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I centralnych organow administracji panstwowej wobec 
ruchu zwiqzkocwego, ' opracowywanie metodologicznych. 
zalozeIi uzgodnieIii konsultacji czlonkow RZC4du i pocUe-

5) powoluje w miar~ potrzeby zespoJydo pttygotowa-' 
nia o~[eslon\(h s~raw, " , 

, glych im organ6w' ze zwiqzkami zawodowymi oraz stwa
rzanie ,warunk6w' udzialu wszystkich .zwiqzk6w , zawodo
wych w (ozwiqzywaniu' w~zlowych problemow spoleczno
-gospodarczych, 

6) zleca 'w miarEl potrzeby przeprowadzenie barlan eks
, pertyz. 

, § 4. Orqany administracji paIistwQwej I instytucje 
panstwQwe sCI obowiqzane udziel,ac Komitetowi - na jego 
zqdanie ~ opinii; malertalow ' i 'informacji dotypqcych' 
spraw nalezqcych 'do zakresu dzialania Komitetu oraz 

• 

2. W ' szczegolnosci do zadaIi Komitetu nalezy: ' 
1) ustalanie ramowych wytycznych dotyczqcych. zakresu 

zawieranyc,h porozumieIi· i trybu uz!]odnieIi i . konsul
tacji, • -- . 

2) dokonywanie okresowych analiz i ocen stariu reali- ' 
zacji porozllmien przyj~tych przez RZqd, 

3) nadzor nad realizacjq przez naczelne, centralne i te
renowe .organy administracji paIistwowej porozumieIi 
zawartych ze zwiqzkami zllwodowymi, 

, ~) ' inicjowanie doskonalenia organizacji i trybu , wspol
pracy administracji panstwowej ze zwiqzkami zawo
dowymi, , 

5) tworzenie warunkow sprzyjajqcych sprawnej realiza- . 
cji przepis.ow zapewnia jqcych udzial zwiqzkpw zawo
dowych w' pracach organow samerzqdowych i orgit· 
nizacji spolecznyc~, zwlaszcza' w pracach samorz<\du 
za!ogi. 

6) inic.jowanie wspoldzialania pomi~dzy p.oszczegolnyml 
pion ami ruchu zwiqzkowego, 

7) opracowywanie -nletodologicznych zaloieft kontakt6w 
i negocjacji czlonk6w Rzqdu \ ze zWi<\zk<Jmi zawo~o" 
wymi, 

8) inpe sprawy zlecone przez Rad~ Ministrow lub Pre
zesa Rady Mihistrow. 

§ 3. Komitet: 
1) roipatruje na posiedzeniach sprawy okreslone , Vf § 2, 

2) wydaje wytycznei zalecenia w zakresie realizacji 
zadaIi 'okreslonych w § 2 oraz kontroluje ich wyko

. nanie, 
. 3) przedstawia Radzie Ministrow 1 Pre;zesowi Rady MinI

strow analizy, ,raporty j oceny ',W sprawach nalezil
cych do zakresu dzialailia Komitetu, a taltze rozpatru
je projekty aktow normatywnych i decyzji w tyroza-
kresie. ' . 

4) podejmuje . lnne niezb~dne ustalenia I srodki w 'celu 
wyk'ondnia powierzonych zadan, 

' uzgadniac z nim opracowywane przez siebie projekty 
przeplSOW prawnych dotyczqcych spriiw zwjqzanych 
z .dzialalnosciq Komitetu. 

§ 5. 1. W skl ad. Komitetu wchodzq: 
1) Przewodniczqcy --. Wiceprezes Rady Ministrow 

2) zast~pca ' Prze
wodniczqcego. 

3) czlonkowie: . 

4) ,sekretarz 

Mieczyslaw Rakowski. 
;.... Minister -,- Czlonek Rady MIni

strow Stanislaw Ciosek 
.....:. zast~pca Przewodniczqceg.o Komi

sji Planowania przy Radzie Mini-' 
~~w . . 

~ Minister Administracji, Gospodar
. ki ;Te'r'enowej i. OChrony Srodo
wiska ~ , 

-'- Minister Finansow 
- Minister Pracy, Plac I Spraw So-

cjalnyeh 
-".Minister Sprawiedliwoscl 
- Minister Zdrowia I Opiekl Spo-

lecznej' 
- dyrektor " Biur;a do Spraw WSpOl

pracy ze Zwiqzkaml Zawodowymi. 

2. Prezes Rady Minislrow, na wniosek Przewodniczq
cego Komitetu. moze powolac w sklad. Komitetu Innen,ii 
wymienione w ust. 1; imiennie okresloneosoby. 

