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6) Wzbronione jest zatrudnianie
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Poz. 500, 501 i 502
tach oraz prace związane z obsługą
molocie.

młodocianych :

w transporcie kolejowym: przy pracach na stanowiskach związanych z ruchem pociągów, w tym
w szczególności maszynistów pojazdów trakcyjnych
i drezyn motorowych, dyżurnych ruchu, konduktorów, manewrowych, ustawiaczy, nastawniczych,
zwrotniczych, operatorów maszyn torowych, sprzą 
taczy wagonów i przyczep oraz przy budowie i utrzymaniu sieci trakcyjnej,

pasażerów

w sa-

7) Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych w zakresie
potrzebnym do nauki zawodu:
a) montera nawierzchni kolejowej w wydzielonym warsztacie szkolnym, na torach ułożonych wyłącznie dla
celów szkoleniowych, na terenie ogrodzonym i nie
w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych torów kolejowych dla ruchu pociągów.
b) maszynisty pojazdów trakcyjnych i zawodów zwią
zanych z obsługą ruchu pociągów w wydzielonym
warsztacie szkolnym, odizolowanym od pociągów
znajdujących się w ruchu; zezwolenie dotyczy mło
docianych, którzy ukończyli 17 lat,

w transporcie i komunikacji samochodowej i tramwajowej: prace kierowców pojazdów silnikowych
i ich pomocników, konduktorów w autobusach,
trolejbusach; przy ręcznym przetaczaniu, spinaniu
i odczepianiu wagonów i przyczep; zdejmowaniu,
nakładaniu i pompowaniu opon samochodowych
i ciągnikowych; prace w garażach i konwojentów,

c) kierowcy samochodu, gdy program nauki zawodu
przewiduje uzyskanie przez ucznia prawa jazdy uprawniającego do kierowania pojazdami samochodowymi,

w żegludze: wszelkie prace na jednostkach pływają
cych oraz prace w portach związane z obsługą
techniczną statków i załadunkiem statków, prace na
pogłębiarkach i przy wydobywaniu wraków,

d) marynarza i rybaka przy wykonywaniu na jednostkach pływających prac przewidzianych programem
praktycznej nauki zawodu, pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli lub instruktorów.

w lotnictwie: prace mechaników, pilotów w samolo-

501
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 grudnia 1990
zmieniające rozporządzenie

i.

w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych.

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr
30, poz. 181) zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 4 w ust. 1 statutu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, stanowiącego załącznik do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r.
w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 49, poz. 288), dodaje się
pkt 12 w brzmieniu:

,,12) Biuro Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych
do Spraw Uchodźców - do którego zadań należy
obsługa Pełnomocnika i Międzyresortowej Komisji do
Spraw Uchodźców w sprawach związanych z pobytem
uchodźców na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej".

§ 2.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

502
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów

przedsiębiorstw

państwowych.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 1990 r.
o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
(Dz. U. Nr 17, poz. 99) zarządza się, co następuje :

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia

poz. 162) w § 2 w pkt 1 wyrazy "nie przekraczającej 300%"
wyrazami "nie przekraczającej 500%".

zastępuje się

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
nia z mocą od dnia 1 grudnia 1990 r.

1990 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 28,

ogłosze

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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