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3) udżielania kdIldydatom do pracy: 
a) informacji o wolnych miejscach pracy'.. ~ 
b) porad ', zawodowych. zwla~'lZcza przy dokonywaniu 

wyboru zawodu bądź, rodzaju szkolenia zawodo
wego. , 

• 4) organizowania przemieszczeń pracowników. 
5) inicjowania i organizowania przygotowania zawodo

wego oraz przekwalifikowania osób poszu~ujących 

pracy. 
6) kierowania do pracy absolwentów szkół zgodnie z po-

siadanymi kwalifikacjami. ' 

§ 4. 1. Zakłady pracy są obowiązane do zgłaszania 
Of!ja T' om zatrudnienia ka,żdego wolnego ' miejsca pracy 
l miejsca nauki zawodu, 

2, Zakłady pracy przed zgłoszeniem ,,,olnych mIeJsc 
pracy są obowiązane przeari alizować możli,wość wykona
nia planowych 'zadań' bez przyjmowania nowych pracow
ników, w drodze podniesienia wydajności pracy lub wy
korzystania wla5nych rezerw w zakresie zatrudnienia. 

3, Zakłady pracy są obowiązane informować organy 
zatrudnienia o: 

l) ' planowanym wzroście zatrudnienia przed / rozppczę
ciem każdego roku oraz przed każdym kwartałem. 

2) przewidzianych zwolnieniach pracowników wskutek 
zmniejszenia/ stanu zatrudnienia. co najmniej na mie
siąc przed zamierzonym terminem zwolnienia pr.acow
ników. 

4. Zakłady pracy mogą przyjmować pracowników na 
wp1ne miejsca pracy wyłącznie na podstawie skierowania 
lub zezwolenia organu zatrudnienia. 

5. Zakłady pracy są obowiązane w ciągu 7 dni od 
, dnia ' zatrudnienia z'awiadomić organ zatrudnienia o ' każdym 
J:atrudnieniu pracownika skierowanego przez ten organ. ' 

, 6. Zakłady pracy s'ą obowiązane uzyskiwać zezw'ole-
nia organów zatrudnienia stopnia wojewódzkiego na za
mieszczanie informacji o wolnych miejscach pracy , w pra-

aie. r .. dlu i telewizji lub na ogłaszanie tycb Informacji , 
w miejscu publkznym. 

ł 5.1. Zakłady pracy na terenie · całego .kraju ....;... 
w n1mach zgłoszonych wolnych ,miejsc pracy '-:'są obo
willzllne na podstawie skierowań organu zatrudnienia za-
trudniać: ' , 

l) osoby uchylające , się od pracy w rozumieniu ustCiWY 
z dnia, 26 października ' 1982 r. o postępowaniu wobec 
os~b uchylających się od pracy (Dz. U. Nr 35. poz. 
229). 

2) osoby zwolnione z zakładów karnych. w tym również 
na' podstawie amnestii. 

3) osoby korzystające ze ' środków funduszu ak'tywizacji 
zawodQwe-j. 

4) , kobiety sprawujące opiekę nad małymi dziećmi. 
5) rekonwales.centów po · przebytych chorobach I ura

zach. 
6) inwaIidó~ III gFUpy. 

2. Zakłady pracy są obowiązane zatrudniać również 

absolwentów szkół na podstawie skierowań wydanych 
przez organy zatrudnienia lub pełnomocników Ministra 
Pracy. Plac i Spraw Socjalnych do spraw za trudniania 
absolwentów szkół wy±Szych, ' 

3 .. Minister Pracy. Płac i Spraw Socjalnych może na 
wniose" wojewodów (prezydentów mia'st stopnia woje: 
wódzkiego) lub ministrów -wyłączyć niektóre zakłady pra
cy z obowiązku za~rudniania osób wymienionych VI ust. 1. 

f 6. Minister Pracy. Płac i Spraw Socjalnych określi 
szcze-gółowe zasady wyk onywariia ob'owiązkowego po~ 
śfednictwa pracy oraz współdziałania zakładów ,pracy 
z organami zatrudni enia w zakresie pos rednictwa pracy 
t racjonalizacji zatrudnien'ia . 

