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184
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
/

w

spr!łwie

/

z dnia 24 lipca 1968 r.

dodatkowych urlopów dla niektórych robotników zatrudnionych w Elektrownt. Turów.

Na podstawie art. 10 ustawy z d,nia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudniollych w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1949 r. Nr 47, poz. 3ó5 i z 1950 r. Nr 13, poz.
123) zarządza się, co następuje:
§ 1. Robotnikom zatrudnionym w Elektr<lwni Turów na
stanowiskach przenośnikowych odpopielania przysługuje w
każdym roku kale-udąrzowym dodatkowy płatny urlop w wymiarze 6 dni roboczych.

§2. Prawo d,o pierwszego dodatkowego urlopu nabywa
pracownik po przepracowaniu jednego roku na stanowisku
określonym w § 1.
§ 3. Zależnie od wskazań lekar-za zakład pracy powinien
udz!elić dodatkowego urlopu łącznie z urlopem wypoczynkowym lub oddzielnie.
§ 4. Urlop dodatkowy nie może być dzieląny na części.
§ 5. Przesunięcie dodatkowego U'rlopu na następny rok
kalendarzowy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy pracownik

nie m6gł wykorzystać tego urlopu w bieżącym roku kalendarzowym z powodów określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-5 i 1
r071porządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle l handlu (Dz. U. Nr 42, poz. 264).
. § 6. Miu,ister Górnictwa i Energetyki w porozumieniu
z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Centralną Radą Związków Zawodowych ograniczy lub zniesie uprawnienia w zakresie dodatkowych urlopów przewidziane rozporządzeniem z chwHą ,zastosowania takich urządzeń ochronnych lub wprowadzenia takich zmian technicznych, które
ograniczą lub usuną szkódliwe dla zdrowia warunki pracy.

§ 1.

nia

Rozporządzenie

z' mocą

wchodzi w życie z dniem
od dnia 1 stycznia 1968 r.

ogłosze

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW ,

z dnia 24 lipca 1968 r.

w sprawi-e warun~ów I zasad udzielania odroczeńzasadnłczej służby woj8ko~ej oraz uznawania żołnierzy
za Jedynych żywicieliI:odzln.
Na podsŁawieatt. 28 ust. 3 I art. f8ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechny~ obowiąikuobrony 'Pol-

skiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220) zarzą,dza się, co następuje:
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Ro- zdział1.
mieślniczym rodziców, nie jest wskazany ze względu na
Odraczanie zasadniczej służby _wojskowej ze względu
wykonywaną pracę _ w wyuczonym zawodzie lub we wła
na utrzymywanie rodziny.
snym gospodarstwie rolnym . .
2. Nie można uznać poborowego za jedynego żywicie
§ 1. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze wzglę
la rodziny, jeżeli w gospodarstwie rolnym lub w zakładzie
du na utrzymywanie .rodziny udziela się poborowemu- uznarzemieślniczym -jest osoba zdolna do kierowania tym gosponemu za jedynego żywiciela swojej rodziny.
dilTstlĄ!em lub zakładem, a istnieją możliwości prowadzenia
§ 2. 1. Za jedynego żywiciela rodziny uznaje się pobotego gospodarstwa lub zakładu przy pomocy innych osób.
rowego, na którym wyłącznie spoczywa obowiązek utrzymy3. Za osoby niezdolne do kierowania gospodarstwemrol~
wania członków rodziny a-lbo obowiązek sprawowania opieki
nym lub zakład€(m rzemieś l niczym uważa się spośród członnad członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów,
ków rodziny poborowego:
_
'
jeżeli obowiązek ten rzeczywiście sp-ełnia i nie ma innych
1) dzieci i rodzeństwo do ukończenia 18 lat życia;
czlonków rodziny, którzy mogliby go spełniać.
2) osoby w wieku: mężczyznę powyżej 65 lat, a kobietę
2. Członkami rodziny, których utrzymywanie uzasadnia
powyżej 60 lat życia;
,
uznanie poborowego . za jedynego żywiciela rodziny, są : · 3) osoby ubezwłasnowolnione;
1) rodzice i dziadkowie poborowego,
4) osoby zaliczone do I lub II grupy inwalidów, a także
2) żona i dzieci,
osobę ;zaliczoną do III grupy inwalidów, jeżeli jej inwa3) rodzeństwo.
lidztwo jest następstwem ,choroby psychicznej.
3. ta członka rodziny w rozumieniu . ust. 1 uważa się
również osobę, która wychowywała i utrzymywała poboro§ 5. Poborowy pracujący w gospodarstwie rolnym lub
wego przez okres co najmniej 5 lat 'p rzed ukońcżen i em przez
zakładzie rzemieślniczym może być również, uznany za jepoboro wego 18 roku zycia.
dyn ego żywicie la rodziny (§ 2). jeżeli w okresie jednego ro4. Członkowie rodziny wymienieni w ust. 2 i 3 pozostaku przed poborem gospodarstwo lub zakład uległy w znaCzją na utrzy:,laniu poborowego, jeżeli:
nej mierze zniszczeniu z powodu klęski żywiołowej (pożar,
1) rodzice, dziadkowie, żona poborowego lub osoba okrepowódż, huragan itp.).
~
ślona w ' ust. 3:
§ 6. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej można
a) s ą w wieku: mężczyzna- - powyżej 60 lat, a koble- _ udz i elić poborow emu, prowadzącemu własne gospodarstwo
ta - powyżej 55 lat i głównym żród łem ich utr zymarolne nabyte w drodze dziedziczenia, jeżeli nie posiada on
nia jest praca poboroweg.o lub
żadnych czł onków rodziny, którzy mogliby zająć ' s ięprowa
b) wychowują co najmniej jedno z dzieci lub rodzeństwa
dz en iem te go gospodarstwa.
poborowego w wiek u do ;at 8 i z te go względu nie
- § 7. 1. Podanie o odroc zenie zasadniczej służby woj~
mogą pra cować'. zarobkciwo;
skowej ze względu na utrzymywanie rodziny m o ż e wnieść
2) dzieci własne, przysposobione i pasierbow ie lub rod z eńpoborowy lub czł,onek rodzi~y pozostający na jego utrzystwo oraz dzieci obc ę, wzięte na wychowanie
utrzymaniu.
manie:
2. Pa4anie wnosi się na ustalonym formularzu do wła
a) nie mają ukończonyc1116 lat życia lub
