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3. Jezeli liczba pracownik6w wyrazajqcych chE:c 
zmiany pracy w pelnym wymiarze czasupracy 11a prac~ 
w .niepelnym wymiarze czasu pracy jest wiE:ksza od mo

' zliwosci oferowanych przez zaklady pracy, pierwszenstwo 
do tej {ormy zatrudnienia . przyznaje si~: 

1) kobietom obarczoriym wychowaniem dzieci bqdf. 
udzielaj<lcym pomocy mlodym ma!zenstwom w opiece 
nad dzieemi w wieku przedszkolnym, 

2)osobom 0 niepelnej sprawnosci do pracy. 

4. Pracownicy, ktorzy przechodzq do pracy w niepel
nym wymiarze czasu pracy, mog<l bye w ramach posia
danego fund~szu plac przeszeregowani poza terminem 
przeszeregowania, nie wyZej jednak niz do najwyzszej 
grupy i stawki wynagrodzenia przewidzianej dla danego 
stanowiska pracy. 

§ 6. 1. Wlasciwi ministrowie oraz terenowe organy 
administracji panstwowej stopnia wojewodzkiego spowo
duj<l zorg<!-nizowanie bijdz rozszerzenie produkcji w sy
stemie pracy nakladczej w podleglych zakladach pracy, 
w szczeg6lnosci w zakresie: 

1) produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku przy 
wykorzystaniu surowc6w Jokalnych i odpadowych 
oraz produkcji na e,sport, 

2) produkcji prostych element6w lub wyrobow w Ito
operacji z produkcj<l podstawowC}, jezeli warunki 

. techniczne i rachunek ekonomiczny wskazuj<l na ce~ 
lowosc i mozIiwose przesuniE:cia niekt6rychoperacji 
produkcyjnych do tego systemu pracy. 

2. W ramach dzialan, 0 kt6rych mowa w ust. 1. na~ 
lezy r6wniez rozwazyemozliwosc wykorzystania systemu . 
pracy nakladczej dla uruchomienia produkcji ubocznej. 

§ 8. Zaklady pracy mog<l zalrudniac pracownikow 
pobieraj<lcych emeryturE: lub uprawnionyeh do · jej otrzy-,' 
mania na ogolnycli ' zasadach, jezeli na stanowiska praey 
zajmowane przez tych pracownikow brak jest kandyda
tow sposr6d os6b poszukuj<leych praty lub absolwent6w 
szkol. 

§ 9. Uchwala wchodzi w zycie z dniem og!oszenia. 

Prezes Rady Ministr6w: gen. armii W. Jaruze]ski -
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UCHWAJ:.A Nr 184 RADY MINISTROW 

z dnia 25 sierpnia 1981 r. 

zmlenlajllca ucbwa1t: w sprawie gospodarowanla surowcaml wt6myml met aU . . 

Rada Ministr6w uchw~la, co nastE:puje: 

§ 1. W uchwale or 92 Rady Ministrow z dnia 
12 kwietnia 1974 r. w sprawie gospodarowania surowca
mi wtornymi metali. (Monitor Polski z 1974 r. Nr 17. 
poz. 104 i z 1977 r. Nr 35, poz, 172) wprowadza siE: nash:
puj<lce ,zmiany: 

1) w § 2 us!'. 2 otrzymuje brimienie: 

,,2. Jednostki, 0 kt6rych mow a w ust. 1. powinny 
wysortawywac-, z surowc6w wt6rnych metali przed-

mioty ze stali i zeIiwa, _ nadajqce ' siE: do dalszego 
uzytkowania bez przetopu, tzw. zelastwo uzytko
we, zuzywac je na wlasne potrzeby lub sprzeda
wac jednostkom gospodarkL uspolecznionej i nie 
uspolecznionej oraz osobom fizycZnym.", _ 
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2) w § 2 skresla siE: ust. 2a. 

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Prezes Rady Ministrow: gen. armii W. JaTuzefski 
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