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nych wytwórców, których przedstawiciele wchodzić będą 

w . skład Komitetu, oraz ustali zasady , i tryb powoływ'ania 
członków Komitetu. 

Art. 5. t. Organami Komitetu są: 

1). prezydium, 
2) przewodniczący. .. 

2, W skład prezydiull\ Komitetu wchodzą: przewodniczą-
cy, zastępcy przewodniczącego i sekretarz Komit~tu oraz 
członkowie prezydium, 

3. Przewodniczący Komitetu powoływany jest na wnio
sek Prezesa Rady Ministrów w trybie przewidzianym wart. 
29 ' Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i -wchodu 
w skład Rady Ministrów. ' 

4. Zastępców przewodniczącego i sekretarza Komitetu 
powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczą
cego Komitetu. 

5. Pozostałych członków prezydium Komitetu powołuje 
Komitet; ich powolanie wymaga zatwierdzenia p rzez Prezesa 
Rady Ministrów. 

Art. 6. zakrei i zasa<ly dz iałania organów Komitetu 
oril,z . organizację jego aparatu · wykonaw<,;zego okreśiis-tatut 
uchwalony przez ~adę Ministrów,. 

Art. 1. W sprawach należących do zakresu ci "':~ łdnia 

Komitetu rozporządzen i a i zarząrlzenia, w przypadkach okreś
lony cb ustawami, wydaje przewodniczący Komitetu. 

Art. 8. 1. Znosi się urząd Ministra Przemysłu Drobnego 
i Rzemiosła . . 

2. Uprawnienia Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosłtt 
przewidziane ustawami przechodzą na Komitet. 

Art. 9. Pracownicy Ministerstwa Przemysłu Drobnego 
Rzemiosła przechodzą do pracy w aparacie wykonawczym , 

Komite tu. 
Art. 10. Traci moc ustawa % dnia 25 maJa 1951 r. 

o urzę<łzie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (Dz. U. 
Nr 32, poz. 247). 

Art. 1 t. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady P~ulstwa: A. ZawadzkI 
Sekretarz Rady , Państwa: J. Horodecki 

.' 
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USTAWA 

z dnia 2. lipca 1958 r. 

o naUCe zawodu, przyuczaniu do 'okreŚlon~J pracy 1 warunkach zatrudniania młodocianych w zakładacb pracy oraz 
o wstępnym stafu pracy. 
/ 

R o z d z i a ł l. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. Młodocianymi w rozumieniu ustawy są osoby, 
które ukończyły 14 lat, a nie przekroczyły 18 lat życia. 

Art. 2. Wz'bronione jest zatrudnianie osób; które nie 
osiągnęły 14 lat życia. 

Art. 3. 1. Młodociani mogą być zatrudniani 'przez żakła-
dy pracy tylko w celu: 

l) nauki zawodu, 
2) przyuczenia do określonej . pracy, 
3) odbycia ' wstępftego stażu pr~~y, 

2. Poza przypadkami określonymi w ust. zakłady 

" R o z d z i a ł II. 

Nauka zawodu, pr~yuczanle do określonej pracy i wstępny 
stai pracy. 

Art. 4. 1, Nauka .zawo<łu ~lodocialłego trwa zależnie 
od zawodu 0<1 2 do . 4 'ia t . i kończy się egzaminem. . . 

2. Właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem 
( Oświaty ' określą zawody, których wykonywanie wymaga 
ukońcZenia szkoły zawodowej lub odbycia nauki zawodu, 
oraz zasady i tryb, przeprowadzan'ia egzaminu (ust. 1) . . 

.' 

pracy mogą zatrudniać młodocianych prty lekkich pracach 
sezonowych i dorywczych, których rodzaje i czas trwariia 
określi w drodze rozporządzenia Rada Ministrów w porozu
mieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych. 

Art. 5.1. Zakład pracyrno*e przyjąć IJ.?1odocianego . w 
cetu przyUczenia do określonej pracy, jeżeli roązaj tej pracy 
nie wynlaga innego przygotowania zawo<łowego (art, 4 ust. 2). 

2, Okres przyuczania do określonej pracy nie może być 
krótszy niż 3 miesiące i nie powinien - przekraczać 1 roku! 