§ 7; Rozporzątj'zenie wchodzi w życie z dniem ogło- ' 
szenia, 
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z dnia 18 sierpnia 1983 r. 

w sprawie szczegółowego zakresli działania Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy 'z dnia 14 lipca uspo łecznionej i użyteczności publicznej. organiza-
.'l983 r. o urzędzIe Ministfl'1 Spraw Wevlnętrznych i zakre- cjL środowisk społecznych i grup zawodowych "-
.ie działania podległych mu organów (Dz. U. Nr 38, poz. oraz obywateli przed działalnością terrorystyczną. 

172) zar~dza się. ,co następuje: ' sabotaźową i dywersyjną OUlZ innymi przestęp

§ 1. Do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrz-
lIych należy: \ 

l) w dziedzinie bezpieczeństwa pal'lstwa: 
a) rozpoznawanie, ujawnianie. .zapobieganie i zwal

czanie szpJegowskiej. dywersyjnej i inne j sZkodli
wej . działalności prowadzonej przez służby wywia
dowcze i kontrwywiadowcze pal1stw obcych i Inne 
ośrodki zagraniczne przeciwko Polskiej Rzeczypos-

,politej Ludowej i jej obywateJ0)ll oraz d ziałalności 
antypaństwowej podejmowanej ' w kraju -:- w celu 
zapewnienia (lchrony pod stawowych interesów 
politycznych i gospodarczych Polskiej Rzeczypos
politej Ludowej i państw so juszniczych. a zwłasz
cza ochrona organów i instytucji państwowych. 

obiektów gospodarki uspołecznionej. organizacji 
społecznych i innych form życia społeczneg o, 

b) ochrona mganów i instytucji państwowych, insty
tucji naukowo·badawczyc h. , oświatowych, wycho
wawcz ych i ~tilturalnych. obiektów gospodarki 

stwami i szkodliwymi działaniami godzącymi w , 
konstytucyjne zasady ustrojowe oraz w podstawo
we inter~sy polityczne i gosp,odarcze Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej. . 

cl ochrona naczelnych organów władzy i · administra
cji państwowej oraz centralnych władz organizacji 
politycznych i spofecznych. 

d) realizacja zadań w dziedzinie polityki paszporto~, 
wej i wizowej we współdziałaniu z właściwymi 

ministrami , i ' kie'rownikaroi urzędów centra,lnych 
oraz , kont;rola międzynarodQwego ruchu osobowe
go na granicach Polskiej RzeczypDspolitej Ludowej. 

e) ochrona 'personelu i siedzib obcych przedstawi
cielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych 
oraz innych misji zagranicznych korzystających 
,z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw oraz 
umów i zwyczajów międzynarodowych, 

f) lwordynowanie organizacji ochrony tajemnicy pań
stwoweJ i sluźbowej -na zasadach okreś l onych w 
odrębnych przepisach. 
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g). przyg otowanie mobilizacyjno-obronne sU . iiśroo

k.ew resortu sp,r,a w wewnętl7!uych · w r.azie .zag.ro
żenia bezpieczenstwa lub obronnqśc i paóstw·a. 

.h) opracowywanie .i doskon.aJenie metod dzia ł ali roz;po
znawczy ch .i ochrormych podejn1.owarrych w celu 
zapobiegania i zwalczania czynów ' oraz zjaw,isk 
gódzących w bezpieczenstwo paóstwa ; 

2) w dziedzinie ochrony życia. zdrowia .. mienia obyWa
teli i ' mienia społecznego . przed bezprawnymi zama
chami naruszającym i te dobra' - zapobieganie prze
stępczości. ustalanie i uj awnia nie przestępstw oraz 
wykrywanie i ścig a nie ich sprawców; 

