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Pieczęć jednostki sporządzającej Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 31 lipca 1990 r. (poz. 314) 

ROZLICZENIE DOTACJI NA CZĘ$CIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWYCH ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 1990 r. 

Poz. Wyszczególnienie Jednostka Centralne Ciepła Razem miary ogrzewanie woda 

1 Koszty energii cieplnej zakupionej ze źródeł zewnętrznych i wy- tys. zł 
tworzonej w urządzeniach własnych 

2 Koszty konserwacji i remontów instalacji centralnego ogrzewa- tys. zł 
nia i ciepłej wody 

3 Razem koszty energii cieplnej (1 +2) tys. zł 

4 Przeciętny koszt energii cieplnej przypadający na 1 m2 po-
zł/m2 wierzchni mieszkalnej i lokali (3 i 7) 

5 Przeciętna odpłatność użytkowników mieszkań i lokali objętych 
zł/m2 

dotowaniem, przypadająca na 1 m2 powierzchni 

6 Dotacja przypadająca na 1 m2 powierzchni (4--5) zł/m2 

7 Powierzchnia użytkowa mieszkań i lokali objętych dotowaniem tys. m2 

8 Należna dotacja na okres objęty rozliczeniem (6 x 7) tys. zł 

9 Otrzymana dotacja w okresie sprawozdawczym tys. zł x x 

10 Niedobór dotacji na dzień 1 stycznia 1990 r. tys. zł x x 

11 Nadpłata dotacji na dzień 1 stycznia 1990 r. tys. zł x x 

12 Saldo rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego 
nadwyżka (9-8+1.0--11) 

niedobór (8+10--11-9) 

Opracował 
(imię i nazwisko 
numer telefonu) 

tys. zł 

tys. zł 

data 

x x 

x x 

Dyrektor (kierownik) 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 31 lipca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. 

Na podstawie art. 186 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 
1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych (Dz. U. 
z 1985 r. Nr 2, poz. 10, Nr 18, poz. 80 i Nr 59, poz. 302, 
z 1986 r. Nr 9, poz. 48, z 1987 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 10, poz. 64, 
z 1988 r. Nr 3, poz. 14, z 1989 r. Nr 46, poz. 247 i z 1990 r. 
Nr 12, poz. 77) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2 wyrazy "W razie likwidacji zakładu pracy" 
zastępuje się wyrazami "W razie rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn określonych wart. 1 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy
czyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie nie-

których ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 
59 i Nr 51, poz. 298), zwanej dalej "ustawą"," 

2) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli wypowie
dzenie stosunku pracy następuje z przyczyn, o któ
rych mowa wart. 1 ust. 1 i 2 ustawy. Zakład pracy na 
wniosek pracownicy udziela urlopu wychowaw
czego, jeżeli termin rozpoczęcia tego urlopu przypa
dałby w czasie trwania stosunku pracy.", 

3) w § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i do
daje ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. W razie urodzenia dziecka w czasie urlopu wy
chowawczego, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
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pracownica może skorzystać z urlopu wychowaw
czego na młodsze dziecko bezpośrednio po wyczer
paniu zasiłku macierzyńskiego na to dziecko. Pozos
tałą część nie wykorzystanego urlopu wychowaw
czego na starsze dziecko pracownica może wyko
rzystać na zasadach określonych w § 2.", 

4) § 14 i 15 otrzymują brzmienie: 

,, § 14. Pracownica może zrezygnować z udzielonego jej 
urlopu wychowawczego: 

1) w każdym czasie - za zgodą zakładu pracy, 

2) po uprzedn im zawiadomieniu zakładu pracy, 
najpóźniej na 30 dni przed zamierzonym 
terminem podjęcia pracy. 

§ 15. 1. W okresie urlopu wychowawczego zakład 
pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać 
stosunku pracy z pracownicą, chyba że za
chodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie 
stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy 
pracownicy lub wypowiedzenie umowy 
o pracę następuje z przyczyn i na warunkach 
określonych w ' ustawie. 