. \ .. _ .'" . ..... -' .. ...... " -.1.-:'l'''''''''~ .. . . . , . ~ .~ .~ 

Art. 6.' 1. Młodociani, którzy uzyska.li kwalifikacje -za- . 
wodowe przez naukę w ' szkole lub ukończyli naukę zawodu 
albo zostali przyuczeni do określonej pracy, odbywają wst~p-

3. Młodoc;iani w wieku powyżej lat 16 mogą być za
trudnlanl: 

1) jeżeli posiadają kwalifikacje zaw{)dowe i od'byli wstępny 
staż pracy (art. 6) - przy pracach odpowiadających po
siadanym przez nich kwalifi kacjom; 

2) jeżeli nie spełniają waru,nków określonych w pkt 1 -
przy, pracach nie wymagających kwalifikacji zawodo
wych; rodzaje, tych prac określą w drodze rozporządze
nia właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem 
Oświalyoraz z . zarządami głównymi odpowiednich 
związków zawodowych. 

ny staż pracy. 
2. Okres wstępneg~ stazu pracy nie powinien być krót

S1.y niż 6 miesięcy i nie może przekraczać 2 lat. 
3. Dla młodocianych w wieku od 14 do 16 lat łączny ' 

okres przyuczenia do określonej pracy i wstępnego stażu 
pracy powinien trwać co najmńiej do czasu ukończenia przez 
młodocianego Iq. lat życia. 

Art. 7. 1. Rada Ministrów w porozumieniu t Centraln~ 
Radą Związków Zawodowych lub właściwi minist rowie w 
porozumieniu z zarządami głównymi odpowiednich związków 
zawodowych na pods tawie wytycznych us talonych przez 
Radę Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków 

/ 
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. Zawoowych wydadzą . szczegółowe przepisy o nauce zawodu, 
·, prżyu ' zaniu do: określonej pracy j wstępnym stażu pracy. 

, 2. ' W przepisach', o ' których ' mowa "w 'ust. 1; t możria: ' 

1) oklreślać granice, w jaki~h źakład'V~racyluB ' jedrio"~tki 
.bezpośrednio nadrzędne ' nad zakładami pracy będą 

'u~rawnione do ustalania czasu trwania i programów 
nauki " zawodu, ' przyuczenia do określonej pracy i wstęp
n go stażu pracy oraz do ustalania prac, przy których 
d zwolone jest przyu<;zanie do określonej pracy, 

.,. 2) p ewidywać przedłużenie czasu trwania nauki zawodu, 
przyuczenia do określonej pracy i wstępnego staż ,1 

p ~acy, jeżeli mlodoc.j·any nie nabył wymaganych kwali
fikacji w ustalonym czasie, 

3) 3,1 alniać Od, obowiązku odbycia wstępnego stażu Wacy 
niektórych dziedzinach zatrudnienia, zawodach lub 

z kładach pracy, a także określone kategorie osób. 

Alrt. 8. 1. Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną 

Radą jzw-iązkÓw Zawodowych może nałożyć na uspołecznione 
zakłady pracy obowiązek przyjmowania młodocianych w 
więksI ej liczbie" ', 'niż . to wynika z potrzeb zakładu pracy, 
w cel nauki zawodu, przyuczen ia do ok reślonej pracy i od
łlycia wstępnego stażu pracy oraz określić zasady pokrywa
nia osztów z tym związa nych, a lakże zasady dalszego 
zatru nienia tych młodocianych. 

2 Przypadki, w których może · być nałożony na zakład 
pracy obow iązek przyj ęci a zwiększonej liczby młodocianych, 
okreś ą właściwi minislrowie. 

R o z d z i a ł III. 

2lawieranle rozwiązywanie umów z młodocian ymi. 

rt. 9. L Zakład pracy przyjmując mlodocianego na 
Hduki: zawodu vi celup;rzyucz~niad6 określonej pracy oraz 
Odby:t'ia wstępnego s, tażu , pracy jest obowiązany zawrzeć 
z n; na piśmie umowę określ ającą zawód albo ' rodzaj pracy, 
w ja im młodoci:my ' będzie szkolony, czas trwania nauki 
zawo u, przyuczenia dO określonej ' pr,acy lu b wstępn'ego 
stażu pra'cy oraz zasadn{cze obowiązki i uprawnienia młodo
ciane o. 

2. Do rozwiązywania umów, o których mowa w ust. t. 
stosuJe się przepisy dotyczące rozwiązywania umów o pracę 

ia,' wa~tYCh. na czas ,nie, Określony ze , zmianaO,li PfzeW,idZianYnli 
w US. 3 14. 