3) w dziedzinie ochr ,)ny porzqdku publicznego: 
a) zapobieganie zakłóceniom porządku publiczne go, 
b) przywracanie zakłóconego porządku publicznego, 
e) współudział w zapewnieniu porządku publicznego 

podczas wieców, pochodów i man ifestacji. 
d) zapewnienie ł adu i spokoju w miejscach. pub;licz

nych i środkach komunikacji publicznej, 
e) współudział w zapewnienil1 bezpieczeństwa po

\ wszechnego w ruchu na drogach publicznych, 
f) współudział w ' ochronie bezpieczeństwa W · komu

nikac~i Jolnióej . kolejowej i wodnej, 
g) 'współudział w prowadzeniu dzia :lań porządkowo

-ochronnych 'oraz czynności ratowniczych w razie 
kl.ęsk żywiołow ych i inn ych niebezpiecznych zda
rzen, 

h) nlldzór nad wykonywaniem przepisów porządko
. wych organów władzy .i ad~inistrafJi państwowej 

na zas.adach określonych w odrębnych przepisach; 
.f) w dziedzinie zwalczania innych ' przestępstw i wy~ 

kroczeń , . 
a) . przeciwdZiałanie przyczynom ' f warunkom sprzy

jającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń, 
b) ustalanie i ujawni.anie ,przestępstw ' i wykroczeń. 

oraz 'wykrywanie i ściganie ich sprawców, 
c) organizowanie i prowadzenie działań pościgowych 

zdsprawcallli przestępstw oraz konwojowani.e osób 
zatrzymanych lub aresztowanych, 

d) współdziałanie z innymi organami . państwowymi 
. . i organizacjami społecznymi w zakresie zapobie~ 

gan'ia czynom 1 zjawiskom sprzyjającym narusza
niu porządku prawnego, . a zwłaszcza demoralizllcji 
nieletnich. al'koholizmowi, ~arkomanii, uchylanIu 
się od P!dCy i nauki oraz marnotrawstwu . mienia 
społecznego, 

'e) prowadzenie prac badawczych o przestępstwach 

i wykroczeniach oraz dos.kónlllenie metod zapobie·· 
gawczych, 

f) współdziałllnie w zakresi~ technicznego zabezpie
czenia obiektów przed . przestępstwami i innymi 
zdarzeniami: ' 

5) wclaiedzinie ochrony granic państwowych - organi- ' 
70waJiie kontroli ruchu granicznego, zabezpieczenie 
Llenaruszalności znaków i urządzeń granic'znych oraz 
inne sprawy. określone w odrębnych przepisach: ' 

6) w dziedzinie ~połeczno-odministraC)7jxi.ej: 

poz.21;e 

- stowarzyszeń, zgromadzeń , zbiór-ek pubHczny€h, 
odznak i m und ur-ów , 

'- rejestracji stanu cywilnego, 
- zmi,nny jm·ion ,i ndzwisk orazoby-w.alelstwa, 
- ewidencji ludnośc i i dowodówosobistych,. · 
- obsłlłgi ,organizacyjno-pr awnej kol€g:iów do 

:spraw wykroczeń .oraz wykonywania k~r orze- o 
czonych przez t€ kolegia, . 
org,anizacji ochrony tajemnicy pans~wow~j I 
służbowej w urzędQth terenowych organów -ad
ministracji państwowej, 

dl udzielanie pozwoleń na przepr-owadzanie zbiórek' 
publicznych o zasięgu ogólnokrajowym: ze.zwoleń 
na nabywanie nieruchomości przez cudzożiemców 
oraz na pobyt stały w strefie nadgranicznej, 

e) ustanawianie i używa'nie odznak, 
f)-:- wydawanie pozwoleri na bron, 
g) wyd.a-Wanie dpkumentów uprawniających do prze

kroczenia granicy państwowej i pooy tu cudzoziem
ców na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Lu
GOW€j, 

h) zarządzanie rejest racji przedpoborowych oraz 
wspól'llie z Ministr.em Ob.rony Narodowej prze pro- . 
w adzanie poboru, a takż~ sprawowanie zwierzch
niego nadzoru nad jego przeprowadzeniem. 

i) o rg·a·nizowanie i nadzorowanie działań na rzecz 
powszechnego obowiązku obrony, ' określotlych w 
odię bn ych prZepisach. 

