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UCHW AlA Nr 251 RAQY MINISTROW
z dnia

~

listopada 1982 r.

w sprawle szczeg61nycb upra~teil nlekt6rycb kategorU pracownlk6w ufZE)d6w' pan"twowvrh.
Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 w rzesnia
1982 r. 0 pracownikach urzE}d6w panstwowych (Dz. U.
Nr 31, poz. 214) Rada Ministr6w uchwala, co nastE}puje:
§ 1. Pracownicy urzE}d6w pailstwowych majq prawo
do uzys~iwania odznaczen i tytul6w honorowych oraz
odznak resortowych na zasadach okreslonych w przepi5ach 0 tych odznaczeniach, tytulach i odznakach.
§ 2.

Pracownicy zatrudnieni w Ministerstwie Komunikacji majq prawo do:
'I) umundurowania slu:i:bowego,
2) 80%
ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami oraz
bezptatnych bilet6:v kolejowych,
3) kOfzystania ze swiadczen kolejowej sluzby zdrowia,
z wylqczeniem bezplatnych lek6w
- na zasadaCh okreslonych w od~bnych przepisach.
Pracownicy zatrudnieni w Ministerstwie I:.qCZ~
nosci majq prawo do :
1) 50% ulgi przy instalacji telefonu,
2) ulgowej Odplatnosci zaaqonament radiowo-telewlzyjny,
;
3) ulgowego (bezplatnego) abonamentu telefonicznego
- na zasadach okreSlonych w odrE}bnych przepisach.
§ 3.

§4. ' Lekarze, lekarze dentysci 1 magistrowie farmacjl
zatrudnieni w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Spolecwej
oraz w terenowych organach administracji panstwowej
majq pruwo do dodatkowego zatrudme:ua w zak.lad ach
spolecznych sluzby zdrowia w wymjarze nie przekracza' jqcym 1/3 etatu, poza godzinami normalnej pracy.
§ 5. Pracownicy Ministerstwd Gorn~ctwa 1 Energetyki oraz innych ministerstw i organ6w panstwQwych
nadzorujqcych gornictwo lub dzialajqcych w dziedainie
gornictw 1, a takie pracownicy inspekcyjno-techniczni
urzE}dow gorniczych maJq uprawnienia w zakresie przewidzianym w rozporz'qdzeniu Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 1981 r.' w sprawie szczegolnych przywilejow dla pracownikow g6rnictwa - Karta g6rnika (Dz. U. z 1982 r.
Nr 2, poz. 13) oraz W innych przepisach.
§ 6. Tracq moc szczeg6lne uprawnienia pracownikow
urzE}d6w - panstwowych nie wymienione w uchwale.

§ 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia
1983 r.

Prezes Rady Ministr6w: gen. armii W. Jaruzelskl
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UCHW AlA Nr 254 RADY MOOSTROW

/

z dnis 6 grudnia 1982 r.
W

...

sprawte pracownlczycb bllet6w kolejowycb t autobusowych.

W celu ulatwienia nabywania pracowniczych biIet6w
miesiE}cznychkolejowych i autobusowyehl na przejazdy do
praey osobom zatrudnionym w uspolecznionych zakladach
pracy Rada Ministr6w uchwala, co nastE}puje:

wych i autobusoWych oraz cZE}Sciowego feh oplaeania w
wysokosci 600/0.

§ 3. Przepisy § 1 I 2 stosuje siE} odpowiednio przy
przewozach pracownik6w do pracy i z pracy, organizowanych przez uspolecznione zaklady pracy, ~rodkami
§ 1. Zaklady praey b~dClee jednostkami budzetowymi,
transportu . samochodowego publicznego IUb branzowego
zatrudniajqce pracownik6w dojezdzajqcych do praey ko- . w drodze najinu Iub umowy przewozu.
lejl\ lub autobusami Panstwowej Komunikacjl' Samoeho§ 4. Traci moe uchwala Dr 278 Rady Ministrow z dnia
-dowej, nabywajq zbiorezo. dla tyeh pracowniKow odpo27 czerwca 1959 r. w sprawie przejazdow kole'jami . ~ miewiednie bilety miesiE}Czne. Zaklad pracy pokrywa 60%
naleznoSci taryfowych Z4 pracowniczy bilet miesiE}cznYi' siE}cznymi biletami praaowniezymi oraz zasad ich oplacania (Monitor Polski Nr 72, poz. 378).
pozostale 400/0 oplaea pracownik.
, § 2. Zakladom pracy nie bE}dClCym jednostkami budzetowymi zaleca siE}stosowanie okreslonych w § 1 zasad

nabywania pracowniczych bilet6w miesiE}cznyeh kolejo-

!

§ . 5. Uchwala wchodzi w
1983 r.

~ycie

z dniem 1 styeznia

P.rezes Rady Ministrow: w Z. J. Obodowski

