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płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w nie
których zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu 
Chemicznego i Lekkiego (Dz. U. Nr 26, poz. 137, z 1982 r. Nr 
1, poz. 4 i z 1986 r. Nr 25, poz. 120) dodaje się na końcu 
zdanie: 

"Dodatkowe płatne urlopy nie przysługują pracownikom 
Katowickich Zakładów Chemii Gospodarczei .. Pollena", za
trudn ionym na stanowiskach: 

1) mistrzów na wydziałach produkcyjnych szamponów 
i środków ciekłych , 

2) mechaników sprężarek, 

3) mechaników wózków akumulatorowych, 

4) laborantów i brakarzy w dziale kontroli jakości , 

5) specjalistów i laborantów w dziale badawczo-rozwojo
wym, 

6) specjalistów w laboratorium mikrobiologicznym, 

7) robotników transportowych i kierowców wózków aku 
mulatorowych, 

8) operatorów parku zbiornikowego, 

9) magazynierów, 

10) praczy." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływ ie 14 dn i 
od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. Olszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 24 kwietnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw 
wykroczeń. 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 
118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, 
z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291 , z 1989 r. Nr 
35, poz. 192, z 1990 r. Nr 43, poz. 251 i z 1991 r. Nr 32, poz. 
131) zarządza s ię, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
1 marca 1991 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział 
w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 
23, poz. 96) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

kolegium, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego stosownie do przepisów o zaopatrzeniu 
emerytalnym, i wynosi dla : 

1) przewodniczącego składu orzekającego - 2,4% , 
2) członków składu orzekającego - 2,2%, 
3) protokolanta - jeżeli czynność tę wyko

nuje osoba nie będąca pracownikiem 
sądowym - 2%; 

wysokość przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego 
podstawę obliczenia wynagrodzenia za udział w posie
dzeniu kolegium obowiązuje od dnia jego ogłoszenia." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni 

,, 1. Za udział w posiedzeniu kolegium do spraw wykroczeń 
przy sądzie rejonowym, urzędzie górniczym, zwanym 
dalej " kolegium" , przysługuje wynagrodzenie, które 
stanowi procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcz 

nego w kwartale poprzedzającym termin posiedzenia 

od dnia ogłoszenia . 

Minister Sprawiedliwości : Z. Dyka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 24 kwietnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za 
czas wykonywania czynności w sądzie . 

Na podstawie art. 146 § 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306 i Nr 
89, poz. 517 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 1 00, poz. 443) 
zarządza się , co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
2 lutego 1990 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie 
pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czyn
ności w sądzie (Dz. U. Nr 10, poz. 67 i Nr 62, poz. 363 oraz 
z 1991 r. Nr 36, poz. 158) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,, 1. Wysokość rekompensaty dla ławników nie pozostają-
cych w stosunku pracy, biorących udz i ał w rozpoz -

nawaniu spraw w sądach powszechnych - za jeden 
dzień pełnienia obowiązków ławnika-- wynosi 2,2% 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale 
poprzedzającym wypłatę tej należności ; wysokość prze
ciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ob
liczenia rekompensaty obowiązuje od dnia jego ogłosze
nia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
stosownie do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości : Z. Dyka 