ściwe g o ze wzgl ę du na miejsce pobytu stałego "(zamieszkab) nie pracują zarobkowo i odbywają studia dzienne w
nia) lub miejsce p~bytu czasowego trwającego ponad 2 mieszkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej - do
siąc.e cz ł onka rodziny pozostającego na utrzymaniu poboroukończenia 24 lat życia albo pobierają naukę ' w trywego:
ł>;ie stacjonar'n ym w sz-ko·l e zawodowej (studium za1) biura gromadzkiej rady narodowej lub
wodowym) dla absolWentów średn i ch szkół ogólno2) właściwego do spraw - ogólno-administracyjnych organu
kształcących do ukończenia 22 lat życia, w innej
,p rezydium rady narodowej osiedla. miejskiej rady naroszkole średniej - do ukończenia 20 lat życia lub
dowej w - mieście nie stanowiącym powiatu lub dzielniw zasadniczej szkole zawodowej - do ukończenia
cowej rady narodowej w mieście stanowiącym p,owiat
18 lat życia;
'
.
albo
3) zostali z-aliczeni do I lub II grupy inwalidów a!bo d,o
3) właściwego do spraw wewnętrznych organu prezydium
III grupy inwalidów, jeżeli orzeczenie komisji lekarskiej
miejskiej rady narodowej w mieście stan'owiącyni podo spraw Inwalidztwa i ziltrudnienia zawiera przeciwwiat lub dzielnicowej rady narodowej vi mieście wyłą
wskazania co do możliwości wykonywania dotychczasoczonym z województwa.
wego zatrudnienia.
3.
Podanie należy wnieść do organów określonych w
,5. O zaliczeniu członków rodzinypoboroweg,o do jedust. 2 pkt 1 lub 2 w- termi~ie określonym przez właściwy do
nej z grup inwalidów orzeka komisja lekarska do spraw inspraw wewnętrznych organ prezydium powiatowej (miejskiej
walidztwa i zatrudnienia stosownie do przepisów w sprawIe
w mieście stanowią-cym powiat) rady narodowej, a do orgaorzekania o inwalidztwie osób nie będących pra,c ownikami
nu wymienionego w ust. 2 pkt 3 - w terminie określonym
oraz osób nie ubiegających się o -zaopatrzenie rentowe.
przez ten organ. Termin wniesienia podań podaje się do wia§ 3. Za jedynego żywiciela rodziny można ,w uzasaddomości w . sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
nionych przypadkach uznać poborowego, od którego osobi4. Jeżeli warunki uzasadniające pr awo do odroczenia \
stej pracy zarobkowej zależy w przewazającej mierze utrzy-.
powstały po upływie terminu określol1ego zgodnie z ust. 3
manie członków jego rodziny okreś:onych w § 2.
f
lub w okresie między dniem stawania do poboru a dniem
§ 4. 1. Za jedynego żywiciela rodz iny uznaje się rówpowołania do służby, podanie o odroczenie na!eży złożyć
nież poborowego, który pracuje
w gospodarst,wie rolnym
w
ciągu 14 dni od chwili powst ania tych warunków.
lub zakładzie rzemieślniczym stanowiącym gł6wneźródlo
- § 8. Do podania o odroczenie zasadni czej służby wojutrzymania członków jego rodz iny (§ 2), jeżeli prowadzenie
skowej ze ' względu na utrzymywanie rod ziny powinny być
tego gospodarstwa lub zakładu jest z a le żn e wyłącznie od
załączone dok umen ty stwi e rdzające okoliczności, które uzapracy pODorowego, a w sz czególn o ści, j eżeli:
'
sadniają odroCzen ie, a w szczególności:
1) w gospodarstwie rolnym lub zak b dzierzemieślniczym
1) zaświadczenia z miejsc pracy, stwierdzające stanowiska
nie ma ,i nnej 05Gby zdolnej do' pracy lub
2) zdolni do' pracy człon k owie rodziny mieszkają co naji wysokości z~Hobków PGb orowego oraz członków jego
mniej od dwó:-h lat w innej mie j s co w oś ci i ich. powrót
rod l iny za \ okres ostatnich 3 miesięcy, . z uwzględnieniem
do - procy w gospodarstwie ro;nym lub zakładzi e rzewszy stkich dodatków;
~