3 Zakład pracy może rozwiązac umowę w czasie trwa- ' 
nia au~i zawodu i wstępnego stażu pracy bez zachowania 

, ObOWlązującyCh term mów .wypowiedzenia z przyczyn nie 
zdwi ionych przez młodocianego tyłko w razie: 

l) n ~zdolnóści do pracy z p~wodu chorohytrwającej dłu-
ŻFj niż 6 miesięcy, . . , 

~) zarządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami odo-
5 bnienia młodocianego z powodu choroby zakażnej, je
żeli opuszczenie pracy trwa dłużej niż fi miesięcy, 

3) niemożności wykonywania pracy przez młodocianego 

z1 innych przyczyn aniżeli wymienione w pkt 1 i 2 przez 

J
as przekraczający 3 miesiące. 

4. Zakład pracy może lozwiązać umowę w czasie trwa
nra . auki zaywdu i wstepnego stażu pracy z zachowamem 
obow ązujących terminów wypowiedzenia tylko' 

1) przypadkach przewidzianych wart. 14 ust. 2, 

2) J1Żel, i m. łodocian y nie wypełnia swych obowiąz k ów okreś' 
,/ l nych w umowie, a w szczególności zaniedbuje się 

I nauceźawoclulub w odbywaniu wstępnego stażu 

racy, 
" 3fAżeli młodociany nie spelniaobowiązku do~szta lcania 
, " s'- ę przewidzianego wart. 12, 

4) w razie likwidacji zakładu pracy, 
5) w razie reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej 
.,., .kontynuowanie nauki zawodu lub wstępnego staw pracy. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowan:fa"do: ' mło

docianychodbywających wstępny s taż pracy po przyucze-
niu do określonej pracy: ' 

Art. 10. Okresy nauki zawodu, przyuczenia do' określo
nej pracy oraz wstępnego stażu pracy są okresami zatrud
nienia. 

R o z d z i a ł IV. 

Warunki zatrudniania młodocianych. 

Art. 11. 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, 
którzy: 

l) ukończyli co najmniej 7 k}as szkoły podstawowej, 
2) wykażą się świadectwem lekarskim stwierdzającym, że 

dany rodzaj' pracy nie zagraża ich zdrowiu. 
, 2. Minister Pracy i Opieki Społec.znej w porozumit-eniu 

z Ministrem Oświaty mOże wyjąlkowo na niek tó rych obsza
rach lub w szczególnych okolicznościach zezwolić na zatrud
n ianie młodocianych, którzy nie ukońćzyli 7 klas szkoły 
podstawowej. 

3. Właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem 
Prucy i Opieki Społecznej mogą określić w drodze rozporzą
dzenia wyższe wymagania kwalifikacy jne od ustalonych 
w ust. 1 pkt 1. 

Art. 12. 1. Młodociani za trudnien i przez zakła<)y pracy 
obowiązani są do doksz talca/nia się do czasu ukończenia 

. 18 lat życia . 

2. Młodociani przyjęci do pracy, do przyuczania do 
określonej pracy łub do odbycia wstępnego stażu pracy po 
przyuczeniu do określonej pracy są obowlązani: 

l) jeżeli nie ukończyli 7 klas szkoly podstawowej - do 
dokształcania się, w celu ukOl1czenia pełnej szkoły pod-
stawowej; . '.',. , -

2) jeżeli ukończyli 7 klas szkoły podstawowej - do do
kształcani.a się zawodowego lub ogólnokszt~łcącego. 
3, Młodociani zatrudniel1lw celu naukI za wodu obowią

zani są do dokształcania się w zakresie obranego zawodu. 
4. Minister Oświaty określi zakres doksltalcania, orga

nizację i sposób prowadzenia szkół doksz tałcających i przy
zakładowych oraz innych form dokształcania. 

5. Obowiązek dokształcania się nie dotyczy młodocia

nych zatrudnionych w celu odbycia wstępnego · stażu pracy 
po Ukollczeniu nauki zawodu albo po uzyskaniu kwalifikacji 
zawodowych przez naukę w szkole. 

6. Zakład pracy obowiązany jest kontrolować, czy mło
dociany spełnia obowiązek dokształca'nia się. 

7. Minister Oświaty w porozumieniu z Ministrem Pracy 
i Opieki Społecznej oraz Centralną Radą ZwiązkówZawod()
wych określi tryb przeprowadzania kontroli nad spełnianiem 
przez młodocianych obowiązku dokształcania się . 

