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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 czerwca 1964 r. 

259 

259 

260 

w sprawie zasad ' przenoszenia na przedsiębiorstwa hamllu zagranicznego praw z rejestracji znaków towarowych 
dokonanej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. 

Na podstawie a rt. 30 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. 
o znaka ch towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) zarządza się, 

co następuje: 

SCl\vego ze WZ.ględu na eksport tov.r,arów oznaczanych tym 
znakiem. 

2. Przeniesienie prawa z rej estracji znaku towarowego 
następuje na wniosek pr zeclsiębiorst wa handlu zagranicz
n ego. § 1. Przen ies ien ie na przpdsiębiorstwo handlu zagra

nicznego . pra·wa z rejestracj i znaku t owarowego dokunanej 
na rzecz jednostk i gospodarki' us połecznione j następuje w 
dr odze umowy pisemnej; umowa taka nie wymaga prze wi
dzianego wart. 27 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o zna
kach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) urzędowego po
świadczema podpisów. 

§ 2. 1. Jeże li interesy eksportu wymagają uzyskania 
za granicą rejestracji znaku towarowego zarejestrowanego 
w Polsce na rzecz jednostki gospodarki uspołecznion e j, jed
nostka ta jest obowiązana przenieść' prawa z rejestracji tego 

, znaku na rzecz przedsiębiorstwa handlu zagranicznego wla-

§ 3. J ednostka gospodarki uspułecznione j, która dok o
nała przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego na 
rzecz przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, może zastr zec 
sobie w umowie przeniesienid prawo do używania t euo zna
ku do oznaczania towarów przeznatzonych na rynek kra
jowy. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie ź upływem jedne~ . 
go miesiąca od daty ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cymnkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 13 czerwca 1964 r. 

w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrptu koszlów wykształcenia. 

Na podstawie art. 1 ust. 3, ar t. 5 liS t. 3, ar t. 6 i a rt. 9 
ustawy z dnia 25 Iute00 1964 r. o z,! trlldnianiu absolwentów 
szkół wyższych (Dz. U~ Nr 8, poz. 4(ł) ordZ: art. 2 ust. 1 

dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umar7.aniu i udzielaniu uIg 
w spłacaniu należnośc i państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 92) 
zarządza si ę, co następuje: 

( 



\ 

Dziennik Ustaw Nr 22 

R o' z d l i al 1~ 

Przepisy . wstępne. 

§ 1. ' Użyte w rozporządzeniu okmślenia oznaczają: 

1) "ustawa" - ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrud
nianiu absolwentów sz kół wyższych (Dz. U. Nr 8, 
poz. 48), 

250 Poz. 146 

przy Rad zie Ministrów w poroLumieniu z Przewodniczącym 
Komiletu Pracy i Plac oraz minis~rami, któr ym podlegają 

szkoly wy żs le. 

Ro z d z iał 3. 

PlaD{)Wanie' umów przedwstępnych: 

2) "ministrowie (min isterst wa)" - równi eż 

urzędów centra ln ych (urzędy centralne), 
kierowników .. § 4. 1. Plan umów przedwstępnych składa się z wyka-

3) "prz e w odnic zący p'rezy diów wojewódzkich rad narodo
wych ( preądia woje wódzkich rad narodow ych)"
również przewodniczących prezydiów rad narodowych 
m.ia,st wyłączonych z wojewód ztw (prezydia rad naro
dowych miast wyłączonych z woje wód,z\»,)" 

4) " zal'ląd y organizacji spolecznych" - zarządy centralne 
związków spółdziel€Zych oraz naczelne organy, 'innych 

, organizacji społecznych, 

5) "a'bso lwe nci" - również studentów, o których mowa 
w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy, ' 

6) " pracownicy-absolwenci" - absolwe ntów, którzy pod
j ę li pracę zgodnie z umową stypendialną lub przed-
ws tępną albo ze ' skie rowaniem do pracy, ' 

7) "zamie Jsco wi studenc i, absol wenci, praco\irnicy-a bsol-
', wenci" - studentów , absolwentów, pracowników-abso l
wentów, zame ldowaJ1ych na ' staly pobyt w mie jscowo
ści, z które j czas dojazd u publicznym środkiem lokomo
cji do mie jsca pracy i z powrotem przekracza dwie go
ch iny, 

8) .. pełnomocnicy" pełnomoc ników Przewodniczącego 

Komitetu Pracy i Płac. 

§ 2. L Prze'pisy rozporządzenia' stos uje się do stllde n
tÓ\V i absolwentów kierunków studiów objętych przepisa
mi o planowym zatruanianiu absolwentów (art. 1 us t. 5 
ustaw y ), 

2. Absolwenci , o których mowa w ust. l" zatrudniani 
są na pOdsta~vie planów: 

l) rozdziału stypendiów fundowan ych, 
2) umów przedwstępnych , , 
3) roztlliału skierowań do ' pracy. 

R o z d z i a ł 2. 

Planowanie rozdziału stypendiów fundowanych. 

§ 3. 1. Przewodniczący Komisji Planowania przy Rad zie 
Ministrów w poro zumieniu z Prze wodniczącym Komitetu 
Pracy i Płac ustala corocznie ogólnokrajowy plan rozd zia
łu stypend iów fundowanych, uwzględniający potrzeby po
lityki zatrudnienia, na podstawie: - , 

1) wniosków wła ściwych ministrów - w odni esieniu do 
zakładów pracy objętych planem centralnym, 

2) wniosków przewodniczących prezydiów właściwych wo
je wódzkich rad narodowych - w odniesieniu, do zakla
dówpracy objętych planem terenowym, 

3) wniosków wła ściwych za rządów organizacji społecznych 
- w odniesieniu do tych oruanizacjL 

2, Szczegółowe zasady ustalania i , realizacji planu, 
o którym mowa w ust. l, jJ'rzez poszczególne ministerstwa, 
prezy~lia wojewód zk ich rad narodowych i oruanizacje spo
łe czn e oraz try b i ter min zgłaszania ' przez podlegle jedno
stki fundujące wniosków w sprawie fundowania sty pendiów 
dla s tudentó w, okreś li Przewodniczący Komisji Pla,nowania 

zów zakładów pracy lub grup zakładów pra cy'; uprawnio
nych do za:wier:mia umów p-rzedwslępnych ze stlidentami 
ok reślonych kierunków s,tudiów. 

2. Wykazami (ust. 1) powinny być objęte uspołecznio. 

ne zakłady pracy, w których występuje- szczególny niedo
bór pracowników z wyższym wykształceniem w określonyell 
zawodach. " 

§5. 1. ' Wyka:zy określone w § 4 u sta lają na podstawie 
wniosków 'ministrów, prze wodniczących prezy diów woje
w ódzkich rad narodowych i zarządów orga.nizacji społecz
nych: 

1) Minister Zdrowia i Opieki Społecznej - w stosunku 
do -wszystkich kierunków studiów w akademia ch me
dycznych, 

2) Ministe r Ośvłiaty - w stosunku do wszystkich kierun
ków studiów w wyższych s zkołach pedagogi cznych, 

3) Minister Rolnictwa - w stosunku do następujących kie-
,runków sludiów w wy~szych szkołach rolniczych: 

rolnego, 
ekonomiki rolne j, 
me lioracji wodnych, 
geodezji urządzeń roł\)ych, 

- hodowli zwierząt, 

- we terynarii, 
4-) Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewne ~lo - w sto

sunku do następlljących kierunków studió,,;'- w wyż,
szy ch ' s zkołach rolnic zych: 
~ leś nictwa, 
- technologii drewna, 

5) Komisja Pląnowania przy Radzie Ministrów w stosunku 
do kier unków st udiów nie wymienionych w pkt 1-4, 

2; Wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, zatwier
dza Przewodnic zący Komisji Planowania przy Rad zie Mi
nistrów w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pra
cy i Płac. 

3. W yka zy określone w ust 1 są usta lane tylko dla 
tych kierunków studiów, które są objęte przepisami wyda
nymi na podsta wie art. 1 ust. 4 usta wy. 

4, Zasady i tryb zg łaszania ' wniosków przez ministrów, 
, przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodo

wych i 'zarządy or9anizacji sp ołecznych w sprawie ustala
nia wykazów zakładów pracy (grup zakładów' pra cy ) upraw
nionych do zawie rania umów przedwstępnych or,az zasady 
i tryb ustalania tych wykazów (ust. 1 pkt 2-5) określi 

Prze wodniczący ' Komisji Planowania przy Rad zie M inistrów 
w porozumieniu z Przewodniczącym Komitet u Pracy i Płac 

ora z z właściwymi ministrami, w ymienionymi w ust. 1 
pkt 2-4. . 

