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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 ,r,naja 1968 r. ,
w sprawie ubezpieczenia

społecznego

przedśiębiorstwa

osób prowadzących urządzenia turystyczne i kolektury
"Totalizator Sportowy" oraz przewodników turystycznych.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 marca 1965 r. '
o /ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 13,
poz. 90) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przepisy

rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia

września 1966 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób
prowadzących zakłady gastronomiczne oraz stacje benzyno-

6

we na podstawie umowy zlecenia .lub umowy agencyjnej
, (Dz. U. Nr 40, poz. 237) rozciąga się na:
./ \

1) osoby, które na podstawie~ umowy zlecenia lub umowy
agencyjnej zawartej na okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzą:

a) podlegające nadzorowi Głównego Komitetu Kultury
Fizycznej i Turystyki uspołecznione zakłady świad
czące usługi w zakresie noclegów i żywienia (pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, motele, obozowiska turystyczne) oraz wypożyczalnie sprzętu turystycznego i sportowego,
b) kolektury państwowego przedsiEfbiorstwa "Totalizator Sportowy",
2) osoby, które na podstawie

umowy zlecenia zawartej
z oddziałem Polskiego Towarzystwa' Turystyczno-Krajoznawczego wykonują I3tale czynności przewodników turystycznych,
3) osoby współpracujące z .osobami, o których mowa w
pkt 1.

państwowego

2. Za osobę stale wykonującą czynności przewodnika turystycznego uważa się osobę, która:
1) posiada uprawnienie do wykonywania czynności przewodnika turystycznego, uzyskane zgodnie /z obowiązują
cymi przepisami,
2) pozostaje przez cały rok w gotowości do codziennego '
prowadzenia wycieczek,
3) prowadzi wycieczki przez co najmniej tl miesięcy w cią- ,
guroku.
Okoliczności, o których mowa w pkt 1~3, ustala właściwy
oddział Pojskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
który zawarł z przewodnikiem turystycznym umowę zlecenia,
§ 2. Podstawę wymiaru rent oraz wysokość składek na:
ubezpieczenie społeczne określa Przewodniczący Komitetu
Pracy i Płac w porozumieniu z Przewodniczącym Głównego
Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki po zasięgnięciu opinii Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§;ł. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac oraz Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki określą zasady i tryb zaliczania okresów wykonywania
czynności przewodnika turystycznego przed wejściem w ży
cie rozporządzenia do okresów ubezpieczenia społe.cżnego
wymaganych do uzyskania renty.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z ·dniem 1 sierpnIa
1968 r.
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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.z dnia 24 maja 1968 r.
zmieniające rozporządzenie

w' sprawie zatrudniania absolwen tów szkól wyższyCh oraz orzekania oobQwiązku "
zwrotu kosztów wykształcenia.
.

Na podstawie art. 1 ust. 3, art. 5 'u st. 3, art. 6 i art. 9
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiuabsol~entów
szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) oraz art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja ,1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg
w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. ' Nr 17, poz. 92) ,
zarządza się, co następuje:

(

a} ust. 1 otrzymuje"brzmienie:
.. 1. Wysokość pożyczki z zakładowego funduszu
mieszkaniowego, o której mowa w § 25 ,u st. 1
pkt 2 lit. a), wynosi 66% do 80% wysokości , wkła_
dil Własnego obowiązującego w danej ,miejsco,- .
wości .w spółdzielniach mieszkaniowych typu lokatorskiego. O wysokości prwznanejpożyc:zki
§ L , W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwdecyduje zakład pracy, uwzglęrlniając sytuację
ca1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyż
materialną osoby otrzymującej pożyczkę , ",
szych 'o raz orzekania Q obowiązku zwrotu kosztów wykształ
b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a VI brzmieniu:
ce~!a (Dz. U. Nr 22, poz. 146) wprowadza się następujące
,,6a. W ,szczególnieuzasadniq:nyth, wypadkacJl, ' jeśli"
zmiany:
dochody miesięczne nettó, vi przeliczooiu , na..·
1) w § 25 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
1 członka rodziny wynoszą mniej niż LOO9 zł,
,,2a. Ni} budowę mieszkań, o których mowa w usi. 2,.
zakład pracy' może' umorzyĆ pożyczkę wc,ałQ$,ci."
spółdzielnie mieszkaniowe mogą otrzymać dodatko§ 2. Wykonanierozpruządzeniaporucza się Ministrowi
wo bezprocentowy kredyt bankowy w wysokości ,
odpowia.daJącej wkładom mieszkaniowym.
Kredyt Finansów i prezydiom wojewódzkiCh ,,r ad narodowych Jrad
na.rodowych miast wyłączonych z wojęwództwj. "
.
ten podlega spłacie z chwilą przydzielenia mieszkań
~'
3.
Rozporządzenie
wchodzi
w
życie,
zr
~niEjm
,
ogło
przyjętym na członków sp6łdzielnizamiejscoWym
pracownikom - absolwentom i studentom.";
. szenia.
Prezes Rady Ministr{M:'<l. Cyrankiewicz
' ;
"

r:'

2) w § 26:

'