~'
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2) stwierdzenie właściwego do spraw finansowych organu do właśc,iwego do spraw wewnętrznych organu prezydium
prezydi um rady, narodowej, że poborowy lub człon e k je- po w~t owej(miejskiej w mieście stanowi ą cym powiat) rady
go rodziny nie jest podatnikiem podatku gm ntowego lub ' narodowej w termin ie określonym przez ten organ.
dochodowe'go, a j eżeli jest podat'niki em - stwierdzenie
§ 11. Przep isy §§ 1-10 stosuje się od powiednio do żoł- '
!W ysokoś ci rocznego przy chodu szacunkow eg'o , ustalonenierzy z\volniOOlych z zasadniczej ' służbY wojskowej b,ez
go dla wymiaru podatku gruntqwego z gospodars twa rolprzeniesienia do rezerwy, jeżeli w czasie przerwy w odbynego lub wysokości podatku dochodow ego;
waniusłużby wojskowej powstaną warunki uzasadniające
3) zaświadczenie szkolne członka rodziny w wieku powyżej
uznanie ich za jedynych żywicieli rodzin.
16 lat, życia, stwierdzające, czy korzn ta z internatu i' za
jaką opłatą oraz czy otrzymuje stypendium i w jakiej
- R o z d z i a ł 2.
wysokości, jeżeli uczęszcza do jednej ze szkół okl reslo~
iIlych w § 2 ust. 4 pkt 2 lit. b);
Odraczanie zasadniczej służby wojskowej ze względu
4) odcinek przekazu pieniężn e go otrzymywanej emerytury
na odbywan~e studiów lub pobieranie nauki.
aub renty za jeden z trzech ostatnich , miesięcy, jeżeli '
członek rodżiny pozostający na utrzymaniu poborowego
§ 12. 1. Odroczeń zasadniczej służby wojskowej · ze
pobiera takię świadczenia;
względu na odbywanie studiów lub pobieranie nauki udziela
5) posiadane aktualne orzeczenie o zaliczeniu - do jednej
się ~oborowym będącym studentami (uczniami, słuchaczami):
z grup inwalidów;
_
1) szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych;
'6) zaświadczenie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń o rozmiarze oszacowaneg,o zniszczenia gospodarstwa rolnego ' 2) państwowych szkół morskich; ..
3) państwowych szkół rybołówstwa morskiego;
wskutek klęski żywiołowej;
4) szkół (studiów) zawodowych dla absolwentów średnich
1) 'postanowienie (odpis postanowienia) sądu o ubezwłasno
s~ół ogÓlnokształcących;
wolnieniu członka rodziny.
5) studiów nauczycielskich, kulturalno-oświatowych i bi, _§ 9. 1. Ozłonkowie rodziny poborowego ubiegający się
bliotekarskich, pańs.twowych kursów nauczycielskich,
o zaliczenie do 'jednej z grup inwalidów są obowiązani przy,
,techników przemysłowo-,pedag,ógicznych oraz . studium
wnoszeniu podania o odroczenie przedłożyć następujące dodla wychowawców ,placówek wychowawczo-o,piekuń
kumenty:
ICzych specjalnych przy Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
1) zaświadczenie o st!}nie zdrowia wydane przez zakład społeczny służby zdrowia;
,
6) lice.ów ogólnokształcących;
2) opis warunków pracy sporządzony dla zatrudnionych w
7) liceów pedagogicznych, zawodowych i techników zawoIUspołecznionych zakładach 'p.racy przez te zakłady.
dowych oraz p.aństwowych szkół artystycznych II stopnia.
2. Opis warunków pracy dla członkóW rodziny poborowego pracujących w indywidualnych gospodarstwach rol2. Odr'ocz eń udziela s i ę studentom (uc:zniom, słuchaczom)
nych lub w zakładach rzemi e ślnic'lych sporząd z a organ okreodbywającym studia (p o bierającym naukę) systemem dzienślOOly w § 7-ust. 2.