8. Minister OśwIaty w porozumieniu z Ministrem Pracy 
i Opieki. Społecznej oraz z Centralną Radą Związków Za
wodowych może wyjątkowo na niektórych obszarach lub 
w szczególnych okolicznościach zezwolić na zatrudnianie 
młodocianych bez obowiązku dokształcenia się przewidzia
nego w ust. l i 2. 

9. Minister Oś-wiaty w przypadkach określonych w ust. 
4, 7 i 8 w odniesieniu do dokształcania zawodowego dzia
ła w porozumieniu z innymi ministrami, którym podporząd

, kowane · są szkoły zawodowe kształcące w danym zawodzie. 
Art. 13. 1. Czas pracy młodocianych ,w wieku od lat 

14 do .16 wynosi fi godzin na dobę i 36 godzin tygodniowo. 
2, Młodocianych w wieku powyzej lat 16 ohowiązuje 

nonnaln.yczas pracy stosowany w zakładzie pracy. . 
3. Do czasu pracymłodocian.ych(usL l i 2) wlicza się 

czas dokształcania określonego w Art. 12 ust. 2 i 3 bez 

.. 
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względu na to, czy nauka .. odbywa się. ~ godzinach pracy 
czy poza godzinami pracy, jednakże 'Ił wymiarze nie więk
szym niż 18 godzin tygodniowo. 

4. vVlaściwi ministrowie ,w porozumieniu z -Ministrem 
Oświaty, jeżeli organ·izacja dokształcania tego wymaga, mo
gą określić inne zasad y podziału czasu pracy na p racę 

. i dokształcanie, z tym że: 

1) czas pracy w zakładzie pracy mlodocianych w wieku 
od 14 do 16 lat może tylko wyjątkowo wynosić. więcej 

niż 6 godzin na dobę, nie więcej jednak niż 8 godzin 
na dobę i 36 godzin tygodniowo, 

2) czas nauki wliczany do czasu pracy powinien w okre
sie rocznym odpowiadać ilości godzin, jaka przypada 
na rok w wyniku zastosowania przepisu ust. 3. 

5. Z wliczan(a czasu dokształcania do czasu pracy sto
sownie do ust. 3 korzystają jedynie ci młodociani, którzy 
wykonują obowiązek doksztalcania się. 

Art. 14. L Młodociany podlega bezpłatnym badaniom 
lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badanioJti' okre
sowyrll w czasie zatrudnienia celem stwierdzenia, czy dany 
rodzaj pracy nie zagraża zdrowiu młodocianego. Ba·dania 
le'karskie w czasie zl'ltrudńienia powinny być przeprowadza
ne w okresach nie dłuższych niż co 6 miesięcy. 

2. Jeżeli lekarz orzeknie, że dany rodzaj pracy zagraża 
zdrowiu młodocianego, zakład pracy jest obowiązany zmie
nić rodzaj prący młodocianego, a w r~azje niemożności zmia
ny zwolnić go z pracy bezzwłocznie i wypłacić mu wyna
g·rodzenie zabkres wypowiedzenia; 

3. Zaśady i tryb przeprowadzania - wstępnych I okreso
wych badań lekarskich określi Minister Zdrowia w drodze 
rozporządzenia. 

Art. 15. 1, Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną 
Radą Związków· ZawodowYEh ustali drodze rozporządze
nia wykaz prac, przy których wzbronione jest zatrudnianie 
młodocianych w wieku od -lat 14 do 16 oraz w wieku po
wyżej lat 16. 

2. Minister Pracy i Opieki -Społecznej w porozumieniu 
z Ministrem Zdrowia, Ministrem OŚ\yiatyi innymi zaintere
sowanymi ministrami oraz Centralną Radą Związków Zawo
dowych może w drodze rozporządzenia zezwolić na zatrud
nianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektó
rych, określonych w rozporządzeniu, rodzajach prac wzbro
nionych w zakresie potrzebnym dla nauki zawodu lub dla 
odbycia wstępnego stażu pracy, jeżeli jest to konieczne dla 
zapewnienia niezbędnego dopływu pracowników, a odbywa
nie nauki w zakresie tych prac nie jest możliwe w szkołach 
zawodowych. Rozporządzenie to określi warunki zapewnia
jące szczególną ochronę zdrowia młodocianych zatrudnia
nych przy pracach wzbronionych. 

Art.. 16. 1. Zatrudnianie , młodocianych .. w porze nocnej 
w godzinach od 22 do fi oraz w ·· go(\zinach nadliczbowych 
jest wzbronione. 

2. Przerwa w pracy młodocianych obejmująca porę nocną 
powinna trwać co najmniej 12 kolejno po sobie następują

cych godzin. 