§ 6, L Ustalone w planie umów przedwstępnych wy ka- j 

zy zakładów pracy (grup 'zakładów pracy) upraw,nionych do 
zawierania muów przedwstępnych ptzekazywanesą zain
teresowany m ministrom, przewodniczącym prezydiów wo
jewódzkich rad narolilowych, zarządom organizacji społecz-
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nych .- a także właściwym ministrom, którY~lL-podle~ają s t;ko
Iy wyższe. 

2. Minis,trowie, przewodniczący prezydiÓW wojewódz
kich [(id narodowyc h i zarządy organizacji spo l'ecznych po- ' 
wiadamiają niezwłocznie zakłady pracy o zamieszczeniu · ich 
w wykazie zakładów u prawnionych do zawierania ' umów 
przedwstępnych, ~ ministrowie, którym podlegają , szkoły 

wyższe , przekazują qdpowiednim sżkołom wyższym wyka
zy tych ,za kładów. 

3, Pełnomocnik, przy współudziałe szkoły wyższej, za
pewni s zczegółową info rmację studentów o możl i wościach 

zawierania umów prl',edwstępnych oraz o zakładach pracy 
u prawnionych do zawierania tych umów w zakres ie odpo
w iednichkierunków stud iów, 

§ 7, 1. Zakłady pracy uprawnione do ' zawierania umów 
przedwstępnych obowiązane są do ud zielania zgłaszając ym 

się studentom wyczerpujących informacji o warimkach przy 
sz ł e j pra cy oraz do zawierania umów przedwstępnych, zgod
nie z planem, . ze stud e ntami ostatn iego i przed osta tni ego 
roku odpowi.ednich kie runków studiów. " 

2. Zakła dy pracy określon e w ust. 1 mogą zgłasz ać pro
pozyc je za warcia umów przed wstępnych do właściwych pel-o 
rromocn ików, z tym że zakład pracy może zgłosić poszcze
gólne mie jsce pracy ty lko do jednego pełnomocn ika. 

'3. Przewodniczący Komisji Plan owania przy Radzie Mi
ni strÓw w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pr a
cy i Płac, w za leżności od istotnych po t:rzeb w zakresie za
trudnienia pracowników z wyższym w,yks'z tałceniem, t110 że 
zo bowiązać ministrów do zawarc ia przez had zorowane przez 
n ich zaklady pracy określonej liczby umó\V przedwstępnych 
albo też ograniczyć lic zbę, tych umów. 

4. J edn ostki nadrzędne nęld zakładami pracy, ·W zależ 

no ści od istotnych potrzeb w za kresi e za trudnienia pracow
ników z wyższym wykształceniem, mogą zobowiązać odpo
wi edn ie zak łady pracy do zawarcia określone j lic zby umóW 
przedwstępnych albo też ograniczyć lic,zbę tych u mów. 

5. W ra zie zobowiązania zakładów pracy do zawarcia 
określon e j lic zby umów przedwstępnych (us t. 3 i 4), zakła
dy pracy obowiązane są do zg ło szenia propozyc ji zawarcia 
t yc h umów zgodnie z p rzepisem ust. 2. 

R O z cl z i a ł 4. 

Planowanie skierowań do pracy. 

§ 8. 1. Plan r ozdziału skierowań do pracy ustala si ę na 
podstawie: 

1) wni osków ministrów, przewodniczących prezydiów ' wo
jewódzkich rad narodowych i zarządów , organizacji s po
ł ecznych, okreś lających zapotrzebowanie na absolwen
tów odpowie dnich kierunków studiów, oraz 

2) informac ji przedstawionych przez ministrów, którym 
podle{fają szkoły wyższe , o przew idywanej liczbie absol
wentów nie óbjętych stypendiami fundowanymi i umo
wami przedwstępnymi, z podz iał em na szkoły wyższe , 

kierunki studiów i specjalności. 

" 
2: Peł nomocnik obowiązany jest dostarczyć szkole wyż

szej danych doty czących zawartych umów przedwstqpnych. 

3. Przy usta laniu planu rozd ziału skierowań qo pracy 
stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 1 i 2, Z tym że 

plan dla poszcl.egó lnych ministe rstw, prezydiów wojewódz
kich racl naTodowych i orgall.izacji społecznych powinien 

okreś lać liczbe , skierowań dla , ~bso!~ventów z podaniem 
szkół 'wyższych i ki e runków studiów, które ukończą ci 
absolwe nc i. 

- 4. W celu umożliwienia absolwentom dokonania wybo
ru mIejsca pracy , ustalona w planie liczba skierow-ań do 
pracy dla absolwentów poszczególnych kierunków studiów 
powinna przekraczać " o około 20°/11 przewidywaną liczbę 
absolwentów podlegaj ących skierowaniu Clo pra cy. 

§ 9. 1. Ustalone plany skierowaI1. do pracy przekazyw a
n e są za inter esowanym min isl rom, przewodniczącym pre
zydiów wojewódzk ich rad narod owych i za rządom organi
za c ji s po łecznych , a także wlasciwym ministrom, którym 
podlegają s zk oły wyższe. 

2. Min istrowie , przewodniczący prezyd ió w wo'jewócl z~ 

kich rad narod 0w ych i za rządy organizacji społecznych 

rozd zie laj ą przydziel oną im li czbę skierowań pomięd zy za
kła dy pracy u prawnIone zgodnie z planem do zatrudnienia 
absolwentÓ w nę pod stawie skierowań do pracy i powia- ' 
damiają o ty m zainteresowane za k łady pra cy oraz właści· 

w y ch ministrów, którym podlegają szkoły wyższe , a także 

pelnomocni~ów . 

§ 10. Zasady i tryb zgłaszania wniosków i udzie la nia 
informa c ji, o których mowa w § 8 ust. 1, oraz usta lan ia 
i przeka zywania planów skierowali ministrom, przewodni
c zącym prezydiów w ojewódzk ich rad na rodowych i z arzą

dom organizacj i społecznych (§ 9 ust. 1), a także fozdzia." 
łu skierowań pomiędzy (Zakła dy pracy (§ 9 ust. 2) okreśU 
Przewodniczący K,omisj i Planowania przy Radzie Ministrów 
w porozumieniu z Pr~e wodniczącym Komitetu Pracy i Płac 

oraz z wła śc iwymi ministrami wymienionylpi w § 5 ust. 1 
pkt 2-4. 

R o z d z i a ł 5. 

Zawieranie umów o stypendia fundowane, 

§ 11. 1. Do umów stypend ialnych, zaw!eranych pomię

d zy zakładami pracy a stud e ntami odbywającymi studia na 
kierun kac h studiów objętych przep isami o planowym za
t rudn ia niu absolwentów, stosuje się ogólne przepisy o sty
pe ndiach fundowa nych ze zmianami wynikającymi z ninie j
szego rozporządze nia. 

2. Do umów stypendialnych, o których ' mowa w ust. l, 
mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 12 ust. 2; 4 i 5 
oraz § 17. 

3. W zór umowy stypendialnej (ust. 1) usta'li Minis te r 
Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Przewodniczącym 
K omitetu Pracy i Płac oraz Ministrem Finansów. 

R 'o 'z d zi ał 6. 

Zawieranie umów przedwstępnych. 

§ 12. 1. Umowy przedwstępne mogą być zawierane po
międ zy zakładami pracy, objętymi planem umów przed
wstępnych, a stud entami ostatn,iego i przedostatniego roku 
studiów. Studenc i osta tniego r oku studiów mogą zawierać 
um owy przed wstępne do dnia otrzymania skierowania do 
pracy. 

2. Umowa przedwstępna obe jm\,\je również- okres odby
wania wst ępnego , stażu pracy luh praktyki zawodowej (po
dyp lomowej), 

" 

/ 
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3. Un10wa przedwstępna powinna ok.reślać: 

1) strony zawierające umowę, 

2) przepisy normujące ' zasady odbywania wstępnego stażu 
pracy, 

Ji} rodzaj pracy (w sposób ogólny), którą studen t ma wy
lwnywac po odbyciu wstępnego stażu pracy lub prak-

. f.yki 1.aWOetOwe-j (podyplomowej), z tym że rodzaj pra
cy określony - w tHI'lOwie przeowslępnej powinien być 
zgodny z kierunkiem sludiów odbywanych przez stu
tle-l.}.a, 

ł) pFze~15-y Fegi11.1ują€€ wysólkeść wyaag.rodzenia za pracę} 

5~ fr4'ĄS , 1lłlI. ia~ł umowa " pFi;ł.cę ~)ędz:ie za'warta, łą.cznie 
:li (I~r*!e-lin ws·~ęp!il~g.o stażu pracy 1ub )lliaktyki wwo·
tłowe j (podyplomowej), 

li-)i pne,~vidywany termin podjęc ia· pracy. 

