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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 sierpnia 1968 r. 

w sprawie obowiązku kształcenia zawodowego na niektórych terenach młodzieży w wieku od ukończenia ,15 lilt do ukoń-
czenia 18 lat. . 

Na podstawie art. 15 w związku z art. 37 ust. '3 ustawy 
E dnia 15 lipca 1961 l\, o rozwoju systemu oświaty j wycho
rwania (Dz. U. Nr 3~, poz. 160) zarządza się" co następuje: 

§ J. 1. Na zasadach określo'nys:h w rozporządzeniu 

może być wprowadzony na ni-ektórych terenach obowiązek 
kśztakenia zawodowego młodzieży w wieku od ukońó~ia 
15 lat do ukończeniei la;t 18; nie--uczęszczającej do szkół lub 
nie pracującej zawodowo. 

, 2. Prezydia wojewódzkich rad. narodowych (rad narado
wy,ch miast wyłączonych z województw) wpOTozumieniu 
oz Ministr-em Oświaty i Szkolnictwa Wyższego określą w mia
rępotrzeby i posiadanych środków ~aterialnych tNminy 
w,prowadzenia obowiązku, o którym mowa ' w ust. 1, na te
remie pos'7.Czególnych mi~st. 

§ 2. 1. Wykonanie · obowiązkuk-sztakeniazawodowego 
(§ 1) odbywać się ~dzie w szkołach zawodowych lub w 
szkołach (na ·kursach) przys:posabiających do zawodu, orga
nizowanych p,rzezwłaściwe organya.dministracji szkolnej 
na zasadach ustaI.OIIJ.ych ·przez Ministra Oświaty i Szkolni
e,twa Wyższego. 

2. Wykonanie ołfowią-uku, o którym mow~a w ust. ' t, po
winno się również odbywać w szkołach zawodo\~ych lub 
w szkołach (na kursach) przysposabiających QO zawodu, 
otganizowanych przez resorty upoważnione do prowadzenia 
szkół, na wniosek prezydiów właści~ych wojewódzkich rad 
:narodowych (rad 'narodowych miast wyłączonych z wóje-
wództw). ' 

§ 3. Obowiązek kształcenia zawodowego (§ 1J 'może być 
również I reaUzowa,ny w Ochotniczych Hufcach Pl.acy ZWią

, . 'Zku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiej-
• sklej, do których ,kie.rowana jest zainteresowana młOdzież 

RHi własną prośbę lub na ,prośbę jej opiekun&w • 
./ 

.§ 4. Rejestracji młodzieży podlegającej obowiązkowi 

kształcenia zawodowego określonemu w § 1 dokonują kura
toria okręgów szkolnych prezydiów właściwych rad narodo
wych przy współudziale organów zatrudnienia i in!lych or'ga-

, nów podległych prezydiom tych rad narodowych. " . 

§ 5. W uzasadnionych wypadkach . właściwe o,rgany 
administracji szkolnej mogą zwolnić osobę odpowiadającą 

warunkom -określonym w §1 · od obowiązku wynikajiice9o. 
z roz'Porzą.dzeni~. 

ł 6. Zasllay ' zatrudnianiaabśolwent6wszkół(kurs6w) 
przysposabiających do zawodu, odbywania przez nich sta·żu 
IJracy oraz uzyskiwania tytułów kwalifikacyjnyclll ustali 
Przew6dniczący K<omitetu Pracy i Płac. 

§ 7. Utrzymuje się ' w mocy rozporządzenie Rady Min!~ 
-.trów z dnia 25 li-pca 1961 c. w .sprawie wprowadzenia oho
wiązku kształcenia zawodowego m:łodzieiyw wieku ()d 
lat 15 do lat 18 na terenie m.sL Warszawy (Dz. U. Nr · :ro, 

. poz. 142), i tym że przepisy§., 2 ust. 2, § 3, " i 6 niniejsze
, g-o rozporządzenia mają również zasŁosowanie na terenie 

m.st. Warszawy. 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego; właściwymminis-twffi, 
Przewodniczącemu K.omitetuPracy i Płac oraz prezydiom 
wojewódzkich lad illarod,cHyych . (rad narodowych miast wy
łączonychz .województw). 

§ 9. Rozporządzenie 'Wchoozi w żyei.e z dniem ogl'o
nenia. 

Prezes Rady Ministrów: w~. P. Jaroszewicz 
Wiceprezes Rady;, Ministrów 
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JlOZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 si-eipńla 1968 r. 

'W sprawie dodatków do emerytur l rent z tytułu pracy Jlaukowej. 

. Na ·podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 23 styc:mła '968 r. o powszędmym zaopatrzeniu emerytąlnym pracowni
kÓw i ich loozin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co . na
• tEWuje: 

§. 1. 1. Okres pracy naukowej wymagany do 'przyznania 
dodatku d.o emerytury pracownik-owi, który wykonywał tę 
pracę ostatnio przed osiągnięciem wieku emerytąlnego, wy
DQsi co najmniej 15 lat, a jeżeli pracownik powołany 'z-ostał 
:na stanowisko . wymienione wart. 46 ust. 2 ustawy z dnia 
23 ~tycznia 1968 · r. o powszechny!!! zaopatrzeniu e!!1.erytal. 

nym pracowników J ich' roozin (Dz. U. Nr 3, poz. 6), zwanej 
dalej "ustawą", p,o ukończeniu 55 roku życia - co najmniej · 
tO lat . 

2. Okres pracy naukowej wymagany do przyznania do
, datku do emerYtury pracownikowi, który ostatnio przed 
osiągnięciem . wieku 'emerytalnego wykonY'wał pracę inną 
niż naukowa, wyńosi C.Q najmniej: .. 

l} 25 lat dla . mężcz}l'Zny i 20 lat dla kobiety albo 
2} 15 lat, pod warunkiem że przejście z pracy naukow!')J 

do innej pracy, wykonywanej ostatnio przed ' os!ągnię-


