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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 grudnia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych 
w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. 

Na podstawie art. 160 Kodeksu pracy zarządza się, 
co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 paź
dziernika 1981 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlo
pów dla pracowników zatrudnionych w niektórych za
kładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Che
micznego i Lekkiego (Dz. U. Nr 26, poz. 137, z 1982 r. 
Nr 1, poz. 4, z 1986 r. Nr 25, poz. 120 i z 1992 r. Nr 40, poz. 
169) w załączniku ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

"Dodatkowe płatne urlopy nie przysługują: 

1) pracownikom Katowickich Zakładów Chemii Go
spodarczej "Pollena", zatrudnionym na stanowi
skach: 

a) mistrzów na wydziałach produkcyjnych szampo-
nów i środków ciekłych, 

b) mechaników sprężarek, 

c) mechaników wózków akumulatorowych, 

d) laborantów i brakarzy w dziale kontroli jakości, 

e) specjalistów i laborantów w dziale badawczo
-rozwojowym, 

f) specjalistów w laboratorium mikrobiologicznym, 

g) robotników transportowych i kierowców wóz
kówakumulatorowych, 

h) operatorów parku zbiornikowego, 

i) magazynierów, 

j) praczy; 

2) pracownikom Bydgoskich Zakładów Przemysłu 
Gumowego "Stomil", zatrudnionym na wydzia
łach: 

a) produkcji węży wysokociśnieniowych, 

b) taśm i cl1odników, 

c) magazynów i transportu - na stanowiskach lu
towania ołowiem złącz akumulatorowych; 

3) pracownikom Krakowskich Zakładów Farmaceu
tycznych "Polfa" zatrudnionym na wydziałach: 

a) ampułkarni: 

- oddział przygotowania płynów, 

b) konfekcji: 

- oddział drażowni, 

- oddział tabletkarni, 

c) antybiotyków." 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 20 grudnia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. 

Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 3 i art. 38 
pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiąza 

niach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 
i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 
oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 
i art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, 
poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, 
poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 
i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, 

poz. 395, Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
20 grudnia 1991 r. w sprawie opodatkowania przycho
dów osób duchownych (Dz. U. Nr 124, poz. 552, 
z 1992 r. Nr 99, poz. 497, z 1993 r. Nr 132, poz. 636, 
z 1994 r. Nr 138, poz. 734 i z 1995 r. Nr 154, poz. 799) 
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Kwartalne stawki ryczałtu wynoszą: 