4. W I,llł1owach przedwstę:pBych zawieranych ze sJuden
tiam-i kierunków studiów, dla k tórych obowiązują s-pecj:al
Ąewa.runki. ocbb.y~~E'.nia wstępneg.o stażu pracy lub praktyk,i 
'u .wodowej (podyplomowej), należy zastrzec,. że w 'razie 
S;k:ie,j;0:Wi!nia absoLwe-nt-a .. u,a· s.taż lub p.raktykę do innego 
zakJa~.u pmcy, zgodnie z pq',episem art. 3 ust. 2 llst:a.wy, 
prz-ewidywany termin podjęcia pracy ulegnie p.rzedł·użeniu 

o czas odbywania tego stażu (praktyki ), a do przewitlywa
n,€!)Jo IV uDlOwie przedwstępnej okresu, na jaki umowa o pra
cę ma być za wa rta, wliczy się okres odbywania stażu lub 
pIa.ktyki. 

5. W Włlowhe przedwstępnej.zawłeranej ze stud entem 
zB!m.iej'sf'owy m na leż.y ZiI pewnić absol wenlowi I11ieszkanie 
lula J'lomies7czenie zas tępf'ze zg;odnie z przepisami §§ 24-29 

' TOlZpo-rządzen ia. . 

6. Przewodniczący K.om itetu Pracy i Plac w porozumie
n iu z Cen tralną Radą Związków Za wodowych ustali wzór 
umowy przedwstępnej. 

7. \ Vzór umowy przedwstępne j dla pracowników nauko
wo-dydaktycznych, zawieranej pomiędzy szkołami wyższy
mi a studentam i, ustali Minister Szkolnictwa Wyższego 

w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac 

oIliz Centralrią Radą Związków Zawodowych. 

§ 13. 1. Student obowiązany jest przedstawić zawartą 

umowę przedwstępną w terminie 14 dni ' od dnia je j zawar
cia pełnom~cnikowi do zi:łrejes,trowania . · 

2. Pełnomocnik wydaje decyzję w sprawie zareje~tro

wania . umowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia 
U1Jlowy do zare jestrowaaia, powiadam,iając o wydanej de
cyzji' stro n,y , które umowę zawarły. 

3. Pełnomocnik może ""wrócić się do komis ji uc ze lnia
nej o opinię w sprawie zarejeShwwania umowy. 

§ 14. Pełnomo€nik odmawia ~,arejestrowania umo\vy 
przedwstępnej, jeże li Jest ona niezgod na z prze pisami, a w 
szczegó lności: 

l) została zawarla z za.kładem p.tacy nie objętym planem 
umó\~ przedwstępnych , · 

2) określony w umowie rodzaj pracy nie odpowiada kie
runkowi sludiów odbywanych przez studenta. 

§ 15. Zarejestrowana umowa pJZ.edwstępna wiąże stro
ny od dnia jej zawarcia :' 

§ 16. 1. Umowa ph,echvstępna może być rozwiązana 
z uzasadnionych powodów przez każ.dą ze stron lub w dro
dze ~.oroZ~1mienia stron, po uprzednim uzyskaniu zgody pel
DliHHocn-ika wyra.żonei na piśmie, w szczegó1rlOści w razie 
ni elikończenia pLzel. studenta ' studiów w przewidzianł'm ter
minie. 
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2. Pełnomocnik obowiąza ny jest wypowiedzieć się w 
s prawie rozwiązania umowy przedwstępnej w terminie 
14 d.ni od' dnia otrzymania wniosku., 

§ 17. 1. ' Absolwent, który w qilsie studiów zawarł vmo
wę. pnedwstępną, obowiązany jest w cią§u. 14 dni od dnia 
ukończenia stud-iów uzgodnić z pełnomocnikiem dokła.€tr:l,q 

datę 5ta wienia s·ię ~~'O zakładu pmcy, w celu podjęcia pra
cy. Podjęcie pracy ~owinn(} ' na~t~wić nie pó.żniej nii w cią

gu dwóch miesięcy od dnia ukOllczen ia studiów. 

2. Pełriomocnik powj,a,~lamia za.kład procy, z k;tó,Y:Fn 
a·bsolw€lJt zil\v;:uł . um,awę p.rzedws,tłll~lHł, ~ ustitlonynl lęr, 

ID:in.łe potLję.Eia- praGy pIZ~Z a.hsolwenta: 

Ił: o .z d: z i ił ł 7. 

ł. '.18. li. Abselwetłd, którzy 'IN czasie- stuuió,w: nie. Zćl

warli umów o stypemHa fUlldo.wane luk umów prż,e.dws-tęp

nych, zawierają umowy o pracę' na podstawie . skierow.ul d cQ 

pracy. 

2. Skierowania do placy wydawane są studentom ostat
niego roku s:Łud'iów w okresie 3- os.tat-n ich miesięcy poprze
dzających przewidywany termin ukończenia studiów. 

3. Absolwent, który nie otrzymał skierowania. da pJa,
cy w czasi,e studiów, obowiązany jest w ciągu 14 dni od 
dl'lia ukończenia studiów zfJ·łosić sie. do pełnomocnika po 
przydział skierowania. 

§ 19. 1. Skierowanie do pracy - na podstawie opmu 
komisji uczelnianej - wydaje pełnomocnik na wniosek 
przedstawiciela do spraw zatrudniania absolwentów wyzna
czonego przez ministra (przewodniczącego prezydium woje
wódzkiej rady narodowej, z arządu organizacji spoJecznej) 
nadzorująceg,o zakłady pracy, które mogą być brane pod 
uwagę przy przydziale skierowania. 

2. Przydział skierowania do pracy (ust. 1) następuje 
w obecnośc i studenta (absohventa) wezwanego w tym celu 
przez 'pełnomocnika , po przeprowadzeniu z nim rozmowy 
w celu ustalenia, jaki zakład pracy najbardziej mu odpo
\dada. Studentowi (absolwentowi) należy przedstawić wy
kaz zakładów pracy, clo których można go skierować zgod
nie z kierunkiem stud iów. Jeżeli student nie wyraża zgo
dy na skierowanie go do żadnego z proponowanych zakła

dów pracy, o skierowaniu . decyduje pełnomocnik w poro
zumieniu z przedstaw icielem, o którym mowa w . ust. 1. 

3. Student (abso lwent ) może w ciąqu czternastu dni 
z\vrócić si.e. do pełnomocnika o zmianę skieroWania . 

4. Pełnomocnik w porozumieniu z przedstawicielem, 
o któ~ym mowa w -ust l, t z przedsla~icielel11 komisJi uczel
nianej obowiązany jest w obecności studenta (absolwenta) 
ponowl)ie szcze9ółowa rozpatrzyć sprawę Jego s·kiero,wania 
i w miarę możl ~wości uzgodnić z nim przydział skierowa
nia, do pracy. 

5. " Jeżeli studen t (absolwent) nie zgłosił się po przy
dział skierowania do pracy , rozpatrzenie jego sprawy na
leży pHesu-nąć na dals.zy termin, nie krótszy ' uiż trzy dni, 
i powiadomić studenta (absolwenta) o wyznaczonym ter
minie. Jeże li student (absolwent) ponownie nie zgłosi się 
po przydzia ł skierowania b ez usprawiedliwionych przyczyn;, 
pel.nomocnik w porozumieniu z p-rzedstawiciełem, '0 ktÓ'rym 
mowa w ust. l, przydziela' sk ierowanie do pracy bez wy-
sł4,i.ę:hanii;i &tudel,1t~ (gh~.elwenla) . ' 

" 
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6. Tryb powoływania , zasady i zakres działania komisji 
u cze lnianych ustalą ministrowie, którym pod l egają szko l Y 
wyższe, w porozumieniu ź Przewodniczącym Komitetu Pra
cy i Płac. 

§ 20. Od pis wydanego skierowania pełnomocnik prze
syła do zakladu pracy oraz do organu do spraw zatrudnie 
nia .prezydium rady nar odowej wlaściwej ze względu na 
sied zi'bę . za kład u pracy. 

§ 21. Do skierowań do pracy stosuje się odpowiednio 
przepisy § 12 ust. 2-5 oraż § 17 rozporządzenia. 

R o z d z i a l 8. 

Zawieranie umów o pracę. 

§ 22. 1. Absolwent obowiązany jest zg ł osić się w zakła 

dzie pracy w terminie określonym zgodnie z przepisem § 17 
w celu. podjęcia pracy. 

2. Organ do spraw za trudnienia prezydium rady naro
dowej , właśc iwej dla miejsca stałego pobytu absolwenta 
a lbo dla si edziby szkoły wyższej, wyda absolw en towi na 
wniosek pełnomocnika bilet kredytowany na prze jazd do 
zakładu prac'y w celu podjęcia pracy. 

3. Zakład pracy obowiązany - jest najpóżniej w dniu na
stępującym po zglos-zeniu się absolwenta do pracy zawrzeć 
z nim umowę o pracę na czas określony, zgodnie z warun
kami usta l·onYmi w umowie stypendia lnej lub przedwstę p
nej albo w skierowaniu do pracy. Je·żeli absolwent obow i ą

zany jest odbyć w zakładzie pracy w stępny sta ż pra cy, 
w umowie o pracę należy również określić zasady odbywa
nia i czas trwania stażu zgodnie z 'obowiązującymi w tym 
za kresie przepisami, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
roz porząd z-enia . Okre s odbywania wstępnego stażu pra cy 
wlicza się do czasu zatrudnienia określonego w umowie 
'o pracę . 

