

, pwządzenia, 
2) do czasu urucho~ienia emisji krajowych programÓw 

w systelI)-łe radiodyfuzji satelitarnej dla powszechn~~ 
go odbioru - odbiornik (wraz z anteną) słuzący do 
odbioru satelitarnego. 

§ 2 . . 1. Obow4ązek uzyskania zezwolenia na posła-
danie I używanie odbiornika należy do posiadacza. ' ' 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o' posiadaczu. • 
rozumie się przez to osobę· fizyczną, osobę prawną, insty-
tucję oraz organizację. ' 

,. 