3. Do udzialu w pracach Komitetu Przewodniczllcy 
moze zapniszac za-interesowanych ministr6w, kierownikow 

, urz~d6w centralnych. wojewodow i . prezydent6w miast -
. stopnia wojewodzkiego, a takze przedstawicieli organiza
cji poIitycznych, .spolecznych i sp6-ldzielczychoraz przed
stawicieli naukt' I praktyki spolecznp-gospodarczej. 

. § 6. Obslug~ Komitetu.i srodki zwiClzane z jego dzia-
lalnosci'l zapewnia Urzild Rady Mi~istr6w. . 

§ 7. ~chwala wchodzI w zycie-z dniem ogloszen,ia. 

Prezes Rady Ministrow: gen,.armii W. ,Juruzelskl 
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UCHW Al.A Nr 44 RADY MINISTROW 

z dnia 20 lutego 1981 r. 

w sprawle utworzenla Rady Gospodarkl 2:ywnosciowej. 

Rada Ministrow uchwala co nastElPuje: 

§ I. I. Powclu je si~ R~d~·GospodarkiZywnoscioweJ 
przy Radzie -Minis~r6w, zwanq dalej "Radq"-'; 

2. Rada jest organem kooniyn.ujeicymi 'opiniodawczo
-doradczym Rady MitIistrow w sprawaCh poHtyki rolneJ 
i roz,wojurolniclwa" skupu i przetworstwa' produkt6w fol-
n):'ch oraz gospodarki zywnoSciowej., '., 

§ 2. Zadaniem Rady jest:. l 

1), opr3cowywanie projektow rozWojU' rolniclwa gospo
darki zywhosciowej, . 

2) dokonywanie' oceny stanu gospodarkl :zywnoscloweJ 
oraz przedstawianie opinii I propozycji- w sprawach 
doskonal.etiia polityki rolnej, 

' 3) dokqnywanie okresowych ocen .reaJizacjl podstawo
.wych . zadan gospodarczo~sp'olecznych w, rolnictwie 
i przemysle spozYWCZYl!l ' oraz w przemys}ach obslu
gujqcych rolnictwo ' podkqtem ujawnienia zagrozeft 
.i ~e wykorzystan);ch m<?ZliwosCi, 

4) ksztaltowanie niezb~nYGh warunkow r6zwoju auten
tycznego samorzqdu rolnIc-zego, 
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, 
-' ti} opiniowanie plan6w ' i prog-ram6w rozwoju kompleksu 

. :i:ywnosclOwego ..Deaz kooc9ynowanie przedsiElwziE:c 
resortowych w sprawach dotyczqcyc~ ro~woju ' rol
nictwa i gospodarkizywnosciowej, zwlaszcza pod kq-
tem zapewnienia produkcji i ..dostaw 'niezhEldnych 
przemyslowych swdlc6w produkcji, 

6) opiniowanie projekt6w uchwal i decyzji RZqdu w 
sprawdch kompleksu zywnosciowego .. a w szczegol
nosci cen skupu produkcji ralnej, cen przemyslo:wych 
srodk6w do produkcji rolnej idecyzji okreslajqcych 
bytowe i socjalne warunki zycia i peacy w rolnie
hyie, 

. 7) dokonywanie okresowych ocen ·wykofzystania czyn
nik6w i srodk6w produkcjiw gospodarce rolnej 
i pr.zemysle spozywczym, 

8) <>cena kierupk6w inwestowAnia i efektywnosci na
klad6w inwestycyjnych w gospodarce zywnosciowej, 

9) .opiniowanie i ocena strukturorganizacyjnych i dzia
lalnosci insfytucji i sluzb obslugujqcych rolnidwo, 

lof inicjo.,wanie przedsi~wzi~toIga~izacyjnych;spofecz
' nych. ekonomicznych, nauk.owo-technicznych na rzecz 
wzrostu produkcji rolne; i produkcji zywnoSci. 

f 3. Rada Gospodarki Zywnasciowej: 
1) rozpatruje na posie_dzeniachsprawy okreslone 'W § 2, 
2)przedstawiaK~mitetoWi Gospodarczemu Rady -Mini

strow, Prezydi~m RZqdu lUb Radzie Ministrow: .opinie, 
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I. 

wnioski i , propozycje IOzwiqzan w sprawach 0 zasad
niczym znaczeniu dla rolnictwa i gosppdarki zywnoA
ciowej, 

3) podejmuje niezbEldne llstolenia dla zapewnienia wy
konaniapowierzonych jejzadaiJ., 

4) powoluje zespoly problemowe dla opracowaniaokre§-
lonych '&praw. . . ' -

. I . 
5) zleca przeprowadzenie ~kspertx~ . i ~adan w zakresia_ 

. roJnictwa i gospodarki zywnosclOweJ. 

§ 4. 1. Wsklad Rady wchodzq za.interesowani mi
nistrowie. przedstawiciele nauki i praktyki rolniczej. in: 
stytucji oraz organizacji rolniczych i sp61dzielczych . 
. 2. Przewodnicz4cym Rady jest Wiceprezes Rady Mi-
nistr6w Roman Malinowski. I - . 