4. Do umów, o których mowa w ust. 3, ni~ mają za
stosowania prze pisy zobowiązujące zaklady pra cy do za
warcia umów na czas nieokreś lo,ny z absolwentami szkoły 

wy ższe j pod ejmującymi prac ę w celu odbycia wstępnego 

sta żu pracy .-

R o z d z i a ł 9. 

Świadczenia zakładów pracy ua rzecz 
pracown ików-absolwen tów. 

§ 23. 1. Po zawarciu um owy o· pra cę zakład pracy, wy
pła c ający wynagrodzenie z dołu, obowiązan y jest na żąda 

nie pracownika -absolwenta wypłacić mu zaliczkę, naj p óź
ni ej w dniu następnym po zgloszeniu żądania . w wysokości 
jednomiesięczn ego - wynagrodze nia ., Zalic zkę tę zak lad pra- . 
cy potrąc a z wynagrodzeni.a pracowriika w 12 'miesięcznych 
r ówn ych ratach. 

2. Pra cow ni k-absolwent może zqłosić żądanie wypłace

nia mu 7.aliczki w ciągu pie rws zego miesiąc a zatrudnienia. 

§ 24. 1. Zak ład pra cy zatmclniajćjcy pra cownika-absol
w enta za mie jscoweqo jest obowiązan y udzie lić mu pomo
c y w uz"skaniu mieszkania w spółdzie lni mieszkaniowej 
ty I}Ll 'loka tOIskiego. 

2. N a wniosek pracow nika-absolwe nta zamiejscowego 
zakŁa d pracv mr: że ucl ~i f' lić mu pomocy w ~zy skaniu miesz
kania w spóldzie lni wła sności o wej. 

3. Zak)acI pracy powlmen przydzielić pracownikowi
absolwentowi zamiejscowemu mies.zkanie w domu zaklacl0-
wym, jeże li rodzaj pracy wykonywanej przez teg o pracow
nika kwalifikuje go do załogi awaryjnej lub j eże li w cla
nej miejscowości nie przewiduje się oddawania cIo uży tku 

mieszkań wybudowanych przez spółdzi eln i'ę mieszkaniową 
typu lokatorskiego , w okresie dwóch lat od rozpoczęcia 

pracy przez absolwenta. 

4. W wypadkach okreś lonych 'N ust. 3, w ra.zie braku 
domu zaklad owego, zakład pracy zapewn i mieszkanie pra
cownikowi-absolwentowi zamiejscowemu w porozumieniu 
z prezydium właściwej rady narodowej. 

5. Pracownikowi-absolwentowi, który podej muje pra ć ę 

w prezydium rady na r odowej lub podległym mu zakład zie 

pracy, przydziela się mieszkanie - w przypadkach okre
' ślonych w ust. 3 - w ramach budownictwa mieszkaniowe

go rad narodow yc h. 

§ 25. 1. Pomoc ~akradu pracy. o które j mowa w § 24 
ust. 1 i 2, polega na: 

1) skierowaniu pracownika-absol wenta zamiejscowego do 
s półd z iellli mieszkaniowej ( przyzakładowej , międzyza

kład owej lub powszech nej), z którą zakład pracy za
warł w ty m ce lu odpowiednią umowę (ust. 2), 

2) ud zie len iu pracownikowi-abso lwentowi zamIejscowemu 
pożyczki na , op lace nie częśc i wkładu własnego w spól-
d zielni mieszkaniowej. ' Pożyczki te udzie lane są: ' 
a) pracownikom-absolwentom zatrudnionym w przed-

siębiorstwach tworzących zakładowe fundusze miesz
kaniowe - ze środków tego fundus zu, 

b) pra cownikom-absolw entom zatrudnionym w pozosta
łych zakładach pracy - przez wlaściwe banki na 
wn iosek zakładu pracy. 

2. Zakład pracy, planujący zat rudnienie pracowników
absolwentów zamiejsco wych, powinie n zawrzeć' ze spółdz iel
nią mi e sz kaniową umowę zapewnia jąc ą przy jGc ie takich 
pracqwników na c złonków spółdz ieln i przydzielanie im 
mieszkań w określonym t erminie. 

3. Pomocy, o której mowa w ust. 1, udzie la s i ę rów
n: eż stud e ntom, którzy zawarli umowę sty pendialną lub 
przedws tęp ną. 

4. Minister Finansów okre śli zasady ud zie lania poży
czek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b). 

§ 26. 1. 'Wysokość pożyczk'i z zakładowego fundu szu 
mieszkanioweuo, o której mowa w § 25 u ~t. 1 pkt 2- lit . a), 
wynosi 66% do 800/0 wysokości wklądu wlasne90, obowią
zującego w dan e j mie jscowości w czas ie wpła cani a wkładu 
w s półdzielnia ch mi eszkaniowych typu lokatorskiego przy 
budowie J'nieszkań o standardzie pO,dstawowym. O wysoko
ści przyznanej, pożyczki decyduje zakład pra cy , uw zg l ęd 

niając sytua cję materialną pracown ika-abs olwenta zam ie j
scowego. 

2. Zakład pracy ma pra wo wpłacić spółdzie lni miesz
kaniowej część wkładu własnego , określońego w ust. 1, 
po zawarciu ze studentem umowy stypendialnej lub po 
zarejestrowaniu um owy przedwstępnej . 

3. Spłata pożyczki, o które j mo\~a w ust. 1 i 2, na
stępuje po upływie roku ocl daty I przy dzielenia pra cowni
ko wi-absolwentowi za mi ejscoweinu mieszka nia w s Dó łcl z i e l
ni mieszkaniowej w rata ch mies ięcznych w ciągu 5 lat. 

4. Po upły wie 'ok res u pracy przewidzi.an ego w umow ie 
sty pe nrlialnej, przedwstępnej ' łub W . ki pr0Waniu do pracy, 
jeże li umo wa o pracę stała się umo \~ i.j 7Clw a.rl ą na czas 

/ 
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nie określony, ,zakład pracy może przedłużyć okres spłaty 

pozostałej części pożyczki do łat 10. 

I 5. ' .spłata pozostałej części pożyczki - powinna jednakże 
nastąpić z\Jodnie z terminem określonym w ust. 3, j e żeli 
llll}Owa o pracę zostanie rozwią zana przez pracownika lub 
z jego winy. 

6. Po spłaceniu przez pracownika co najmniej połowy 
pożyczki - zakład pracy może w części ' lub całości umo
rzyć pozostałą nie spłaconą częś ć pożyczki. 

7. ' \V razie rezygnacji pracownika-absolwenta zamiej
scowego z mieszkania spółdzielc zego albo wystąpienia ze 
spółdzielni i wycofania, wkładu wlasnegD zarząd. ,spółdzLel

ni miesz-kaniowej obowiązany jest potrącić z tego wkładu 
nie ''' splaconą część pcożyczki i zwrócić ją zakIadowi pracy. 

, IL Prz,episy . ust. l-I mają 'odp~wiednie , za $tosowani,e 
do · póżyczek udz ietanych przez wła ściwe banki na wniose k 
zakładów pracy (§ 25 ust. 1 pkt , lit. b). 

§ 27. 1. Do czasu przydzielenia mieszkania, o którym 
nlOwa w § 24, zakład pracy obowiązany jest I;rzydzielić 
pracownikowi-absolwentowi zamiejscowemu odpowiednie 
pomieszczen ie zastępcze w hotelu robotniczym lub zakła

dowym domu mieszkalnym albo w inny m domu będącym 

w dyspozycji zakładu. 

2. "Pracownikowi-absolwentowi zamiejscowemu, który 
pozostaje w związku , małżenskim zawartym ' przed podję

ciem pracy lub posiada dzieci, zakład pracy obowiązany 

jest nie póżniej niż po up ływie 6 miesięcy od daty rozpo
cz.ęc ia _pra cy zapewnić, na żądanie pracownika, co najmniej 
takie pomieszczenie zastępcze, by mógł on zamieszkać ra
zem z najbliższynii czł onkami rodziny (współmałżonkiem 

dziećmi). 

§ 28. 1. Brak zgody pracownika-absolwenta -na wstąpie

nie do s póldzielni mieszkaniowej typu lokato rskiego zwal
nia zakład pracy od obowiązku zapewnienia mu mieszka
tlia, jednakże zakład ' pracy jest obowiązany w tym wypad
ku za pewnić pracownikowi-absolwentowi zamiejscowemu po
mieszczenie z astępcze w okresie pracy przewidzianym w 
umowie stypendialnej lub przedwstępnej albo w skierowa
niu do pracy. 