nym lub wieczo.r'owym w trybie stacjon'a rnym.
, 3. Dokumenty wymienione vi ust. 1 przesyła do komisji
3. Odroc
ze ń udziela się:
,
'
lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wł aś ciwy do
J) studen tom (uczn iom) szk ó ł wymIenionych w ust. 1
spraw wewnętr znych organ prezydium powiatowej (mi ej skiej
pkt 1-3- do ukońc z enia stud iów (n auki) ;
,
w mi e ście sta1'lowi ącYIIł powiat, dzielnicowej VI- mi e ście wy2) uczniom liceów ogólńokształc ących - na okres nauki
łączonym z województwa) rady narodowej po stwierdzeniu,
w przedostatnie j i ostatniej klasie ;
że warunkiem u znania poborowregoza jedynego żywici e la
3) uczniom ' (słuchac zom) s zkół (studiów) wymieni ony ch Vi
rodziny jest wydanie przez tę komisję orzeczenia o inwalidz~
ust. 1 pkt 4, 5 i 7 - do końca rok u szkolnego, w któtwie członka jego rodziny.
rym kończą 22 lata życia, a jeżeli uc z ę's z czają do ostat4. Członek rodziny poborowego (ust. 1) powinien zgło
n iej klasy - do kÓńca roku szkolneg'o, w którym koń
sić się na badanią przed komisją w terminie i miejscu okre-Czą 23 lata żyda.
ślonym VI wezwaniu tej komisji. Osoby posiadające dodat§ 13. OdToczeń zasadniczej służby wojskowej ze wzglę
" kową ,dok'ttmentację lekarską (anaHzy, prześwietlenia, wydu na odbywanie studiów lub pobieranie nauki nie udziela
niki badań) są obowiązane przedstawić je komisji.
się jednak poborowym:
5. Komisja wydaje orzeczenie o zaliczeniu do jedneJ
1) studentom zawieszonym w prawach studenta;
z grup inwalidów. W razie zaliczenia osoby badanej do
2) uczniom (słuchaczom) szkół prowadzonych przez organiIII gru,py inwalidów w orzeczeniu określa się przeciwwskazacje i instytucje oraz osoby prawne i fizyczne na podzania co do ' możliwości wykonywania dotychczasowego za, stawie art. 39 ustawy z dnia ,15 lipca 1961 r. o rozwoju
t,r udnie'n ia. Odpis orzeczenia komisja przesyła do organu,
systemu oświaty i wychowania (Dz. U. ,Nr 32, poz. 160),
o którym mowa w ust. 3.
z wyjątkiem szkół prowadzonych przez cfrganizacje zaJeżeli komisja nię postanowi inaczej, wyd~ne przez
wodowe, spółdzielcze i młodzieżowe;
nią orzeczenie ważne jest na okres jednego roku.
3) uczniom liceów ogólnokształcących powtarzającym rok
nauki w przedostatniej klasie, z wyjątkiem uczniów, któ'§ 10. 1. Po otrzymaniu podania o odroczenie zasadnirzy do pohoru stają po raz pierwszy albo powtarzają
czej służby wojskowej oraz po sprawdzeniu wszystkich oko,r ok nauki z powodu choroby lub innych ważnych przyliczności zawartych w podaniu i załączonych do niego doczyn stwierdz,onych ' w zaświadczeniu szkoły.
kumentach organ określony - w § 7 ust. 2 wydaje opinię codo 'istnienia lub ' braku warunków ,uzasadniających uznanie
§ 14. 1. Poborowy ubiegający się o odroc zenie ze wzglę
poborowego za jedynego, żywiciela rodziny.
du na odbywan ie studiów (pobi eranie nauki) jest obowiąza
2. Zaop iniowane podanie wraz ' z załąc z onymi dokumen- ny przed s t a wić z aś w iad c zenie szkoly, stw i erdzające odbywanie studiów (pobieranie nauki) w tej szkole.
tami (ust. 1) organ okreś1 0ny w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 przesyła
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3.