2. Okres, na który pracownicy udzielono urlopu 
wychowawczego, przypadający po rozwią
zaniu stosunku pracy z przyczyn określo
nych w ustawie, a także okres przerwy 
w zatrudnien iu odpowiadający okresowi 
urlopu wychowawczego, do którego praco
vynica byłaby uprawniona, gdyby stosunek 
pracy nie został rozwiążany z tych przyczyn, 
traktuje się jak okres urlopu wychowawczego 
w zakresie uprawnień przewidzianych w § 5, 
9 i 10 pkt 1 oraz w § 18. W zakresie przewi
dzianym w § 17 okres ten traktuje się jak okres 
urlopu wychowawczego - w wymiarze do 
6 lat. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 
prawo do świadczeń z ubezpieczenia społe
cznego ustalają i świadczenia te wypłacają 
byłe zakłady pracy, a po likwidacji zakładu 

pracy - oddziały Zakładu Ubezpieczeń Spo
łecznych . 

4. W razie rozwiązania z pracownicą korzys
tającą z urlopu wychowawczego stosunku 
pracy z przyczyn określonych w ustawie, 
zakład pracy jest obowiązany stwierdzić 
w świadectwie pracy okres udzielonego jej 
url opu wychowawczego . Jeżeli rozwiązan ie 
stosunku pracy z powyższych przyczyn na
stąpiło w okresie ciąży lub urlopu macierzyńs
kiego pracownicy, zakład pracy - na żądanie 
pracown icy - jest obowiązany w świadect
wie pracy stwierdzić ten fakt." , 

5) po § 15 dodaje si ę § 15a w brzmieniu : 
,, § 15a. W raz ie odbywania przez pracownicę kary po

zbawienia wolnośc i lub tymczasowego aresz
towania pracownicy w okresie korzystania 
przez nią z urlopu wychowawczego, mają od
powiednie zastosowanie przepisy art. 53 § 1 pkt 
2 i art. 66 Kodeksu pracy.", 

6) w § 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 
i dodaje ust. 2 w brzmieniu : 

,,2. Nauczycielce, która w związku z przejściem na 
urlop wychowawczy nie mogła wykorzystać 
przypadającego w okresie letnich ferii szkol
nych urlopu wypoczynkowego, do którego 
nabyła prawo - termin zakończenia urlopu 
wychowawczego powinien przypadać na ko
niec zajęć szkolnych ." 

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do praco
wnic zwolnionych z pracy z przyczyn, o których mowa 
w ustawie powołanej w § 1, po dniu 26 stycznia 1990 r., 
a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ogłosi w Dzien 
niku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych, 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszo
nych przed dniem wydan ia jednolitego tekstu i z zastosowa
niem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 sierpnia 1990 r. 

w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych. 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogól
nej (Dz. U. Nr 21, poz. 123) w związku z art. 7 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz 
zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych or
ganów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, 
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 
387, Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się siedziby i terytorialny zasięg działania 
urzędów rejonowych : 

1. W województwie warszawskim: 
1) Urząd Rejonowy w Legionowie dla gmin: Jabłonna, 

Nieporęt, Serock i Skrzeszew oraz miast: Legionowo 
i Serock, 

2) Urząd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim dla 
gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Tułowice i Za
kroczy m oraz miast: Nowy Dwór Mazowiecki i Za
kroczym, 

3) Urząd Rejonowy w Otwocku dla gmin: Celestynów, 
Karczew i Wiązowna oraz miast: Józefów, Karczew 
i Otwock, 

4) Urząd Rejonowy w Piasecznie dla gmin: Góra Kalwaria, 
Konstanc in-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów 
i Tarczyn oraz miast: Góra Kalwaria, Konstancin-Jezior
na i Piaseczno, 

5) Urząd Rejonowy w Pruszkowie dla gmin: Błonie, Brwi
nów, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos, Leszno, Micha
łowice, Nadarzyn i Ożarów Mazowiecki oraz miast: 
Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, 
Ożarów Mazowiecki, Piastów, Podkowa Leśna i Prusz
ków, 

6) Urząd Rejonowy w Warszawie dla gmin: Halinów, 
Łomianki , Radzymin, Raszyn i Stare Babice, miast: 
Łomianki , Marki, Radzymin, Sulejówek, Wesoła i Ząbki 
oraz dzielnic-gll)in : Ochota, Mokotów, Praga-Południe , 
Praga - Północ , Sródmieśc i e, Wola i Zoliborz, 