2. Prze pis ust. 1 nie dotyczy pracowników-absolwentów, 
o których mo(va w § 24 ust. 3. 

§ 29. 1. Jeżeli zakład pracy nie ma możliwości zapew
nienia pomieszczenia zastępczeUo, obowiązany jest pomóc 
pracownikow'i-absolwentowi zamiejscowemu w wynajęciu 
lokalu mieszkalnego oraz pokrywać różnicę pomiędzy czyn- '
szem pła c.onym za wynajęty lokal przez pracownika-absol
wenta a wysokością opłaty za pomieszczenie zastępcze 

'tv granicach do 300 zł miesięcznie. Różnicę tę zakład pra
cy może pokrywać przez okres nie przekraczający sześciu 

miesięcy. Wypłacanie różnicy przez czas -dłuższy' wymaga 
zgody jednostki nadrzędnej. 

2. Zakład pracy zatrudniający pracownika-absolwenta 
na terenie m. st. War sza wy orą z miast Gclanska, Krakowa, 
Łodzi, Poznania, Sźczecina i Wrocławia może pOllOSić koszty 
określone w ust. 1 p~ uzy skaniu uprzedniej. zgody ministra 
(przewodniczącego prezy~lium wojew6dzkiej rady narodo-

' wej ) nadzorującego zakład pracy, wydanej w porozumie
niu z Przewodniczącym Komitetu Praćy i Plac. 

3. Zakład pracy, ' który w dniu zgłoszenia się pracow
nika-absolwenta do pracy nie ma możności zapewnienia 
mu mieszkania lub odpowiedniego pomieszczenia zastęp-

czego zuodnie z przepisami §§ , 24 ,i .27, obowiązany >jest za- .. -' , , 
pewnić pracownikowicabsolwen.towi miejsce w hotelu na 
okres 14 dni i 'pokryc związan.e z tym koszty. 

§ 30. Pracownikom-absolwentom "zamiejscowym, ktÓIzy 
w związku z podJęciem pracy zameldOWali się na pobyt 
stały w ' m iejscowości będąc.ej siedzibą zakładu pracy lub 
w miejscowo~ci, z której dojazd do zakładu ' pracy i z po~ ' 

wrotenl nie przekracza . dwóch yodziu, zakład pracy obo
wiązany jest zwrócić koszty przeniesienia. Ko.szty przenie, 
sienia oblicza się \\r'ecUug za,sad oJ)ovyiąz:ujących w . tylU za- " . 
kr esie w slosllnku do pracowników administracji ,państwo- ,' 
wej. 

§ 31. Niezaleinie O{t uprawnien określonych w §§ .. 23~30 
pmcow nik om-absolwentom przysługują inne dodatkowe" 
uprawnienia przewidziane w' przepisach' szczególnyE:h-;~· , 

R o zd z i a ł 10. 

Uprawnienia absolwenta w razie liiezawarcia przez zak~ad 
pracy umowy o pracę oraz tryb postępo-wania 

w tych sprawach. 

§ 32. 1. Za kład pracy, który wbrew ustawie nie zawarł 
z absolwentem umowy o pracę, pomimo że absolwent. sta
wił się w zakładzie pracy w celu podjęcia pracy (§ 22 
ust. 1), obowiązany jest wypłacić absolwentowi odszkodo
wanie w wysokości wynagrodzenia, jakie by mu przysłu

giwało po podjęciu pracy za okres pozostawania absolwen
ta beż pracy, nie mniej jednak niż za jeden miesiąc i nie 
więce j niż za trzy, miesiące. 

2. Wy plata odszkodowania powinna nastąpić: 

l) najpóżniej na trzeci dzien po stawieniu się absolwenta 
(ust. l) - w wysokości miesięcznego wynagrodzenia, 

2) po upływie miesiąca i następnie po upływie dwóch 
miesięcy od dnia pierwszej wypłaty - każdorazQ}.vo w 
wysckości miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli absol~ 
went nadal pozostaje bez pracy. 

3. Wypłata odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 
pkt 2, następuje na popsta wie zaświadczenia pełnomocnika 

stwierdzającego fakt pozostawania absolwenta bez pracy. 

§ 33. 1. Absolwent, o którym mowa w § 32 ust. 1, obo
wiązany jest powiadomić niezwłocznie o niezawarciu z ni;n 
umowy o pracę organ do spraw zatrudnienia prezydium 
rady narodowej właś,ciwej ze względu na siedzibę zakładu ' 

pracy. 

2. Organ zatrudnienia (ust. 1) podejmuje interwencję 

w zakładzie pracy, a jeże li interwenc ja nie doprowadzi do 
~awarćia umo wy o pracę , w ciągu 7 _dni od dnia, w , którym 
absolwent zgłosił się do zakładu pracy, organ zatrudnie
nia zawiadamia o niezawarciu umowy o pracę jednostkę 

nadrzędną nad zakładem pracy. 

3. Absolwent po upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 2, obowiązany jest niezwłocznie zwrócić się do peł

nomocnika o wydanie mu nowego skierowania do pracy. 

4. Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 3, 
powinno być wydane z zachowaniem przepisów §§ 19-21 
w takim terminie, aby absolwent mógł p-Odjąć pracę nie 
póżniej~ niż w. ciągu trzech miesięcy licząc od dnia, w któ
rym zgłosił się- w celu podjęcia pracy, a zakład pracy od
mówił zawarcia umowy o pracę. 
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§ , 34, W wypadkach określonych w §, 32 ust. 1 zakład 
pracy jest obowiązany zwrócić absolwentowi zamiejscb
w'emu: 

1) koszty przejazdu do mie1scowości stałego pobytu lub 
na żądanie absolwenta - do siedziby pełnomocnika, 

li jeżeli absolwent nie otrzymał biletu kredytowanego 
, 'na ' prze jazd do zakładu pracy (§ 22 ust. 2) - również 

koszty przejażdu do zakładu pracy, według zasad obo-
wiązujących przy podróżach służbowych, ' 

2) koszl}' pobytu absolwenla w hotelu, jednak za ókres 
nTe d1użsiy niż 7 dni. 

R o,z d z i a .l 11. 

Nie-zg,loszenie' się absolwenta do z.kładu pracy 
w przewidiianym terminie. 

§ 35. 1. Absolwent, który nie zgłos ił S"łę - d'0 zak:ładu pra-' 
cy w lerminie określonym w § 22 ust. l, powinien nie
zwłocznie po\viadomić zakład pracy o pnyczynie niesta
wiennict"wa i o przewidzianym tenninie stawienia się w 
zakładzie . 

2. Uspra wiedliwienie niestawiennictwa absolwenta na
stępuje zgodnie z przepisami o uspra wiedliwianiu nieobec
ności w pracy. 

3. Zakład pracy mOŻe odmówić z uzasadnionych po
wodów zawarcia umowy o pracę z absolwentem, który 
z przyczyn usprawiedliwionych nie zgłosił się do pracy 
przez czas dłuższy niż jeden miesiąc albo który bez uspra
wiedliwienia zgłosi! się do zakładu pracy z opóźnieniem 

przekrac zającym trzy dni. 

4. O odmowie zawarcia z absolwenteni umowy o pra.
cę z przyczyn podanych w ust. 3 zakład pTacy powiadamia 
niezwłocznie absolwenta, organ do spraw zatrudnienia pre
zydium rady narodowej właściwej. ze względu na siedzibę 

zakładu pracy oraz pełnomocnika. 

5. Do absolwentów, z którymi zakłady pracy zawarły 

llmowy u pracę pomimo niestavłienia się w terminie okre
ślonym w § 22 ust. l, mają zas tosowanie przepisy dotYCZA
ce pracowników-abs o lwentów, a do absolwentów, z który
mi zakłady pracy nie zawarły umowy o pracę , pomimo że 

zgłosili się oni .do zakładu przed upływem terminów okre
ślonych w ust. 3 - przepisy§§ 32-34. 

6. Absolwent, z którym zakład pracy nie zawarł umo
wy o pracę z powodu niemożności zgłoszenia się do pracy 
przez czas dłuższy niż jeden miesiąc z przyczyn uspra
wiedliwionych, obowiązany jest zwrócić się do pełnomocni
ka w celu uzyskania skierowania do pracv z póżniejszym 

terminem jej ' .rozpoczęcia lub zwolnienia od wykonywania 
obowiązku przewidzianego w ustawie. 

, § 36, W , razi8 nie podjęcia prze~ absolwenta pracy b ez 
usprawiedliwionej przyczyny w terminie prz.ewidzianym 
w § 22 ust. 1 i § 35 ust. 3 zakład pracy powiadamia pełno
mocnika , który występuje do organu właściwego do wy
dawania orzeczeń o obowiązku zwrotu kosztów wykształce

nia (§ 50 ust. 1). 

R o z d z i a ł 12. 

Załatwianie wniosków pracowników-absolwentów oraz roz
strzyganie sporów między pracownfkami a zakładami pracy. 

§ 37. 1. Zakład pracy obowiązany jest wnikliwie ba
dać zażalenia i wnioski zg łaszane przez pra cownika-absol
wenta i powiadamiać go o podjętych dec yzjach. 

2. Pracownik-absolwent moźe zwrócić się do jednostki 
nadrzędnej nad zakładem pracy, jeże.li decyzję, o które j 
mowa w ust. 1, uważa za niewystarczającą. Jedńostka nad
rzędna obowiązana jest zastosować odpowiednie środki w 
ce lu usunięcia nieporozumie'ó między zakładem pracy a pra
cownikiem-absolwentem. 

3, Sprawy, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być, 
za.latwiane w, trybie przewidzianym przy rozpatrywaniu 
skarg i wniosków. 

§ 38. 1. Pracownik-absolwent zamiejscowy, któremu nie 
przydzielono mieszkania , lub pomieszczenia zastępczego 

(§§: 24--26 i § 27 us-t 1) i który nie. mógł wynająć innego
lokalu mieszkalnego (§" 29 ust. l), może w terminie,' 14, dni 
od dnia zgłoszenia się do zakładu pracy rozwiąz(łc'; umowę 
o' pracę bez wypowiedzenia. 

2. Rozwiąza,nie umowy o· pracęmo.że.. nastąpić po- uzy
skaniu zaświadczeriia organu do spraw zatrudnienia prezy~ 
diLlll1 rady narodowej wła ściwej ze, wzg lędu na siedzibę 
zakładu pracy potwierdzającego okoliczności, o których 
mowa w ust. 1. 

3. Organ określony w ust. 2 obowiązany jest wydać 
zaświa dczenie po zbadaniu s[)rawy i na podstawie opinii 
organu do spraw lokalowych prezydium rady narodowej 
w terminie siedmiu dni od dnia zgłos zenia przez pracowni
ka-absol wenta wniosku o wydanie takiego zaświadczenia 

4. Po rozwtązaniu umowy o pracę (ust. 1-2) absolwent 
obowiązany jest niezwłocznie zwróc ić się do pełnomocnika 
w celu uzyskania now~o skierowania do pracy. O rozwią

zaniu umowy o pracę pełnomocnik powiadamia j e dnostkę 
nadrzędną nad, zakładem pracy. 

5. Zakład pracy obowiązany jest wypłacić pracowniko
wi-absolwentowi, który rozwiązał, umowę o pracę zgodnie 
z postanowieniem ust. 1-3, odszkodowanie na zasadach 
okreś (onych w § 32, z tym że kwotę ods zkodowania prze
widzianą w § 32 ust. 2 pkt 1 zmme]sza o kwotę pobranej 
przez pracownika-absolwenta zaliczki lub wynagrodzenia ' 
za pracę. 

§ 39. PracowniK-absolwen t, a także zakład pracy w po
rozumieniu z pracownIkiem-absolwentem mogą wystąpić do 
jednostki nadrzędnej nad zakładem pracy o przeniesienie 
pracownika -absolwenta do innego zakładu pracy, podporz'ąd
kowanego tej jednostce. 

§ 40. 1. Do rozpatrywania spra w wynikłych w związku 
z zatrudnieniem pracownika-absolwenta powołany jest wy
d zia ł zatrudnienia prezydium wojewódzkiej rady n,arodowe j 
właściwej ze względu na miejsce za trudnienia, zwany w dal
szym c iągu rozporządzenia organem_ zatrudnienia. 

2. Organ zatrudQienia, po wysłuchaniu pracownika-ab
solwenta i przedstawiciela zakładu pracy, wydaje decyzje 
za zgodą przewodniczącego prezydium wojewód zkiej rady 
narodowej. Niestawiennictwo pracown ika-abso'lwenta lub 
przedsta widela zakładu . pracy na wezwanie organu za trud
nienia nie stanowi przeszkody w rozpatrywaniu sprawy. 

§ 41. 1. Pracownik-absolwen t może wystąpić do organ u 
zatrudnienia w wypadku: 

1) nClrus 7.e nia przez zakła d pracy podstawowych obowjąz

ków względem pracownika-absolw'enta , 
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2) innych niż wymienione w pkt 1 sp::rwach spornych, je
że li inte rwencje podjęte w trybie § 37 nie dały pozytyw
nego ~yniku, 

3) nie uwzg lędnienia przez j e dnostk ę nadrzędną wniosku 
pracownika-absolw enta o przeniesienie go do innego 
zakładu pracy. 

_ szą, którą pracownik-a bso l wen t UkOllCZy ł, oraz przecLsla wi
ciel ministra ( prze wodniczącego prezydium wojewódzk iej ra
d y narodowej) nadzorującego zakład pracy , .w którym absol- . 
went jest lljb b y ł zatrudniony. 

2. Pracownik-absolwent może wystąpić do organu za
trudnienia o skierowanie do innego zakładu pracy lub zwol
nie nie od wykonywdnia obowiązku przewidzianego w usta 
wie w innych niż przewidzian e w us t. 1 wypadkach, jeżeli 

jes t. to uzasadnione ' ważnymi p·rzyczynami. . 

3. Zaklad pracy może wystąpić do organu zatrudnienia, 
jeżeli zgodnie z ' obo ... Aązującyn'li przepisami zachodzą wa 
runki do rozwiązania umowy o pracę ' z praco\vnikiem-a:bsol
·wentem . . 

§ 42. 1. Organ zatrudnienia, w razie niemożności inn e
go rozstrzygnięcia sprawy, może w decyzji wyra zić zgodę · 

na rozwią7.an ie umowy b pracę . 

2. Organ zatrudnien ia w decyzji ' o wyra'żeniu zgody na 
rozwiązanie umowy o pracę orzeka jednocz·eśni e: · 

1) o ,skie rowaniu pracownika -absolwenta do inn ego zakła

du pracy bądź 
.2) o zwolnieniu pracownika -absolwenta od wykonywania 

obowiązku przewidzianego w ustaw ie. 

3. W razie stwierdzenia, że pracownik-absolwe nt uchy
la się od wykonywania obowiązku przewidzianego w uslawie, 
organ zalrudnienia w ystępu je z wniosk}em d.o organu wła
ściwego do wydawan ia orzecz.eń o obowiązku zwrotu kosz
tów wykształce nia (§ 50 ust. 1). W tym wypadku 'przepis 
u st. 2 nie ma zastosowania. 

§ 43. 1. Pracow nikowi-absolwentowi i zakładowi pr a cy 
przysługuje w te rm inie 14 dni od dnia d oręcze n ia decyz ji 
odwolanie do Przewodni.czącego Komitetu Pracy i · Płac . Od- ' 
wołanie wnosi się do organu zatrudnienia. 

2. W ra zie ni ewniesienia odwolania decyzja organu za
truclnien,ia jest ostateczna , 

3. J eże li w decyzji , o które j mowa w ust. 2, orzeczono: 

1) ~~k i e r owani e pracownika -absolwenta d o inn ego zakładu 
pracy - skierowanie to wydaje org a n zatrudni enia w ' 
po r ozumieniu z jednostką nadrzędną nad zakładem pra
cy, do którego pracownik-absol went zos taj e sl):.ierowany, 

2) zwo ln ieni e pracownika-absolwenta od wyko nywan ia obo
wiązku przewid zianego ' w ustśJ,wie - zaświadczenie 
o zwolnien iu wydaje organ zatrudnienia. 

§ 44. 1. Przewodniczący Komitetu Pra cy i Plac powo la 
kom; s ję do roz patrywania spraw związa nych z zatrudni eniem 
pra cowników-abso lwe ntów, zwaną w dalszy m ciągu ro zpo
rząd ze nia Komisją Centralną. 

2. W skład Komisji Cen tPllnej wch o d z ą: 

1) przeds tawi cie l Komitet u Pr ac y i Plac jako przew odni-
czący, 

2) przedsta wic ie l Ministra Szkolnictwa Wyższego, 

3) przedstawicie l Cen traln e j Rady Związków Zaw odowych, 
4) pnedstaw ic ie l Komite tu Ce ntralnego Związku Młodzieży 

Socja listyczne j, 
5) puedstaw i'cie l Zarządu Glównego Związku Młodzieży 

Wiejsk ie j, 
6) przedstawiciel Rad y Na~zelne j . Zrzeszenia· Sludentów 

Polskich . 

3. Na posiedzenia Komisji Ce ntra lnej powinien być za
pr ~szany przedstawiciel minist'ra nacl zurującego szkolę wyż~ 

§ 45. 1. Komisja Centralna rozpatruje odwołania, o któ 
rych m owa w § 43 'ust. 1. Komisja Centralna może wezwać 
na posiedzenie pracownika-abso lwenta i przedstawic;ie la za~ 

kładu pracy. 

2. Komisja Centralna uchwa'la wnioski wi.ększością gl o
sów, a przy równej lic zbie głosów decyduje glos przewodni
czącego. 

3. Przepisy § 42 stosuje się odpowiednio do wniosków' 
uch wa lony ch przez Komisję Centralną. 

, 4. Wnioski Komisji Centrąlne j wymagają zatwierdzenia 
przez Przewodniczącego Komitetu Pracy i Plac. 

5. VI razie niezatwierclzenia wniosków Komisji Cen tral
ne j d~cyzję rozstrzygają·cą spra wę podejmuje rrzewodniczący . 
Komite tu Pra cy i Plac. 

6. Zatwierd zony wniosek Komisji Centralne j lub 'd Elcy ~ : 
zja Przew odniczącego Komitetu Pracy i Plac są decyzjami 
-ostatecznymi. 

§ 46. Jeże li w zatwierdzonym wn iosku Komisj-i Central
n e j lub w decyzji Przewodniczącego Komitetu Pracy ( Plac: 

1) orzeczono o skierowaniu pra cownika -absolweNta .do in
neg o zakładu pracy - skierowanie to wydaje Komitet 
Pracy i Pl ac w porozumieniu z ministerstwem (prezy
dium wojewódzkiej rddy narodowej, zarząd em mganiza-

. cji społ ecznej ) nadzorujący m zakład pracy, do któregG 
pracownik-absolwent ma być skierowany, 

2). orzeczono o zwo lnieniu pracownika-absolwenta od w-y
kon ywania obowiązku przewidzianeg o w ustawie - za
świ.a'dcze ni e o zwolnie nhl wydaje Komitet Pracy i Plac, 

3) stwi::! rdzono , że pr.a cownik-absol w'ent uchy la się od wy
kon ywania obo wiązku przewidzianego ... ir ustawie - Ko
mitet Pracy i Pła c występuje do organ u właściwego do 
wydawania orzeczeń · o obowiązku zwrotu kosztów wy
kszLalcenia (§ 50 ust. 1). 

§ 47. 1. Tryb postępowania określony w §§ 40-46 nie 
narusza up rawnień pracowników-absolwentów do wys tę po

wania na drogę sądową i do komisj i rozjemczych według 

przepisów ogólnie obowią zujących. 

2. ' Roz wiązanie umowy o pracę przed upływem t erminu, 
na który została Or.la zawarta, zarówno przez pracownika 
absolwenta, jak i przez zakład pracy, poza wypadkami okre

. ś l onymi w § 38 us t. 1 i 2 oraz w § 39, m0że na stąpić t.y lka 
z zachowan,ieITI prze pisów § 42 i § 43 ust. 1. 

R o z d z i a I 1 3. 

Zasady pos tępowania w ' razie n iezgloszenia ' się il'bsolwenta 
po skierowanie do pr acy . 

§ 48. 1. Pe ln omocnik obowiąz~ny j ęst wezwać a bso l
'Wpnta , który po m imo obowiązku przewidzianego ' w § 13 
ust. 3, § 33 ust. 3, ' § 35 ust. fi i § 38 u st. 4 ni e zgl o sił s ię 

po odbiór ski e rowa nia, a t.aki.e w ra z. ie niezg łoszenia się 

absolwenta \\1 ce lu ustalen ia . daty stawienia się do zakłaclu 
pracy (§ 11 ust. 2, § 17 ust. 1 i § 21). 

2. W e7wanie , o który m m owa w ll sL J. p ełnomocni'k 

wys'v Ia elo ost ilt lli eqo miej sc' a 7am;f'szkania wskaz·allego .prze·z 
absol wenla szkole wyższej lubpełnorno c j1ik o wi. 
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3. W ra zie n iezg!oszen ia się absolwenta na wezwanie 
(ust 1), pe łn omocnik \vystęp uj e do organil wia ściweg o d o 
w y dawa nia orzeczel1 o obowiązku zw r otu kosztów \:vykszta ł-
cenia (§ 50 us t. 1). ' 

4. P rze pis y ust. 1-3 stosuje się od powied nio do orga
nów zatrudnie nia , i do Komite tu Pra cy i Płac w ra zie w yda
nia przez te organy skie r.owania. do pra.cy (§ 43 ust. 3 pk t 1 
i§ 46. pkt 1). 

Rozdział 14. 

Zwo-hłienia, odwykonvwłłnla o.bowlą.zku 

IJawidz.ianeyo w us.tawie. 

ł. 4~: l. 0d. wylwn}'w<tnia. ~bowjąz~u przewidzia'nego 
w u~ta,wie !tą zwolnieni: 

1:J ,ubs9Lwenci; ~tór.zy P,rzedstawią zaŚ'\via4czenie stwierdza
ją!2~ inw.alidztwo I lub Ił grupy, 

2}; iłP!!~lwenci, którzy po ukoliczeniu studiów zosta.1i po
w-ołani do z<lwodowe j lub okresówej s!llżby wojskowe j, . 

3) absolwenci, któ rzy po uk0l1czeniu studiów wyżSL'ych na 
podstąwie umów sty pe ndialny ch lub przedw stępnych po

. dejmą pracę w szkole \vy ższej w charakte rze pracow ni
'ków naukowo-dydaktycznych, 

4}ab-solwenci. którzy po uk ol1czeniu studiów wyższych zo
staną pr zyjęC i na asyste nckie studia prz ygoto wawcze 
i s tud ia t e ukol1c zą , a następnie po wołan i zo s taną na 
stan owisko pra cowni ka naukow o-dydak tyc znego w s zk o-
le wyższej . . 

2. Pra cownicy -abso lwe nci, o który ch m 01Na w us t. 1 
pkt 3 i 4, podlegajć} jednak obowiązkowi prze widzianemu w 
usta w ie , jeże li przed u p ływem lat trz ech od dnia podjęcia 
pracy w szkole wyższej: 

l) slo sunek prac y ul-egnie rozwiązaniu na wniosek praco w
nika-absol wenta albo 

2i s tosunek -pracy zostanie rozwiązany prżez szko l ę wyż
szą z powodu naru szenia przez p ra cownika-abs olwenta 
jego obow iązków lub uchy bie nia godności pracow nika 
nauk i. 

3. Pełnomocnik w porozum ieniu z komisją uczelnianą 

może zwolnić absolwenta od w yk onywania obo wiązku prze
_ widz ianego w ustawie, j eże li je st to uzasadnione wyjątk owo 

ważJ1ymi okolicz nościami. 

4. Pracow nicy -absolwenci, któr-zy ulegną inwalid ztwu 
I lub II grupy, są zwolnieni ocl wy kony\\ra nia obowiązku 
przewidzianego w ustawie. 

.5. Prac ownik-absolwent może być zwolniony od wy k o
nywania olrowiązku prz.owidzianego w lIstawie w try bie 
określonym w §§ 42 i 45 ust. 3-5. 

6. Zaświadczenia o zwolnieniu od wykonywania obo
wiązku przewidzianego w us tawie wydaje : 

~) pełnomocnik - w wypadkach okreś l onych w ust. 1 i 3, 

2) organ zatrudnie nia - w wypadkach . określ o nych w 
us t. 4 i w § 42 ust. 2 pkt 2, 

3} Komite t Pracy i Plac w wypa dkach ok reślonY,ch w § 45 
ust.3~5. 

R o z d z i a ł 15, 

Wydawanie orzeczeń , o obowiązku 
zwrotu kosztów wyksztah::enia. 

§ 50. 1. Organem właściwym do w y dawania orzeczen 
0. obowiązku zwrotu k osztów wyksz t a łcen i a, zwany m w da l
szym ciągu rozporządzenia org a ne m orzekającym , je st Wy-. . 

zna czo ny przez prezyd ium w oj ew ódzkiej rady narod owe j, 
w ł a ściwej ze wzg lędu na sied zibę in sty tuc ji powolane j do 
wys tę powania z wn ioskiem O wszczęcie post.ępowania (§ 51 
us t. 1), organ prezydium te j rady narodowe j. 

2. Przez k osz ty w yks zta lce nia ro zumie się koszty wy
kszta łcen i a absolwenta określone w trybie pr,ze wiclziany m 
w us ta wie oraz o trzy mane w toku studiów stype ndia (art 7 
ust. l ustawy) . 