zawierać:

Uznawanie żołnierzy odbywających zasadniczą służbę
pełną nazwę szkoły, w której student (słuchacz, uczeń)
wojskową za jedynych. żywicieli rodzin.
lodbywa studia (pobiera naukę);
2) nazwisko i imIę, imię ojca oraz datę i miejsce urodze§ 19. 1. . Zołni~rz odb~wający zasadniczą służbę wojskonia studenta (słuchacza, ucznia);
.
wą może być uzn!łny za jedynego żywiciela rodziny, jeżeli
3) .adres w miejscu pobytu stałego (zamieszkania) studenta
istnieją warunki uzasadniające ' to uznanie. .
(słuchacza, ucznia)j a w rażie zameldowania na pobyt ,
2. W sprawach dotyczących uznania żołnierza za jedyczasowy . trwający ponad 2 miesiące poza . miejscem ponego żywiciela rodziny stosuje się odpowiednio p,rzepisy .
bytu stałego - również i ten adres;
.
.
§§ 2-6 i 8-10.
4) . oltreślenie roku studiów, na którym student (słuchacz)
§ 20. 1. Decyzję w sprawie uznania żołnierza za. jedyodbywa studia (klasy, . w której uczeń pobiera naukę)
nego
żywiciela rodziny wydaje właściwy do spraw wewnętrz
oraz czas trwania studiów (nauki) w szkole;
nych organ prezydium powiatowej (miejskiej w mieście sta5) przyczyny powtarzania roku nauki (klasy), jeżeli słu
nowiącym powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z wochacz (uczeń) powtarza rok' nauki (klasę) w tej samef
jewództwa) rady narodowej, na której obszarze działania ·zalub innej szkole -- ze . wskazaniem powtarzanego roku
mieszkują . członkowię rodziny pozostający na utrzymaniu
(klasy) i nazwy szkoły;
.
żołnierza.
6) określenie, czy .student (słuchacz) koQrzysta z urlopu dzie2. Decyzja powinna zawierać prawne i faktyczne uzasadkańskiego · (urlopu ud'zielonego przez dyrektora studium
. nienie.
nauczycielskiego) i na jaki okres urlop ten został udzie§ 21. L Podanie o uznanie żołnierza za jedynego żywi
l_ony;
ciela rodziny może wnieść żołnierz lub członek rodziny po7) )miejsce- i datę wys'tawienia zaświadczenia, pieczęćurzę
zostający na jego utrzymaniu.
dową szkoły oraz podpis dziekana wydziału szkoły wyż
2. Zołnierz wnosi podanie 'za pośrednictwem dowQdcy
szej lub dyrektora szkoły.
jednostki wojskowej, w której odbywa służbę. Dowódca ten
§ 15. 1. Pobnrowy, który po zakończeniu poboru, a przed
przesyła (podanie żołnierza do · organu określqnego w § 1
ust. 2.
'
powołaniem do zasadniczej służby wojsko·w et z·ostał przyję
ty na' studia C18Ukę) do jednej ze szkół określonych w § 12
3. p·odanie ż,ołnierza nie podlega opiniowaniu przez ' jeust. 1 pkt 4--7, jest obowiązany -- w celu uzyskania , odrogo przełożonych.
czenia zasadniczej służb1 wojskowej -- złożyć zaświadcze
4. CzłGnek rodziny żołnierza wnosi poda~ie na ustalo- '
nie określone w § 14 do właściwego do spraw wewnętrznych
nym formularz·u do organu określonego w § 7- ust. 2.
organu prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowią- o
5. Podanie żołnierza lub członką jeg-o rodziny wniesiocym powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z wojene do niewłaściwego organu . powinno być niezwłocznie przewództwa) rady--narod<iwej.
kazane właściwemu organo}Vi.
2: W pr.zypadkach określonych w ust. 1 zaświ'adczenie
§ 22. 1. Decyzję o uzna·n iu żołnięrza za jedynego ży~
powinno być złoż·one w terminie 10 dni od rozpoczęcia roku '
wiciela .r:odziny organ określony w § 20 ust. 1 przesyła wraz
szkolnego w dan~j szkdle.