R o z d z i CI. ł V. 

Urlopy wypoczynkowe. 

Art. 17. 1. Młodocianym do ukończenia 16 roku tycia 
przysługuje po nieprzerwanej pracy półrocznej płatny urklP 
wypoczynkowy w wYJrliarze 2 tygodni. a po rocznej nie
przerwanej pracy oraz w roku następnym urlop wypo
czynkowy w wymiarze :W dni. kalendarzowych. Ur.lop wy
pbczynkowy w wymiarze 30 dui · kalendarzowych przysługu
je po · rocznej nieprzerwanej pracy niezależnif'od 2-tygod
niowego urlopu przysługującego po pól roku pracy. 

2. Młodociani w wieku powy~~·d lat 16 korzystaj" 
z urlopu wypoczynkowego w wymiarze i nazaśiid'aćh 
przewidz.ianych w obowiązujących przepisach o urlopach 
dla praco",:ników: za. lrudniońych w przemyśle i handlu. 

3. Na wniosek młodocianego objętego doksztalcanie~ 
zakład pracy powinien nm udzielić urlopu · wbkresi e ' feril 
szkolnych. 

R o z d z i c I VI. 

Zasady wynagradzania. 

Art. 18: 1. W okresie nauki zawodu i przyuczania do 
określonej pracy obow,iązują ucznio,,:,skie stawki plac. 

2. Zas·ady wynagradzania młodocianych w okresie nilU" 
ki zawodu, przyuczania do określonej pracy i odbywania 
wstępnego slażu pracy. wysokość uczniowskich slaw pk 
plac oraz wysokość wynagrodzenia w okresie odbY'v\ullld 
wstępnego stażu -pracy określą : Rada Ministrów w porozu
mieniu z Centralną Radą Związków .Zawodowych lub ,Uli 

podstawie wytycznych wydanych p.rzez Radę Ministrów 
w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych ' 
właściwi. ministrowie w porozumieniu z zarlądami główny

mi właściwych związków zawodowych, 

R o z ci z i ił ł VII. 

Zasady zatrudniania prac;;owników rozpoczynającycb pracę 
w danym zawodlie. · 

Art. 19. t. Pracownicy bez względu na wiek. podejmu
jący po raz pieTwszy zatrudnienie w wyuczonym zawodzie 
lub podejmują'cy zatrudnienie w zawodzie, w którym nie po
siadają wymaganych kwalifikacji zawodowych. są obowiąza

ni do odbycia wstępnego stażu pracy: Pracownicy podejmu
jący zatrudnienie nie wymaga·jące kwalifikacji zaw{)dowych 
nie podlegają obowiązkowi odbyCia wstępnego stażu pracy. 
Rodzaje prac nie wymagających kwalifikacji zawodowych 
określą właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem 
Pracy i Opieki Społecznej. 

2. Dla pracowników wymienionych w usL 1, którzy ni8 
posiadają wymaganych kwalifikacji zawodowych, mogą byc 
wprowadzone poza wstępnym stażem pracy także inne for
my przygotowania zawodowego, jeżeli odbycie wstępnego 

stażu pracy nie zapewnia właściwego pnygotowania do 
pracy w określonych zawodac' . lub' na określonych stano/ 
wiskach. 

3, Czas trwania wstępnego stażu pracy łącznie z inny
mi formami przygotowania zawodowegoprll.cowników wy-
mienionych w ~usL 1 nie może przekraczać , 21at. . . 

Art •. 20. 1. Rada Ministrów w porozumieniu z Central
ną Radą Związków Zawodowych Jub wlaściwi ministrowie 
w porozumieniu z zarządami głównymi odpowiednich zwi'ąz
ków ' zawodowych na podstawie wytycznych ustalonych 
przez Radę Ministrów w porozumieniu z Centralną Radl\ 
Związków Z.awodowych wydadzą szczególow~ przepisy 
o wstępnym stażu pracy i innych formach przygotowania 
zawodowego pracowników wymienionych wart. 19. .. ~f 

2. W przepisąch, o- których mowa w ust. 1. można: " 
l} określać granice, w jaklch zakłady pracy lub jedno~k[ 

bezpośrednio nadrzędne nad zakładami pr"cy będ<l 

uprawnione do ustalenia czasu trwania i programów 
wstępnego sta'żu pracy oraz innych form przygoto·wania. 
zawodowego, 

2) przei,vidywać przedłużenie czasu trwania wstępnego sta
żu pracy i innych fonń przygotowania zawodowego, j·e-' 
żeli pracownik nie nabił wymaganych hvahfildicjl , 
w ustalonym czasie, 
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' DziennIk Ustaw Nr -tS 

3) , 2 od obowiązku odbycia wst~pn€IJo sfa:żupracy 

w_ niektórych dziedzinach zatrudnienia; ~awod.tKh lub 
;"' zaiJauach 'pracy, a także okreś l one kategorie o~ób. 

