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prawidłowego

pozyskiwania obywateli do udziału w zwalczaniu tych
zjawiski
11) wykonywanie zadań określonych w , odrębnych przepisach.
§ 3. 1. Minister Spraw Wewnęh:znych określa szczegółowy zakres ,działania , podległych jednostek organizacyjnych. '
2. Mini'sŁer Spraw Wewnętrznych , określa metody,
i foimy wykonywania zadań służbowych przez Służbę Bezpieczeństwa ,i Milicję Ob 1 'wat€lską.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.
Prezes Rady Ministrów: w z. '1. Obodowskl

wykonywania

zadań;

wydawanie przepisów prawnych w ramach posiadanych kompetencji;
8) doskonalenie wewnęt,:"znych struktur organiza!:yjnych
resortu;
9) współdziałanie ze środkami masowego przekazu w ce·
lu prewencyjnego oddziaływania oraz tworzenia walx"unków do współpracy organów podległych Ministrowi $pr,a w Wewnętrznych ze społeczeństwem w reali-,
zacji zadań ochrony , prawnej interesów państwa
i obywateli;
10) ' informowanie społecze(lstwa o zwalcZaniu szkodliwych zjawisk, a także podejmowanie działań na rzecz
7)
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RADY MINISTRÓW

z dnia 1'9 sitU:.pnia, 1983 r.
w sprawie zmiany, rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych : zasad gospodarki finansowej 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 finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 7,
poz, 54,' Nr 44, poz. 288 i Nr 45, poz, 289) zarządza się,
co następuje:

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 września 1983 L"
.
-

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

_ § - 2.
szEmia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem oglo-

Prezes Rady Ministrów: w z. 1. Obodow,~ki

(
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zmieniające

MINISTRA pnACY,

PŁAC

I SPRAW SOCJALNYCH

z dnia 8 si ,,:rpnia i 983 r.
w sprawIe podstawy wymiaru składek na ubezpieczenię społeczne za pracowników
zatrudnionych w nię uspołecznionych za,dadach pracy oraz przez osoby fizyczne.

-rozporządzenie

, Na podstawie art. 12 ust. ,3 ustawy z dnia 13 kwietnia
1960 r.
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:
'

dzenia pracowl/ików uspołecznionych zakła
dów pracy - dla orga.nistów, chórmistrzów
(z wyjątkiem osób zakonnych, które - pobierają najniższe wynagrodz.enie) oraz pracowników zatrudnionych przy budowach,
2) kwoty odpowiadającej wysokości najniż
szego miesięcznego wynagrodzenia pracowników uspo!ecznionych zakładów.-pracy
dla pracowników nie wymienionych w '"'_
pkt 1.",

o

§ 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 pracownik-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 wyrazami "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 zakOD/łych stanowi wynagrodzenie w gotówce
wynikające ze stosunku pracy, nie jliższe jednak od:
1) kwoty odpowiadającej dwukrotnej wysokości
najniższego miesięcznego
wynagro-

;3) w § 3:

.

aj' w ust. 1 wyrazy "o którym mowa w § 1" zastępuje się 'wyrazami "o którym mowa w § 11 ~a",
b) w ust. 2 wyrazy "w myśl, § l" zastępuje się wyrazami "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

Vj Zakładach

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

Zain, 0898 c 130f}-83.
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Cena 8,00 zł