. z aktami sprawy do właściwego wojewódzkiego sztabu woj_ ·
3. O złożeniu przez poborowego zaświadczehia organ
skoweg·o lub sztabu wojskowego miasta wyłączonego ż wookreślony w ust. 1 zawia'damia natychmiast powiatowy (miej. jewództwa. Na. podsta wie tej decyzji szef. tego sztabu zaski, dzielnicowy) sztab wojskowy oraz wyznacza poborowemu
rządza zwolnienie żołnierza z zasadniczej służby wojskowej
termin i miejsce stawienia się do najbliższego poboru.
bez przeniesienia do rezerwy. Otrzymane akta w tej sprawie
,zwraca
właściwemu organowi (§ 20 ust. 1).
§ 16. Kofnisja poborowa może udmówićudżieleniaodro
2.
Jeżeli
szef sztabu wojskoweg·o (ust. 1) poweźmie za(nenia ' ze wzglę'du na ocLbywanie studiów (pobieranie nauki)
strzeżenia
co
do prawidłowości decyzji ' 0 uznaniu żołnierza
poborOwemu, który bez uzasadnionych przyczyn nie stawił
za jedynego zywicieJa rodziny, przesyła decyzję wraz z aktasię d·o poboru w określonym terminie . i miejscu' albo nie
mi sprawy właściwemu do spraw wewnętrznych organowi.
przedstawił zaświadczenia właściwej szkoły w dniu stawieprezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej
: nia się do poboru lub w terminie ustalonym przez komisję
miasta wyłączonego ż województwa) · z Wnioskiem
rozpapoborową·
trzenie sprawy w trybie nadzoru, uzasadniając jec}.nocześnie
'--.
§ 17. 1. Szkoły, w których odbywają studia (pobierają
swoje zastrzeżęnia.
naukę) poborowi korzystający z odrocze.nia ze względu na
""
§ 23. 1. !2ecyzję o nieutnaniu żoln-ierzaza jedynego
odbyv. anie - studiów (pobieranie . nauki), są obowiązane zażywjciela rodziny przesyła się osobie, która wniosła podawiadamiać w ciągu 7 dni właściwe powiatowe (miejskie,
dzielnicowe) sztaby wojskowe o · wygaśnięciu warunków Ilie w tej sprawie, Jeżeli podanie wniósł żołnierz, decyzję
tę przesyła się do dowódcy jednostki wojskowej, w której
(np. o przerwaniu studiów, nauki, zawieszeniu w prawach
żołnierz odbywa służbę, w celu doręczenia mu jej za postudenta) do 'dalszego korzystania przez poborowych z odrotwierdze'niem
odbioru.
,
czenia zasadniczej służby wojskowej.
. 2. Od decyzji o nieuznaniu żołnierza za jedynego ży2. Odroczenia udzielone 'studentom (uczniom, . słucha
. . wiciela rodziny służy odwołanie do właściwego do spraw
czom) ostatnich lat studiów ' (nauki) wygasają z dniem ukońwewnętrmych organu prezydium wojewódzkiej rady naro~
czenia studiów (nauki).
/
dowej (rady narodowe j miasta wyłączonego zwojewództwa). Odwo ła nie może być wniesione w ciągu 14 dni od da§ 18. Przepisy §§ 12-17 stosuje się odpowiednio do żoł-
ty doręczenia decyzji.
ńierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej .bez przeniesienia do'rezerwy, jeżeli w -czasie przerwy w odbywaniu
3. Odwołanie wno~i się na piśmie za pośrednictwem orsłużby wojskowej zostali przyjęci na studia (naukę) do jedganu, który wydał decyzję. Organ ten moż_e zmienić swoją
nej ze szkół określonych w § .t 2.
decyzję bez prżekazy wan ia Isprawy organowi w ymie nionemu
w ust. 2, jeżeli o{}wołanie uzna w całości za słuszne.
l)
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4. :Żołnierz wnosi odwołanie za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której odbywa służbę. Dowódca
ten przesyła odwołanie żołnierza do organu, który wydał
decyzję. Przepis . § 21 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Poz. 185 i 186

