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6) inic jowdnie I tworzenie _ warunków do prówadzenia 
plac ndukuwo-bclddwC'lych I wd/ozenlOwych związa

nych l /cdJiLdCją Zdddtl ploduKcyjnych. 

7) wspóJudzidJ w oprd ,:uwywiwiu wlw,e(l polilyki tech
nIcznej I I1dukowu bdddWCZCj w cJlledLindc l1 obJę· 

tychzdkl es('m dzidldnld t\.'lln'istra. 

8) ocena wykOlzystania nubytych licencji oraz inicjo· 
warlle i poćl,ejmow iJl1ie _ dlialdI1 ztnlelzających do ra
cj\ltldlnego wykurz y ~ tdniil zdkupllJOych licer,cji. 

.9) prowadzenie dlu~()lcllowych studiów , dotyczących 
WSpÓll1lilC y i wy'mi arly gllspoddr,czej z z cfgutnicą, 

ZWI,.ISlCZa w ,ra'ma€h- Rady W ZcI)emne j Pomocy GosPO" 
darC7;ej. olganilOwćlnie ws'póldzidłdnia oraz ledliwcji 
polItyki I ~dnstwa w tym z"lkresie. ' 

10) plowddz.enie pUlC bildnsowych na potrzeby ~oordy
n<lCji rozwoju poszczególnych dziE'Clzin objętych za
kresem dzidldnia Ministra. w powiąldr1iu ' _z caJością 
goSp,jdd I ki naroduwe j. 

11) wspóldli,t!dr.ie w tworzeniu warunków do ochrony 
środowiska nćllurdlneyo plz0d , ujemnymi skutkami 
d zidłdlno'sci ' gospod cliczej zakładów przemysłu che· 
rniczn~'go ,i lek k ie~lo. 

12) z ,lpewńianle likWidacji zllgrozen substancJami to· 
ksycznymi' i niebezpiecznymi zaistniałych w wyniku 
aWdril na ler,enie kl :l jli: 

13,) inicjowanie i prze<lstawi clllle propozycji legIslacyj
nych ' w ,uzgodnieniu z zainte resowanymi orgdnólmi. 

14) ustalanie . kierunków polityki kadrowej i jej prowa· 
cłlenie ,oraz doskonalenie " systemu ocen kadry kie
rowniczej, 

,15) splilwowanie nadzoru nad centr aliJl)li obrotu lowa· 
ruwego, 

16) sprawowanie nadzoru · nad działa l noscią p['zedsię· 
biorstw i innych jednostek 'oqJdnizdcYJnych w la· 
~resie i trybie okreś lonym w ' odrębnych przepisiJcn. 

§ 3. Minister Przemysiu Chemicznego l Lekkiego 
wykonuje równIeż zdddl1la o!ueś[one w odrębnych' prze· ' 
pisach, a w szczegó lnosci: 

1) współuczestniczy wopracówywaniu centralnych 
programów operacyjnych niezbędnych do zaspokaja· 
nia plioryletow yc II po trzeb spolecz11 ych I gospodar:'_ 
czych, z llw zgłędnienlem zdddO i środków ich redli· 
w cji przez p r zedsięlJiol st wa l inne nadzorowane 
jednostki / organizdcyjne. 

2) realizuje zadania obronne, 

3) tWOf7y warunki organizacyjne. ekonomiczne i tech
niczne do rozwGju ełektywneg,o eksportu, pod no· 
sze'llla jakości ' towarów ekspultowych oraz racj(;na
lizacji importu. 

4) koordynuje realizację inwestycji centralnych. 

§ 4, MlIlisler Przemysłu Chemicznego l Lekkiego 
wspóldziała w wykonywani,u swoich zaddń 1: naczelny.
mi oraz centralnymi i ' tereno\'\' ymi org<lfldmi administra· 
CJi pdńSI wowej, ze zWlązk dml za wodow ymi, organiza
c jdmi społeczno pol il ycżn y'ml. spółdzielczymi. i inn ymi. 
jak również z przedsiębioLstwami państwowymi i inny
mi hadzolOwanymi jednostkami organizacyjnymi. lwlasz· 
cza w zakresie przckazY'fania im niezbędnych inlor· 
macji oraz rozpatrywania opinii i postulatów załóg. 

§ 5. Ro.zporządzenie wchodzi w , życie l dniem oglo., 
szenia. \ 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jurt/ze/ski 
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-~mleniające rozponąd:wnie w sprawie ' nauki zawodu I przyunenla do wykonywania określonych prac przez 
m/odoc-ianyt.h w rzemieślniczych zakładach -pracy. 

Na podstawie art. 206 '§ 3 pkt l Kodeksu praC}' 
(nz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. ł4ł. z 1975 r. Nr 16. pOl. 91 
i z 1981 r: Nr 6, poz. 23) zarząd za się, co następuje: 

§ I. W rozporządzeniu Ministra Pracy. , Płaci Spraw 
Socjdlnych ,z dnia 30 ~rlłdnia 1\:174 r. w 'sprdwie nauki 
za \'v'od u i pizyuczenia do wykonywania określonych 

prac przez młodocianych w riemieslnlczych zakladach 
pldCY iDz. U. Nr 51. P<:'z. 335) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w § 21: 

a) w ust. I po wyr(lzac~ "do na]!1l zszego wynagro
dzenia" dodaje się wyraz "zasddniczego", 

h) liSt. 2 otrzymuje brzmienie: 

.. 2. Ustdt'a się n?:lstępu jący stosunek procentowy, 
oklórym mowa w u'st. 1: 

1) w pierwszym roku nau k i nie niższy 

niż ,20,i/o• ' 

2) w drugim roku nauki nie niższy ' 

niż 3(J"/u, 

3) J w ' trzecim roku nauki nie niższy 

niż GUli/O. 

4) w czwartym roku nauk i nie niis1fY 
niż 7l)"/ o, .. . 

2) w § 22 wyrazy .,ni,e niższe od 40°/. oajniższego 

wynagrodzenid" 'wstę puje się wyrazdmi "nie niisze 
od 30°/0 najniższf:'go wynagrodzenia zasadniczego'·. 

§ 2. RozporządLenie wchodzi w życie z dniem oglo. 
szenia • 

Minister Pracy. Pł~c i Spraw Socjalnych: A. RUjkiewlcx 
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