j) ustaJanie szczegółowych zasad sporządzania spisu 
wyborców oraz wYkonywanie innych ·, zadań wyni
ka jących z ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej 
Rzeczypospolitej . Ludowej i rad narodowych; 

'1) vi dziedzinie ochrony przeciwpożarowej - sprawowa
. nie zwierzchniego nadzoru i koordynacji działalności 
na zaśadach eKreślonych w odrębnych przepisach; 

6) w dziedzinie usuwania skutków klęsk żywiołow.Ych 
i' innych niepez.piecznych zdarzeń - 'Sprilwy określone 
w odrębnych ' przepisach. 

§ 2. Do zakresu dzIałania Ministra Spraw Wewn'ę trz
nych nIlleży również: 

1) orgaNizowanie i czuwanie nad całokształtem działal
no~ki ideowo-wychowawczej służącej stałemu umac
nianiu postawy moralno-politycznej i dyscypliny 
ftmkcjonaduszy, żołnierzy i pracowników cywilnych 
resortu; . 

2) stwarzan ie warunków prawidłowej .działahlOściorga
. nizacji partyjnych, rad funkcjonariuszy i rad prllcow
niczych, ,kóJ rodZlinjł miHcyjnej, organizacji młodzie
żowych, sportowych oraz innych organizacji społecz-
nych ; , . / 

3) organizowanie i nadzorowanie szkolnictwa resortu 
spraw wewnętrznych oraz doskonalenia zawodowego 
hmkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników cywilnych 
tego resortu; 

4) nadzorowanie działalności OchÓtnicze j Rezerwy Mili
cji Obywatelskiej na zasadach określonych w odrę b

. nych przepisach; 
.a) . nadzór nad działalnością kolegiów do spraw wy

kroczeń przy . terenowych organa.ch Ildministracji 
państwowej i nad postępowaniem mand atowym - 5) 
w sprawach o wykroczenia, w tym udzielanie wy
tycznych codo p.olityki orzecznictwa w sprawach 

nadzorowanie działa In ości straży przemysłowych.: 

bankowych, pocztowych. leśnych, 'ochrony ' kolei i in
n ych uzbrqjonych specja'ustycznych formacji ochron
nych, na zaS/adach określonych w odrębnych prze
~is ach; 

o wykroczenia, 
hl .nadzór nad stowarzyszeniami, 
e) ustalanie kierunków i ' ogólnych ząsad realizacji 

zadań Graz udzielanie pomocy wydzialoJll spraw 
5,połeczn.o-administracyjnych urzędów terenowych 
organów. admlnistracjipanstwowej" w' zakresie: . 

6} orgariizowanie współpracy .z jednostkami ' gospodarki 
uspoł_ecznionej w celu uwzględniania w ramach ich 
p.odukcji pot.rzeb jednostek; tesortu spraw wewnętrz
nych, . w szczególnośc i w zakresie środków technicz-
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nych n!ezbędnych dg prawidłowego wykonywania 
zadań; 

7) wydawanie przepisów prawnych w ramach posiada
nych kompetencji; 

8) doskonalenie wewnęt,:"znych struktur organiza!:yjnych 
resortu; 

9) współdziałanie ze środkami masowego przekazu w ce· 
lu prewencyjnego oddziaływania oraz tworzenia wa

lx"unków do współpracy organów podległych Ministro
wi $pr,aw Wewnętrznych ze społeczeństwem w reali-, 
zacji zadań ochrony , prawnej interesów państwa 

i obywateli; 
10) ' informowanie społecze(lstwa o zwalcZaniu szkodli

wych zjawisk, a także podejmowanie działań na rzecz 

pozyskiwania obywateli do udziału w zwalczaniu tych 
zjawiski 

11) wykonywanie zadań określonych w , odrębnych prze
pisach. 
§ 3. 1. Minister Spraw Wewnęh:znych określa szcze

gółowy zakres ,działania , podległych jednostek organiza
cyjnych. ' 

2. Mini'sŁer Spraw Wewnętrznych ,określa metody, 
i foimy wykonywania zadań służbowych przez Służbę Bez
pieczeństwa ,i Milicję Ob1'wat€lską. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. '1. Obodowskl 

' 217 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 1'9 sitU:.pnia, 1983 r. 

w sprawie zmiany, rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych : zasad gospodarki finan
sowej przedsiębioTstwpatistwowych oraz dostosowania prz,episów ustawy, o gospodarce finąnsowej przedsiębforstw 

państwowych ' do specyHki niektórych prz~dsiębiorstw. 