3. Przepisy, o których mowa w ust. La dotyczące stażu 
pracy absolwenlów szkół w yższych, właściwi ńlinistrowie 

wydaj w porozumieniu z Ministr'€ffi Szkoln-ictwa Wyższego. 

Ar. 21. Warunki pracy i płacy pracowników wymienio
Dych ' art. 19 wczasie odbywania wstępnego stażu pracY 
i ' przy otowania zawodowego określa Rada Ministrów w po

, rozum ini1J z Centr.alną Radą Związków Zawodowych lub na. 
"podstawie wytycznych wydanych przez Radę Ministrów w po
rozumi i niu z Centralną Radą ZwiąZków Zawodowych ' właści
wi m nistrowie w porozumieniu z zarządami glównymi 

'właśd ych związków zawodowych: 

Ar. 22. Do pracowników wymienionych wart. 19 bę

dącyt;hl, absolwentami s,zkół , oraz do pracowników,którzy 
UkOllCZ li 18 lat życia w ' ok resie 'odbywan ia wstępnego sta
żupra y 'po nauce zawodu, st.osuje się odpowiednio prze-

\ pis y 8 t. 8 i 9. 

R o z d z i a ł VIII. 

Nadz{)r nadprzestrz~ganiem przepisów. 

Al'. 23. Zakłady pracy obowiązane są prowadzić wy
'kazy atrudnionych pracowników młodocianych. Dane, któ
fe wy az y te powinny zawierać, uslali w drodze rozporzą
'dzenia Minisler Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu 
z Mini trem Oświaty i Min lstrenJ Zdrowia oraz z Centralną 
RadąwJąxków ZawOdowych. 

A . 24. 1. Nadzór nad , przestrzegiinĄ em przepisów usta
wy ar z przepisów wydanych w je j wykon,aniu spJawują 

inspek orzy pracY związków zawodowych oraz społeczni 

·inspek orzy pracy. 
2: Szczegółowy zakres d7. i ałania inspektorów pracy 

i ttyb wykonywania nadzoru w sprawach, o których mowa 
w ust. ,1, określi Centralna Rada Związków ZawodQw ych. 

3. MlnisLer O,iwiaty i podlegle mu ' wladze szkolne win
ny ko trolować przebieg na\lkizawodu w zakładach pracy. 

,Zakres tej kontroli i tryb jej wykonywani'a OKreśli I OZpO

rząeze ie Ministra Oświaty, wydane w porozumieniu ' 

, z wlaślci~::mi ' m:mstrami .. 
. A lit. 2a. 1. Kto, dZiałaNe z rami-enia vtk'!adu pracy, wy

hacza przeciw przepisom art. 2, art. 3, art. 9 ust. 3 i ~, 

Int. 11 ust, l, art. 13 11s·t. "l i 3, art. 14 ust. ' 2, art. 15-17, 
8tt. 22 i art. 23 -

lega karze grzywny do 1000 zł. 

2. O karze określonej w ust. 1 orzeka inspelttor pracy 
2wiązk zawodowego w trybie przewidzianym w dek recie 
~ . dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu pr~ez związki za: 
wodo e zadań w dziedz inie wykonywania ustaw o ochro
n ie, zpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania 
lnspek ji pracy {Dz,U. Nr 52. poz. 260). 

3. , W przypadku"' gdy spolecznaszkod\i.wość czynu, sto
/ pień z winienia lub inne ważne okoliczności sprawy wyma
gają z stosowania kary surowszej niż przewidziana w ust. I, 
,inspek ,orpracy może przekazać sprawę aa drogę postępo-

'/wania sąd9-wego, w trybie przewidzianym dla, postępowani.a 
karno- dmią.istracyjnego, Sąd może wó~vczas orzec karę 

grzyw y do 4500 zł lub karę aresztu do 3 mi.esięcy albo 
obie t kary łącznie. 

