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, ZARZJ\DZENIB Nr32 ,PRElESA· RADY "MINISTROW , , 
z dnia 29 grudnia 1982 r. 

w sprawle zasad ustalania rozld'adu i wymiaru czasu pracy pracownik6w W'z~d6w panstwowycb. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnl. 
16 wrzesnia 1982 r. 0 praeownikaeh urzElrl6w panstwowych 
(Dz. U. Nr 31, poz. 214) oraz art~ , 150 Kodeksu pracy (Dz. U. 
z 1974 r. Nr 24, poz. 141. Z 1975 r; Nr 16, poz.91. z 1981t. 
Nr 6, poZ. 23 i z 1982 r. Nr 3l,poz. 214) zariqdza si~,co 
nast('lpuje: 

§ 1. Rozklad ezasu praey w tygodniu oraz jego wy
miar w poszczeg61nych dniach tygodnia , pracownik6w 
urz~d6w pailstwowych, zwanych dalej "pracownikami", 
ustala kierownik urz('ldu na podstawie zasad okreslonyeh 

. w zarzqdzerii u. " . ' 

§ 2. 1. Kie rownicy urz~d6w pailstwowych dostosujll 
rozldad czasu pfacy pracownik6w - w granicac~ norm 
ok reslonych wart. 29 ust. 1 ustawy z dnra 16 wrzesnia 

- 1982 r, 0 pracowrtikach urz~d6w pailstwowych .:.;", do go
dzin pracy urz~du, wprowadzajqe 7,5-godzimt'y dzien 'praty 
od poniedzialku clo piqtku i 5-godzinny dzieil pracy , W so
bott). z tym i.e co, druga sobota , dla pol~wy og6lnej liczby 
pracownik6w jest dniem dodatkowo wolnym od pracy. 

2. Urz~dy pailstwowe rozpoczynaj<\ prac~ 0 godd
nie 8.15 i koilczq, ' w dniac.h od poniedzialku do piCltku, 
o godzinie 15.45, a , w sobot~ 0 godzinie 13.15. 

3, Kierownicy terenowych ' urz('ld6w administracji pafl-
, stwowej mogq wydluzyc praco:w-nikom tych urz('ld6w. ' w 

niekLorych dniach rygodnia, czas !pracy do 8 godzin. jei eli 
jes t to uzasddnione " potizebq zorgariizowania 'sprawnej 
obslugi. obywateli. ', Czdspracy pracownik6w pracujqcych 

, w wydluzonyxq ' dobowym czasie praey jest odpowiednio 
kr6tszy w irinych dniach tego tygodnia. ' 

4. Kierownicy terenqwych urz.('ld6w administra,cji pail
stwowej mogCl - w porozumieniu z wojewodq (prezyden
tem miasta stopnia wojew6dzkiego) - ustalic innq niz 
okreslona w ust. 2 godzin~ rozpoczynania i zakonczenia 
dnia pracy. 

§ 3. Kierownicy urz('ld6w zorganizlljqplac~ urzEldu w 
spos6b zapewniajqcy sprawnq jego dzialalnosc w kazdq 
sobot~, szezeg61nie wzakresie ciqglosci obsady stanowisk 

' pracyzwiCizanych z bezposredniq obslt'94 obywateli. 

§ 4. Dodatkowe dni wolne od pracy przypadajqce w 
okresie urlopu wypoczynkowego sq ' wliczan'e do urlopu, 
z wyj'ltkiem tych dui dodatkowowolnych od praey dla 
pr~cownika,kt6re przypad-aj'l na pierwszy i ostathi dZleil 

' tego urlopu. 

§ 5. Kierownikami Uf'l~J0W. w rozumieniu przepis6w 
zarzqdzenia, sil ministrowie i kierownicy urzEld6w central
nych oraz kierownicy podleglycb im jednostek 'organiza
cyjnyeh, Wojewodowie, prezydenci miast stopnia woje
w6dzkiego, prezyd~nci miast. naczelnicy: miast, dzielnic, 
groin oraz naczelnicy miast i gmin. 

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dni E' m 1 stynnia 
1983r. 

Prezes Rady l .. fin is trow: g en. dlmil W. Juruzel sk i 
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'ZARZJ\DZENIE MINIS"I:RA ,FINANSOW 

z dnia 29 grudnia 1982 r. 

w~prawie taryfysldadek 141- obo\Y141;kowe ,ubezpJeczeniabudynk6w"oraz mieniiiwgospod.lrstwach rolnych 
I odpowtedzlalno~clcywllnel rolnik6w; 

Na podstawie art. 6 I,1.st, 1 u~tawy z d ,Tlia 2. gru~n~a , 
19?B r. ,0 . u,bezpiecze.,niach .. ,maj!i.tkoWYC;h i. , Q!iqbQwych , 
(Dz. U. z , 1958 .r. . Nr 12" ppz.357, , z 1964 r. Nr J6, 
poz: 94 i , z 1975 T. NT 16, poz 91), § 1 rozporzqd~enfa 
Rady Mini'str6w ,z duia 20 grudnia197oi , T. , ,w sprawie 

" sposobu ustalania tarYf i poboru skladek za obowiqzk,o
we ubezpieCzeliia ' maj<}tkowe i osobowe' (Dz. U; z 1974 r. , 
Nr49. pOZ., 304, z 1981 r. Nr 30, poz. iSS ' iz 19'82 r: 
Nr :)8. poz. 252) oraz § ' 7 ust. 1 'rozporzqdzenia R:ady Mi
nistrow' z dnia15 listopada 1982 r. wsprawh~, obowiqz
kowego ubezpleczenia budynk6w orazmienia wgosiJO
dars'twach rolnych (Dz. U. Nr 38, pOZ. 250) zarzqdza 5i~, 
co nast~puje; 

§ I. Usta la si~ w zalqczniku do zarzqdzenia taryfll 
skladek za obowiqzkowe ubezpieczenia: 

1) budynk6w, 
2) mienia stanowiqcego wlasnosc: 

a) rolnikow indywidualnych, Iqcznie ze skladkq za 
u!:>ezpieczenie odpowiedzialnosci cywi+ner ,lOCh, 

, b)spol~zi~lni rolniczych. 
,G) , osob (izycznych posiadaj'lcych , dzialki ,do 0.50 ha, 

, 3) , zwierz'lt gospodarskich od ,padni('lcia i dobicia z ko
niecznosci. 

§ 2. Tracq D1Oe: 
1) zarzqdzenie Ministra Finans6w z driia 21 czeTwca 

, 1975 r: Vi sprawie taryfy ' skladek za , obowiqzkowe 
ubezpieczenia budyn](6w oraz mienia wgospodar~ 
stwach rolriych (Monitor Polski z 1975 r. NT 21, poz. 
128, z 19'78 r. NT 37. pOz. 143 i z 1982 r. Nr 20, 
poz. 178). 

2) zarzqdzenie Ministra 'Finans6w zdnia 3 marca 1978 r. 
w sprawie taryfy skladek za obowiqzkowe I,lbezpie
czenie, O(!powiedzialnosci cy.wilnej.rolnik6wi(Monitor 
Polski Nr 10, pOZ, 38). 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem .1 styez
nia 1983 r. 

Minister Finails6w: - w z;- W.B'le.r\ 