Na podstawie ,art. 7 ust. 3, art. 38 pkt 8 i 12 oraz 
art. 39 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce fi
nansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 7, 
poz, 54,' Nr 44, poz. 288 i Nr 45, poz, 289) zarządza się, 
co następuje: 

§ , LW § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 czerwca 1983 1'. zmieniającego rozporządzenie w spra
wie, szczegółowych zasad gospodarki finansowej ,przedsię
'biorstw pailstwowych oraz dostosowania przepisów usta· 

wy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowyCh 
do specyfiki niektórych przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 40, 
poz. 179) ust. l otrzymuje brzmienie:, 

"L Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l wrześ-
nia 1983 L" . -

_ § - 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo
szEmia. 
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z dnia 8 si ,,:rpnia i 983 r. 

zmieniające -rozporządzenie w sprawIe podstawy wymiaru składek na ubezpieczenię społeczne za pracowników 
zatrudnionych w nię uspołecznionych za,dadach pracy oraz przez osoby fizyczne. 

, Na podstawie art. 12 ust. ,3 ustawy z dnia 13 kwietnia 
1960 r. o zmiańach właściwości w dziedziPlie ubezpieczeń 

- społecznych, rellt, zaopatrzeń' i opieki spo!ecznej (Dz. U. 
z 1960 .r. Nr 20, poz. 119, z 1972' r. Nr l L poz, 810mz z 
1974 r. Nr 39, pOl. 231 i Nr 47, poz. 280) zarządza się, co 
następuje: ' 

§ l.W ,r.ozporządzeniu Ministra Pt'ęcYJ Płac i Spraw 
Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracow
nik-ów zatrudnionych w nie uspołecznionych , zakładach 

pracy oraz przez osobyfiźyczne (Dz. U. Nr 43, poz, 285) 
Wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § l w ust. ,1 wyraz "stanowi" zast<;puje się wyra
zami "stanowi, z uwzględnieniem § la", 

2) po § l dodaje się § la w brZmieniu: 
,,§ la, Podstawę wymi'aru skła-dek za pracowników 

zatrudnionych w instytucjach kościelnych i za
kOD/łych stanowi wynagrodzenie w gotówce 
wynikające ze stosunku pracy, nie jliższe jed
nak od: 
1) kwoty odpowiadającej dwukrotnej wyso

kości najniższego miesięcznego wynagro-

;3) w § 3: 

dzenia pracowl/ików uspołecznionych zakła
dów pracy - dla orga.nistów, chórmistrzów 
(z wyjątkiem osób zakonnych, które - po
bierają najniższe wynagrodz.enie) oraz pra
cowników zatrudnionych przy budowach, 

2) kwoty odpowiadającej wysokości najniż

szego miesięcznego wynagrodzenia pracow
ników uspo!ecznionych zakładów.-pracy 
dla pracowników nie wymienionych w '"'_ 
pkt 1.", 

aj' w ust. 1 wyrazy "o którym mowa w § 1" zastę-
. puje się 'wyrazami "o którym mowa w § 11 ~a", 

b) w ust. 2 wyrazy "w myśl, § l" zastępuje się wy
razami "w myśl § 1 i la". 

§ 2. Rozporządzenie wchoozl w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie do podstawy wymiaru składek 
,na ubezpieczenie społeczne poczynając od składek należ
nych za 1983 r. 

Minister Pracy, Płac 1 Spraw So~jalnych: w z. 1. Bury 

tłoczono z. polecenia Prezesa Raily' Ministrów 
Vj Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3. 
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