4. Postanowienie o przekazaniu sprawy na drogę po
Itl'lpo ania sądowego zastępuje akt , oskarżenia. 

5.Wła,ściwy doro7,poznawania 'sprawy jest. ,sąd pnwia
I , towy. Do , postępowania przed sądem powiatowym stosuje 
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się przepisy kodeksu postępowania karnego, QhowiiłzująCfl 
w ilastępowaniu przed sądertl p i'€rwszej instancji; ze 'ZRłi.a
Tlll'mi przewidzianymi wart. 505, 506 ł 1 iilrL 507 J,,·(){!eksu 
postępowania ka'rnego: ' Sądsporiądza uzasadni€ui.e wyro
ku z urzędu. Wyrok sądu nie ulega zaskarżeniu. 

R oz d z ia ł IX. 

Pr-zepisy przejścio,,' e i końcowe. 

Art. 26. W stosunku do młodocianych w wi'eku pow y
zeJ- lat 16 zatrudnionych w . zakłada ch pracy w dniu wejścia 
w życie ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy doty
czące zasa'!! odbywania nauki zawodu i przyuczani.a do 
pracy. Młodociani ci będą jednak .zobowiązani do dokształ
~dnia się na podstawie przepisów przewidzianych wart. 12 
ust. 1 i 4, wydanych w porozumieniu z zainteresowanYlll 
ministrem. 

Art. 27. 1. R,zemieślnicze zi'ikłacly pracy mogą przyj
mować młodocian ycb w wieku od 14 do 16 lat tylko w ce
lu nauki zawodu. 

2. Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości w po
rozumieniu z Minislrem , Oświaty i Ministrem Pracy i Opieki 
Społecznej oraz Centralną Radą Związków Zawodowych 
i po zasięgnięciu opinii Związku Izb Rzem i eślniczych określi 
w drodze rozporządzeniil, dla osób zatrudnianych w rze
mi eślniczych zakładach pracy, 7,asady zilwierallla i rozwlą

zywaniaurnów o naukę zawodu, zosady odbyw.ani.a nauki 
zawodu. zakres stosowania i zasady odbywaUlil wstępnego 
stażu pracy, za sady i tryb przeprowi:ldzi'lma egz'lminów oraz 
kwalifikacje osób -uprawnionych do szkulenia uczmów rze
mi€.Ślni,czych. -' 

Art. 28.. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Mini
strem Pracy i Opieki Społecznej i , M inistrem Oświaty oraz 
Centralną Radą Związków Zawodowych i po zasięgnięciu 

Opihii Związku Ki)lek I Orgimizilcji Rolniczych określi 

w drodze rozporządzenia 'lakresstosowi'lnla przepisów ni
niejszej ustawy do młodocianych zatrU!i"iony{:h windywi
dualnych gospodarstwar h rOlnych i rolniczych spóldziel
niach produkcyjnych oraz w;Hunki zatrudniania i 'zasady 
szkolenia zawodowego młodocianych zatrudnionych w tych 
gospodarstwach i spółdzielniach .. 

Art. ~. W zakresie nie unornHnvanym niniejszą ustawą 
5tosujesię przepisy prawa pra~· y., 

Art. 30. 1. Tra(' ą moc: 

l) art. 111-125 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym 
(Dz. U. Nr 53, poz. 488 z póżniejszymi zm ianami" 
a z dniem weJscla w zyue przepisów przewidzianych 
w .art. 27 ust. 2 - także art. 148157 tego roz'porzą
dzenia, 

- 2) dekret z dnia 8 slycmia 1946 r. o rejestracji i o obo
wiązku pracy (Dz. U. Nr 3, poz. 24), 

3) ustawa z dnia 7 ,marca 1950 r. ' o pl ą.nowym zatrudnia
niU absolwentów średnich szkól zawodowych oraz s,zkól 
wyższych (Dz. U , Nr lO, poz. 1061, 

4) ustawa z dnia 7 marca 1950 r. {) zapobieżeniu płyn

ności kadr pracowników w zawodach lub · specjalno
ściach szczególnie wilżnych dla gospodarki uspołecznio

nej (Dz, U, Nr 10, poz, 107). 

5) dekret 1. dnia 2 sierpn ia ' 1951 T, o pracy i szkoleniu 
zawodowym młodocianych ' w zakładach pracy (Dz. U. 