czasie -uchylona w trybie nadzoru przez Ministra Spraw Wewydana z naruszeniem przepisów
prawa.
2. . W razie uchylenia decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych organ, który ją ' wydał, rozpatruje . sprawę ponownie i wydaje nową decyzję, którą przesyła Ministrowi
Spraw Wewnętrznych, wojewódzkiemu sztabowi wojskowemu (sztabowi wojskowemu miasta wyłączonego z wojewódz~
twa) i osobol!l zainteresowanym.
wnętrznych, jeżeli została

§ 24. r. Właściwy do spraw wewnętrznych organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej ' (rady narodowejilliasta wyłączonego z województwa) może wskutek wniesionego
odwołania utrzymać w mocy albo uchylić zaskarż·oną decyzję.

2. W razie uchylenia decyzji · organ określony w ust. 1
wydaje nową decyzję albo przekazuje s,prawę organowi, który wydał ' poprzednią decyzję, do ponownego rozpatrzenia
i wydania nowej decyzji.
3. Organ wymieniony w ust. 1 może w trybie nadzoru
uchylić decyzję . właściwego do spraw wew·nętrznych organu
prezydium powiatowej . (miejskiej w mieście stanowiącym
powiat, dzielnicowej w m i eście wyłączonym z województwa)
rady narodowej. P-rzepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Organ wymieniony w ust. 1 m:oże również wskutek
wni·osku, G '. którym mowa vi § 22 ust. 2, uchylić decyzję wła
ściwego do spraw wewnętrznych organu prezydium rady narodowej okreslonej w ust. 3. W tym przypadku organ okrę
ślony w ust. 1 wydaje nową decyzję.
5. W razie uchyleni-a decyzji o uznaniu żołnierza za
jedynego żyW iciela rodziny organ określony w ust. 1 zawiadamia o tym właściwy wojewódzki sztab wojskowy (szta b
wojskowy miasta wyłą czonego 'z województwa), a w razie
utrzymania w mocy decyzji -- zwraca ją t emu sztabowi
wraz , z aktami sprawy w celu zarządzenia zwolnie.nia żoł
n ierza z zasadniczej służby wojskowej . oraz zwrotu akt wła- .
ściwemu organowi.
6. Decyzja organu określoneg·o w ust. 1 jest ostateczna.
§ 25. 1. Każda decyzja o uznaniu lub ńieuznaniu żoł
nierza za jedynego żywiciela rodziny może być w każdym

Rozdział

Przepisy

4.

końcowe.

§ 26. Szczegółowe czynności właściwych organów prezydiów rad narodowych w. zakresie rozpatrywania, opiniowania i przesyłania podań o odroczenie poborowym zasadniczej
służby wojskowej ze względu na utrzymywanie rodziny i podań o. uznanie żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz
czynności organów uprawnionych d·o sprawowania kontroli
w tych sprawach określa Minister Spraw Wewn ę trznych.
§ 27. Traci moc zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwi etnia 1964 r. w sprawie okreś l enia szkół
wyższych i szkół średnich, których studenci (uczniowie)
uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służ
by wojskowej (MoIlitor Pols.k i Nr .24, poz. 106).

§ 28. Wykonanie rozporządzenia ponicza się Ministr.owi
Spraw Wewnętrznych i Ministrowi Obrony Narodowej oraz
prezydiom rad narodowych.
( ,.
§ 29.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

szenia.
Prezes Rady Ministrów: J.

Cyr~nkiewicz
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 lipca 1968 r.

w sprawie przygotowania I przeprowadzenia poboru.
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku o·br-ony Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220) z,arządza się, C'o następuje:
Rozdział

1.

Przygotowanie poboru.
§ 1. 1. Po·b ór przeprowadza się w terminach określa
nych przez Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej -- w edług wojewódzk~ch i po,w iatowych planów poboru.

2. Plany poboru sporządzają stosownie do wytycznych
Ministra Spraw Wewnętrznych właściwe do spraw wewnętrz
nych organy prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad
narodowych w porozumi eniu z właściwymi wojewódzkimi
i powiatowymi sztabami wojskowymi.
3. Pl any poboru pód leg ają zatwierdzeniu przez prezydia
.właściwych rad narodowych.

Zakłady lecznicze 1 lekarzy do przeprowadzania
specjalistycznych i obserwacji poborowych wyznaczają organy nadrzędne nad tymi zakładami w ' porozumieniu
z właściwym do spraw wewnętrzny~h organem prezydium '
wojewódzkiej rady narodowej.
§ 3. 1. Lekarzy cywilnych pow olanych na członków komisji poborowych oraz lekarzy wyznaczonych do przeprowadzania badań specjalistycznych właściwy do spraw zdrowia .
organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej kieruje w
porozumIeniu. z dowództwem właściwego okręgu wojskowe- .
go na kurs szkoleniowy.
.
2. Kurs szkoleniowy organizuję właściwy do spraw zdrowia. organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Kurs
ten może b'yć zorganizo.wany również przez dowództwo okrę
gu wojskowego.
3. Czas trwania kursu szkoleniowego i pr.o gram kursu
określa właściwy do spraw zdrowia organ prezydium wojeM'ódzkiej rady narodowej w porozumieniu z dowództwem
okręgu wojskowego.

§ 2.

badań