" 3. Prezes Rady rv1in!.~tr6,:w - na wni.osek Przewodni
cZqcego - powoluje i odwoluje wiceprzewodniczqcego, 
czlonk6w oraz sekretiuza Rady. . 

4. Przewodniczqcy Rady moze zapraszac do udzialu 
w posiedzeniach i p. rac~. (Ch Rady ekspert6w oraz dziala
czy sPQlecznych i politycznych nie JNchodzqcych . w ~eJ 
aklad.. . 

§ 5. Ohslug~ Rady i srodki zwiqzane z jej (lzi'alalnot
ct" zapewnia Urzqd aady Ministr6w. 

§ 6~ Uchwala wch.odzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Prezes Rady Ministrow: gen. armii W: JalUzelslu . 

ZAltZJ\DZENIEMINISTItOW SPaA W WEWNJ;TRZNVCH I OBRONV NAItODOWEJ 
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s dnia25 h.itego 1981 r. 

w aprawie przeprowad~'. poItonl/ w lUI r. , 
Na podst-awie art. 29 usl. t ustawy z tinia 21 listopa~ 

Oil 1967 r. 0 powszechnym obowiqzkuobrony ¥olskieJ 
Rzeczypospolitej Luaowej (Dz. U. z 19:}9 r. Nr 18. pO'.L 11 r) 
urZlldza si~. c.o nast~puje: 

. . 

§ 1.1. W okresie od dnia 27kwietnia do dnia 
· 30 czerwca 1981 f. zostanieprzeprqwaOzony na terenie' 
'baju poMr m-:zczyzn urodzonych w 1962 r. 

~ ~ 

2. Ob.owiqzkowi zgloszeniasi~ do j)oboru w terminle 
okreslonym w ust. 1 podlegaj" talize m~z~y:ini: 

." 1) urodzeni w lalach 1961, 1960, 1959. 1958 1. 1957, 

2) ' przyj~ci na studia .AIo szk61 wyzszych. , , 

P- kt6rzy dotychczas nie stawali do poboru. 

_ § 2. Do Itawienia· 'sf~ przed rejonowymi komisjami 
poborowymi wzywa si~ rowniez: 

1) mElzczyzn urodzonych: , 
a) wlatach 1961. 1960. 1.959. 1958. · 1957. 1956. 1955. 

1954 1 1953, kt6rzy nie zoslall przeniesieni do re
. zerwy, je~eli: 
- ubiegaj4 'siE:: 0 odroczeniezasadnicze) sluzby 

wojskowej ze) wigl~du . na koniecznosc sprawo
wania bezposredniej opieki nadczlonkielll/ro
dzi~y lub prowadzenie "gaspodarstwa rolnego 
alba 0 uznani-e za jedynego zywiciela rodziny. 

- zostali uznaniza czasowo niezdolnych do slui:
by wojskowej. a okres tej niezdolnosci 'uplywa 
~1~1~ , . 

b) w latach 1961, 1960. 1959. 1958 I 1957, kt6rzy . wnie-.. '. 
;sli pros bEl 0 ponowne ustalenie zdolno~ci do sluzby 
wojskowej lub u ~toryeh lekarz .przeprowadzajqcy ~ 

. przeglqd lekarski stwierpzil zmiany w s~anie zdro-
wia. 

e) w latach 1956. 1955, 1954 i 1953. kt6rzy dotych
czas nie stawali do pobocu, 

2) student6w i absolwent6w szk61 w!iszych, kt6rzy zlo
zylipodania 0 odroczenie dlugotr,waleg.o ptzeszkule
nia wojskowego lubo uznahie za jedynego iywiciela 
rodziny. . 

It 

§ 3.' Do poboru w terminie okreslonym w § 1 ut.I 
wzywa si~ me:zczyzn. kt6rzy: 

1)_ .konczq w 1981 r. 18 lat iycia i zostali przewidziani 
przez wojskowego komendanta uzupelnicll do odbycia 
przysposobienia wojsko:',ego, 

2} uk\;lficzyli 17 la1. zycia i ochotniczo zglosili ~iEl do od
bycia zasadniczej sluzby Wojskowej alba doodbycia 
przysposobienia wojsko'vegQ, 

3) ubiegajq' sie: 0 powolanie do czynnej sluzby wojsko
wej w charakterze kandydat6w na zolnierzy zawodo
wych .. 

§ 4. Do poboru mogq zostac wezwane kobiety UfO

dzone w latach 1963 •. 1962, 1961. 1960, 1959. ,1958 i 1957 • . 
zatrudnione w zakladach (plac6wkach) sluzbyzdrowia 
i maJqce kw'alifikacje . zawodowe okr;eslone w § 1. ust. 1 
pkt 1 zarzqdzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 

.. 
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