, . . ' 

" . . ;~ .. '., 

" " ~ . ,' , 

/ 

_ _____ _____ _ p()'l;: ; 2~ i 22-1 

" ~ , . z" 1951" i: Ni'" 41.' po 'Z. 3rl ' j" z" l954 r. NiSZ; p6z. 260);"'dualnychgospodarstwach rolnych 'i rolniczych spóldziełll-iil~1ł J , .. ;',"'~ 
• z"' żastrz~żen.iefu po.'iłanowlen ust. 2: . produkcyjnych. , 

:" "'2. :j)6·'<czasli, wy'dania" :p,rżepisóW, wykorii'nv.czych przewi. ' " , , . , Art. 3L Ustawa ' wchodzi w życie z dniem , GgI()slen,}~" , 
. d'iia.nYclt w- niniejszej ustawie " pozost<iją w ' mocy dotychcza- ' 
~ . "S(hve''p''i-ze'pi's'}' wykonawcze i 'O ' ·v,i'stę'priymst i't'żupr.aqr oraZ ', Przewodniczący Rady , Pańslyv;v. A. Z(lw,(Jd~M , 

" ' przepisy doty 'ćzące mlododanydi zillniunionycn w indywi- Sekretarz Rady Pa-itstWlt:", j ; HowcJec /-'i 

227 

USTAWA 

z dnia 2 lipca 1958 r. 

o częściowej zmianie przepisów o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r. o och ronie wynalazków, wzorów 
i znaków towarowych (Dz. U. Nr 39, poz. 384 z późniejszymi 
zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 

l) art. 12 lit. d) otrzymuje brzmienie: 

"d) nie li iszczono opłaty za 'druk opisu rysunków wy-
na'lazku, " ; 

2) w art. 36 ust. 3 skreśla się wyrazy ,,(art. 74)"; 

3) wart. 41 skreśla się w ust. 1 wyrazy "jeżeli oplata ta 
należy się w myśl art. 74 ust. (2)" oraz usL 3; 

4) skreśla się art. 14, 75, 76 i 77; 

5) art. 78 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 78. (I) Rada Ministrów w drodze rozporządzen ia 

określa przedmioty- opłat . związanych z ochroną· wyna
lazków oraz ustala wysokosć ' tych opłat i terminy ich 
uiszczania, jak również może wprowadzać częściowe lub 
całkowite zwolnienia od tychoplat oraz '!!może okreilać 
zasady odraczania terminów ich ' uiszczania. 

(2) Minister Finansów ustala w . drodzerozpbrządzeni-a 
sposób uiszczania opłat wymienionych w ust. L"; 

9.) wart. 121 ust. 5 skreśla się wyrazy f,(lIrt. 160)"; 

7) w art. 125 dodaje. się na końcu wyrazy "jakrówniei 
ustalać klasyfikację towarów w zasŁosowaniu do W'Lorów 
zdobniczych' ~; 

8) skreśla się art. 160, 161, 162 i 163; 

9) art. 164 otrzymujs/ brzmi.enie: · 

10) 

11) 

12) 

13) 

użytkó'wych i wzorów zdobniczy ch oraz ustala wysokość · 

tych opiat i terminy ich uiszcza nia, jak równi'eż może 

wprowadzać częściowe lub · całkowite zwolnienia od tych 
opłat oraz może określać zasady odraczania terminów 
ich uiszczania. 

(2) Minister Finansów ustala w drodze rozporządzen i a 

sposób uiszczania opiat w ym ienionych w ust. L"; 

wart. 199 ust. 1 skreśla się wy ra zy ,,(art. 213 ust. 2)"; ' 

skreśla się art. 213, 214, 215 ,i 216; 

art. 217 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 217. (1) Rada Ministrów w drodze rozporzildzenia 
określa przedmioty opiat związanych z ochroną znaków 
towarowych oraz wysokość tych opiat i terminy ich 
uiszczania. 
(2) Minister Finansów ustala w drodze ro z,porządzenia 

sposób uiszczania opłat wymienionych w, usl. 1."; , 

wart. 237 ust. 3 skreśla się- wyrazy "w kwocie 2,40 71 
od wyciągu". 

Art. ,2. W dekrecie z dnia 12 października 1950 r. o wy
Dillazczości prac0wniczej (Dz. U.z 1956 r. Nr 3, poz. 21) 
skreśla się wart. B ust. 3 wyraiy "udzielania palentów na , 
pracownicze wynal,azki". 

Art. 3. Ustawa wchodzi w 
miesięcy od dnia ogłoszenia. 

życie . po upływie dwóch 

"Art. 164. ' (1) Rada Ministrów . w drodze rozporządzen i a Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

określa przedmioty opłat związanych 1: ochroną wporów ~ Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 


