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Z. ałąc:mik

do uchwały Radl' Państwa
z dnia 11 lipca l \}85 r. (poz. 1601
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UCHWAłA Nr
'l

125 RADY MTN1STRÓW

dnia 19 lipca . 1985 r.
I

,

zmieniająca uchwalę w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.
Na pon stawie art. 33 § 1 _ ustawy z dnia 10 lipca.
1951 'I, o prawie. autorskim (Dz .. U. Nr 34, poz. , 234
i z 1975 r. Nr 34, poz. 184) Rada Ministrów uchwala. co
nast ę puje : ,
§ I. W załącznikach nr 1--'3 do uchwały nr I 136
Rady Ministrów 1- dńfa 10 lipca 19'(5 r. w sprawie w~na
grodzeń kompozytorskich (Monitor Polski Nr 26, poz. 159
t z 19R2 r. Nr 29. poz. 253) stawki wynagrodzenia podwyż
sZa się o 500/,.
§ 2.

je się do umów zawartych po dniu . wejścia w żyde
uchwały.

"

2. Stawki wyriagrodzenia ustalone w § l mogą być
zastosowane do umowy zawartej przed dniem wejścia
w życie uchwały-, ' i~żeIi utwór został przy jęty po tym
dniu.
§ 3.

z

mocą

Uchwała wchodzi w
od dnia 1 lipca 1985 r.

1. Stawki wynagrodzenia ustalone w § 1 stosu-

życie

z dniem

Q9łoszenia

Prezes Rady Ministrów: w z. M. GOfy woaa
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UCHW AtA Nr 127 RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 1985. r.
w sprawie czaS8

priłCy

pl'a('owników zatrudnionycJl w warunkach szczególnie

uciążliwych

lub szko"'Jiwych dla

zdrąwia.

l) dla zatrudnionych w wymiarze 40 lub 41 godzin tyNa podstawie art. 130 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 f .
Nr 24, poz. 141. z 1975 r. Nr ł6, poz. 91, ' z 1981 r. Nr 6,
godniowo:
poz. 23. z 1982 r. Nr 31. poz. 2.\ 4, z 1985 r. Nr 20, poz. 85
a) 40 lub 41 godzin w 6·dniowym tygodniu pracy,
i Nr 35. poz. 162) w związku . z ustaleniem powszechnych
b("35 godzin w S-dniowym , tygodniu pracy,
zasi:ld stosowania czasu pracy w uspołecznionych zaklaz tym że dobowy wymiar czasu pracy nie może przed~c.h · pracy z uwzględnieiliem dodatkowych dni wol~ych
krocżyć 7 godzin,
od pracy - Rada Ministrów uchwala, co następuje :
2) dla zatrudnionych w wymiarze 36 godzin tygodniowo:
§ 1. Pracow nicy objęci sk.róconym czasem pracy z a) 36 godzin . w 6-dniowym tygodniu pracy,
tytułu ~atrudni e nia w warunkach szczególnie uciążliwych
b)
30 godzin w 5··dniowym tygodniu pracy,
lub szkodliwych dla zdrowia mogą korzystać z "38 , lu~
z tym że , dobowy wypli.a r czasu pracy nie mo~e prze34 dodatkowych dni wolnych od pracy w roku kalendakroczyć 6 godzin.
'rzowym na zasadach i w trybie określonych w rozporzą
dzeniu Rady Ministrów z dnia 8 pażdziernika 1984 r,. w
2. Dla pracowników ,zatrudnionych w ' wymiarze 40
sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych
lub 41 godzin · tygodniowo właściwy minister w porozuzakl ad il Ctł ·pri:lcy oraz zmian niektórych przepisów oczamieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może
sie plilCy (Dz. U. Nr 51. poz. 263 i z 1985 r. Nr 32,
ustalić ódmienny wymiar czasu pracy. z zachowaniem w
poz. 145), ze zmianami określonymi w uchwale. '
ciągu roku średniego wymiaru tygodniowego wynika j ą
cego z ust. 1 pkt 1. Tygodniowy wymiar czasu pracy ni1!
§ 2. 1. Dla pri:lcowników, o których mowa w I§ l,
może być krótszy niż 35 i dłuższy niż 41 godzin; doboczas pracy wynosi:

