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przewidziane w ustawie z 'dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowi
skach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150). 

2. Przewodnic zący prezydium właściwej rady narodow ej 
. (~ l ust. l), po zasięgnięciu opinii nacze lne90 leka rza uzdro
wiska, kieruje pracowników, o których mowa w ust. 1. do 
pracy w~ właściwych jednostkach organizacyjnych, które 
zobowiązane sCl za wrzeć umowę o pracę. 

3. J eż. eli w nowym miejscu pracy przysługuje wynaqro
dzenie n iższe od pobierane90 z tytułu pracy w komisji. uzdro
V:iskowej, pracownik otrzyrDuje przez okres równy okresowi 
wypowiedzenia wyrównanie w wysokości rózn'icy pomiędzy 
dot ychczasowym wynagrodzeniem, obliczonym jak za urlop 
wypoczynkowy', a wynagrodzenjem pr-acownika na nowym 
st,illowisku. 

4. Je żeli pracownik odmówi podjęcia pracy, do której 
został skierowany, do tyc hczasowa umowa o pracę ulegnie 
rozwiązaniu za ' wypowiedzeniem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Vlyrównanie oraz wynagrodzenie za okres . wypowie
dzenia wyplaca prezydium właściwej rady na rodowej (§ 1 
ust. 1). 

6. Zmiana miejsca pracy, dokonana w myśl ust. 2, nie 
powoduje ' Przerwy w ciąQłości pracy i nie nar usza uzależnio
nych od tego uprawnień prąco wnika. 

§ 4. Jednostki organizacyjne, którym prezydium wła

ściwej rady narodowej przek a7€ majątek dotychczasowych 
komisji uzdrowiskowych, przejmują zobowiązania i wierzy
teln ości związane z zarządzaniem tym majątkiem . 

§ 5. 1. Do załatwieniacalości spraw związanych z prze
jęciem i przekazaniem majątku, dokumentów oraz agend do
tychczasowych komisji uzdrowiskowych prze vvodniczący pre- , 
zydium właściwej rady narodowej powołuje komisję. 

2. Skład komisji ustala prezydium wlaściwej rady na
'rodowej, z tym że w skład komisji powinni wchodzić przed
stawiciel tego prezydium jako przewodnicząc y oraz jako jej 
c złonkowie naczel ny lekarz uzdrowiska i .przedstawiciel do
tychczasowejkomisji uzdrowiskowej. 

§ 6. Rozporządzenie nie' dot yczy m-ajątku zarządzanego · 
przez dotyc~czasowe komisje uzdrowiskowe, a prz-ekązanego 
pr'zez pal.1stwowe przedsiębiorstwo uzdr.owiskowe w związku 
z'e zleceniem tym komisjom określonych zadań. 

§ 7. Roz.porządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

' z dnia 25 lipca 1967 r. 

w sprtwie wprowadzt'1' ia obowiązku kształcenia zawodowego młodzieży w wieku od lat 15 do lat 13 
na terenie m.st. Warszawy. 

Na pol1stawie iHlt. 15w zwią.zku z urt. 37 ust. 3 ustawy 
7. dnia 15 lipca 1~61 -r. o rozv\oju systemu oświaty i wycho~ 
wan ia (Dz. U. Nr 32, poz. 160) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Na terenie m. st. ~Vatszawy wprowadza się obo
Wią 7 ('k ksztalcen'ia zaw od oweno młodzież. y w wieku od lat 15 
do UKollczenia lat 18, nie uczęszczającej do szkól lub nie 
pracującej zawodowo. 

§ 2. \Nykonanie obowiązku, o który m mowa w ~ 1, od
bywać się będzie w s7ko lach zi1.wodowych h ib szkołi1ch (n a 
kursach) przysposobienia zawodowego, okręślonych i d zia-

łających na zasadach ustalonych przez Mini~tra Oświaty 
i Szkolnictwa Wyższego. 

§ 3. W uzasadnionych wypadkach" władze szkolne~mogą 
zwolnić osobę odpowiadają-cą warunkom określonym w § 1 
od obowiązku wynikającego z niniejszego rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z. dniem 1 wrze
śnia 1967 r. 
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ROZPORZĄDZENfERADY MJNISTROW 

z dnia 25 lipca 1967 r. 

w sIłTawie UIJOSilżenia pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum FihilOwym. 

Na podstawie art. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. 
O uposażeniu pracowników p-aństwowych (Dz. U. Nr 7, 
poz. 39) w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawo-
dowych zarządza s ię , CD następuje: ' 

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do pracowników Ziitrud
nionych w Centralnym Archiwum Filmowym. 

§ 2. 1. lJstala się dla pracowników działalnośCi podsta
wowej wymienionych w . § 1 następujące tabele stano\viącę 
załączniki do rozporządzenia: 


