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UCHWAtA Nr 106 RADY MINISTRÓW
" z dnia 30 czerwca 1986 r.
!mleniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w
świadczeń

przysługujących

sprawie
pracownikom urzędów ' pańs.twowych przeniesionym do pracy w Innej miejscowości.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r.
24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6,
poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 oraz z 1985 r. Nr 20,
poz. 85 i Nr 35, poz. 162) oraz art. 26 ust. 2 ustawy z. dnia
16 . września 1982 r. o pracownikach urzędów państwo
wych (Dz. U. Nr 31. poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, ·poz. 187)
Rada Ministrów uchwala, co następuje I

1985 r. Nr 8, poz. 66) w § 3 w pkt 2 wyrazy: ,,160
wyrazami: ,,220 zł".

~f

zł"

zastępuje się

§ 2. 'IN uchwale nr 22~ Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących.. pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy
w innej miejscowości (Monitor Pol'ilk i Nr 30, poz. 258
I z 1985 r. Nr 8, poz.. 66) w § 10 w ust. 1 wyrazy: ,,160 !ł"
zastępuje się wyrazami: ,,220 zł".

§ i. W uchwale nr 78 Rady Ministrów % dnia
17 kwietnia 1981 .r. w sprawie świadczen dla pracowników czasowo przeniesionych ' (Monitor Polski Nr 11 , poz.
84, z 1982 r. ' Nr 4, poz. 19, z 1984 r. Nr 2, poz. 13 i z

§ 3.

Uchwała

wchodzi

W · życie

z dniem

ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner
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ZARZĄDZENIE

Nr 11 PREZFSA RAPY MINISTRÓW
z dnia Q lipca 1986 r.

W

~prawle

zmiany terminów dni wolnych od pracy dla pracowników

urzędów

państwowych

w lipcu 1986 r.

Na podstawie al t. 30 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia ' rozkładach czasu pracy w innych terminach, stosownie
16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwo do § 2.
wych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187)
§2. · 1. Pracownicy, którzy w myśl § l ust. 1 za_ oraz art. 150 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, rządzenia mają korzystać w dniu 19 . lipca 1986 r. z dnia
poz. 141, z. 1975 r. Nr 16, poz. 91. z 1981 L Nr 6, poz. 23, dodatkowo wolnego od pracy, będą pracować w tym
z 1982 L Nr 31. poz. 214 oraz z 1985 L Nr 20, poz: 85 dniu (19 lipca) w zamian za dodatkowy dzień wolny od
I Nr 35, poz. 162) zarządza się, co następuje:
pracy w dniu 21 lipca 1986 L, w wymi~e dziennym
7,5 godziny.
2. Pracownicy, dla których dzień 19 lipca 1986 r.
§ l. Dzień 21 lipca 1986 L ustala się jako dzień domiał być w myśl § 2 ust. 1 zarządzenia dniem pracy,
datkowo wolny od pracy dla pracowników urzędów pań będą pracować w tym dniu (19 lipca) w wymiarze dzienlitwowych, w których wymiar i rozkład czasu pracy regu- nym 5 godzin, a w . zamian za dodatkowy dzień wolny od
lują przepisy zarządzenia nr 32 Prezesa Rady Ministrów
pracy w dniu 21 lipca 1986 r. będą pracować w dniu
.& dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania roz26 lip,c a 1986' r. w wymiarze dziennym 7,5 godziny.
kładu i wymiaru czasu pra~y pracowników urzędów pań
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
stwowych (Monitor Polski Nr 33, floz. 294), zwanego dalej
Prezes Rady Min istrów: Z. Messner
"zarządzeniem", ! równoczesnym dokonaniem zmiany w
/
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ZARZĄDZENJ,E

MINISTRA BUDOwNICTW A, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ
z dnia 20 czerwca 1986 r.

w sprawie ogólnych warunków umóW o wykonanie robót geotlezy jnycb i kartograficznych między jednostkami
gospodarki uspołecznione j.
Na podst a wie § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a} uchwały nr 193
Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie
upoważnieni a naczelnych organów administracji państwo
wej do ustalania ogólnych warunków i wzor?w umów
(Monitor Polski Nr 36, poz. 219 . z 1978 r. Nr 31.I'Oz. 114,
z 1982 r. Nr 19, poz. 161. z 1983 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 7,
p oz. 44 oraz z 1985 r. Nr 7. poz. 53) oraz § 1 uchwały
nr 30 Rady Ministrów z dnia 15 marca \986 r. w sprawie
upoważnIenia do uregi.llowania w sposób odbiegający od

przepisów Kodeksu cywilnego nie których warunków
umów o wykonanie robót geodezyjnych i kartograficznyc h tMonitor Polski Nr . 7, poz. 50) zarządza się, co nastę puje:

§ l . Ustala się ogólne wffrunki umów o wykonanie
t obót geodezy jnych i kartograficznych między jednostkami gospoda rki . uspołecznionej, stanowiące załącznik do
zarzą cz enill.

j \.