§:~. 51. 1. Or gil11 OF~tl,)(.jiłcy wszc1.yna -postępowanie' na 
'wniosek: 

n plilłnQ~nocnikaw wypadkach. o'krs-ślonych . w §' 48 o'r61z) 
'w, wy pa<H'"'ai:h, gdy ,abs.o lw-enŁ 1;)ez ull'pra;wi'8dli~iollej.< 

<ijllr ·zyo.yny nie stawi scię '~ 2,-ek:ładu pr.&cy w celu QlłdJęr 
C-Hl' pr.-cy (§:: 3fi), 

2) : ł). F9jiN)U ht'łlrudnieniq , w wypa<dkilch okr,eS:lonych w §' 42.. 
Ullt. 3, 

3) Kemitetu Pr~cy i Pła€ w' wypadkach . okre,ślonych w § 46 
Jlkt. 3; 

2. Wniose k, o k tórym m owa w ust. l, powinien za-
wierać: 

lI) dane personalne absolwenta lub pracownika-absolwenta, 
2) określ e nie s umy podleg ające j zwrotowi, 
3) w&ka zan ie podstawy faktyczne j i p raw ne j uzasadniającej 

o'bowiązek .zwro tu k osz tów wy kształc e nia. 

3. J eż,e li organe m orzekającym jest organ zatrudnienia 
(§ 50 us t. 1). organ ten w wypadkach o]ueślonych w § 42 
ust 3 orzeka z ur zędu o obowiązku zwrotu ko sz tó w wy
kształcen ia . 

_ 4. Insty tu c je , o k tórych Jl1o,va w ust. 1 pkt 1-3, obo
wiąza ne s ą p rzed z ł ożen iem wniosku ustalić na podsta w ie 
inforJ11i:l.cji szkoły wyższej, czy absolwent (pra cownik-absol
wen t) w okre sie studiów o tr zymywa ł stypendium i w jakie j 
wysokości je pobierał. 

5. Mie jscem zamieszkania. absolwenta jest mie jsce wska
zane w umo wie stypendialnej lub przedws tę pnej, a j eże li 

um owy takie nie były zawarte - os tatni e mie jsce sta lego 
pobyt u wskazane szk ole wyższej przez absolwenta , p rzed 
roz p oc zęc iem st udi ów, w czasie studiów lub po ich .za koń

czeniu. 

6. Mie jscem ' za mieszkania pracown ika-absolwenta jest 
mie jsce wskazane w umowie o pracę lub miejsce wska zane 
przez pr.acownika-absolwent~ zakładowi pracy , 

§ 52. Org.~ n or zekaj ćlcy obowiązany jes.t za wiacl om ić ' 
absolwen ta (pra cow nika-abso lwenta) o wsicz ęc iu postępo
w ania w s prawie zwrotu k osztów wyksż ta łcenia l za żądać 
przedsta wienia wy jaśnień na piśmie w te rmini e 7 dni od' 
dnia d o r ęczenia zawiadomienia. 

§ 53. Organ or zekający podejmuje decy zje o um orze
n iu postępowania, jeże li ' absolwe nt (pracownik-absol we nt) 
w y k onuje lub wyk on ał obowiązek przewidziany w us ta wie 
albo zo sta ł od te go obowiqz-ku zwolniony. 

§. 54. 1. Jeżeli pracow nik-absol went przepracował tyl
h o część okresu ustalonego w umowie o pracę (art. 2 usta
w y), orzeka się o zwrocie kos ztów wykształc enia propor
cj ona lnie d a n ie prze prac owaneg o ok resu czasu. 

2. Przepis ust . . 1 sto suje s i ę odpowie dnio do wypad
ków, o k tó rych mowa 'wart. 8 lIst 2 ustawy . 
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Dzi~nnik, Ustaw Nr 2'l 

§ 55. Organ orzekający doręcza decyzję , absolwentowi 
(pracownikowi-absolwentowi) wyznaczając w mej termin 
uiszczenia należności z zastrzeżeniem, że w razie nieuiszcze
nia należności w terminie zostanie wszczęte postępowanię 

egzekucyjne w trybie , administracyjnym. 

§ 56. Od decyzji organu orzekają.cego .odwołanie nie 
przys ługuje. ' 

§ 57. Organami egzekucji administracyjnej są organy 
finansowe prezydium rady narodowej właściwej zg~dnie 

z przepisami .o egzekucji administracyjne j. 

§ 58. ' VV sprawach wszczętych z powództwa absolwenta 
(pracownika-absolwe nta) 6 ustalenie, że należność nie istnie
je w całości lub w części (art. 7', ust. '4 ustawy), prżedsta
wicie lem Skarbu Państwa jes t organ orz,ekający. Organ ten 
zas tę puje w postępowaniu sądowym również zakład pracy, 
ktory wypłaca! stypendium funcfowane, ' w wypadku gdy po
wództw o absolwenta (pra cownika-absolwe nta) dotyczy otrzy
maneg o w toku studiów stypend~um fundowanego. 

§ 59. W sprawach nie unormowanych przepisami§§ 50-
57 stosuje si ę odpowiednio przep isy o egzek uc ji administra
cyjnej . 

§ 60. 1. Absolwent zarówno w czasie postępowania 

przed organem orzekającym, jak i po wydaniu orzeczenia 
o ob.owiązku zwrotu kos ztów wykształce nia, może zwrócić 

si ę o wydanie mu skierowania do praty. 

2, Skierowanie do pracy wydaje organ do spraw za
tru dnie nia prezydium wojewódzk iej ' rady narodowe j, wła

ściwe j ze wzg l ędu na sied zib ę za kładu pracy, w który m ab
soh'Jent by ł za trudniony na podstawie umowy stypendialnej 
lub przedwst(wne j albo skierowania do pracy, a jeżeli _ab
solwen t nie pod jął te j pracy - pełnomoc nik przy ' szkole , 
wyższe j (wydzjale), którą absolwent ' ukończył. 

R o z d z i a ł 16, 

Zakres działania pełnomocników. 

§ 61. 1. Do obowiązków pełnomocników należy wy
k onywanie zadań wyn ikających z ninie jszego rozporządze 

nia oraz wydawanie zaświadczeń o niepodlegan iu obowiąz
kowi przewid zian em u w ustawie absolwentom kierunków 
studiów nie objętych prze pisami o planowym zatrudnieniu 
absolwentów. 

Poz. 146 i 141 , 

mające na celu , prawidłQwy przebieg realizacji przepisów 
ustawy, 

3. Tryb działania pelnomocników Przewodniczący Ko
mitetu Pracy i Płac określa w porozumieniu' 'z właściwymi 
ministrami, którym podlegają szkoły wyższe . 

§ 62. ' Przewodniczą~y Komitetu Pracy i Płac jes t sluz
bowym przełożonym pełnomocników. 

Ro z dział 17. 

Zatrudnianie absolwentów wyższych szkół zagranicznych. 

§ 63. 1. Absolwenci, którzy zostali skierowani do od
by cia studiów wyższych Zil granicą, ' zatrudniahisą na .pod
stawie umów przedwstępnych lub skierowań do pracy. 

2. Zasady i tryb zawierania umów przedwstępnych w 
czas ie studiów za granic ą oraz skierowania '-absolwentóW 
tych studiów do pracy okre-śli Przewodniczący Komite tu 
Pracy i Płac w porolUm'ieni u z Przewod-nicz ącym Komisji 
Planowania przy Rad zie Minfstrów oraz Ministrem Szkol
nictwa 'Wyższe go, 

R o z d z i a I 18, 

Przepisy końcowe. 

§ 64. W zakresie ' unormowanym w nInIejszym rozpo
rządzeniu do absolwentów kierunków studiów objętych prze
pisami o planowym. zatrudn ianiu absolwentów (art. 1 ust. 4 
ustawy ) nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Ra
dy Ministrów z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy 
materi ~ lnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 4, 
poz. 23). 

§ 65. Minister Zdrowia i Opi eki Spoleczne j dostosuje 
prze pisy ninie jszego rozporzą dze nia do specjalnych warun
ków , występujących na kierunkach studiów w podległych 

mu sZkołach wyższych. 

§ 66. W ykonanie rozporząd zenia porucza się Przewodni
czącem-u Komisji Planowania przy Rad zie Ministrów, Prze
woclniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Ministrowi Finansów, 
minis trom, którym podlegają szkoły wyższe, i innym wła ści

wym ministrom oraz prezydiom wojewódzkich rad narodo
wych. 

§ 67. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
2. Przewodniczący Komite tu ·Pracy i Plac określa szcze- szenia. 

qólowo zadania i zasady , działania pelnomocników, z tym 
~e może ustal ić zadania nie przewidziane w rozporządzeniu, Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankie.wicz -

147 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 13 czerwca 1964 r. 

w ,sprawie kierunków studiów objętych planowym zatrudnieniem absolwentów. 

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego , 
1964 r. o zatrudnianiu absolwentów s zkó ł wyższych (Dz. U. 
Nr 8, poz. 48) zarząd za się, co na s tępuje: 

§ 1. Pr?episom ustawy z dnia 25 lutego 1964 ' L o za
trudnianiu absol wentów szkól wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48), 

zwane j dale j ustawą, podlegają absolwenci, którzy uzyskają 

dyplom stwierdzający ukończenie studiów w okresie od 
1 lipca do 31 grudnia 1964 r. na następujących kierunkach 
studiów: 

1) w wyższych szkolach technicznych: 
a) elektrotechnika, 


