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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 ukończenia 18 lat.
Na podstawie art. 15 w związku z art. 37 ust. '3 ustawy
dnia 15 lipca 1961 l\, o rozwoju systemu oświaty j wychorwania (Dz. U. Nr 3~, poz. 160) zarządza się" co następuje:
E

§ 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 naradowy,ch miast wyłączonych z województw) wpOTozumieniu
oz Ministr-em Oświaty i Szkolnictwa Wyższego określą w miarępotrzeby i posiadanych środków ~aterialnych tNminy
w,prowadzenia obowiązku, o którym mowa ' w ust. 1, na teremie pos'7.Czególnych mi~st.
§ 2. 1. Wykonanie · obowiązkuk-sztakeniazawodowego
się ~dzie w szkołach zawodowych lub w
(na ·kursach) przys:posabiających do zawodu, organizowanych p,rzezwłaściwe organya.dministracji szkolnej
na zasadach ustaI.OIIJ.ych ·przez Ministra Oświaty i Szkolnie,t wa Wyższego.

(§ 1)

odbywać

szkołach

2. Wykonanie ołfowią-uku, o którym mow~a w ust. 't, powinno 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 wójewództw).
'
§ 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 narodowych przy współudziale organów zatrudnienia i in!lych or'g a" .
, nów podległych prezydiom tych rad narodowych.
§ 5. W uzasadnionych wypadkach . właściwe o,r gany
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
Przew6dniczący K<omitetu Pracy i Płac.

ustali

§ 7. Utrzymuje się' w mocy rozporządzenie Rady Min!~
-.trów z dnia 25 li-p ca 1961 c. w .sprawie wprowadzenia ohowiązku 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 wyłączonychz .województw).

§ 9.
nenia.

Rozporządzenie

'Wchoozi w

żyei.e

z dniem ogl'o-

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

z dnia 21
'W

46

si-eipńla 1968 r.

sprawie dodatków do emerytur l rent

art.
ust.
ustawy z dnia
'kÓw
968. Nar.i icho·podstawie
zaopatrzeniu
loozin (Dz. U. Nr 3, poz. 6)
powszędmym

3

23 styc:mła

emerytąlnym pracownizarządza się,

co . na-

• tEWuje:
§. 1. 1. Okres pracy naukowej wymagany do 'przyznania

dodatku d.o emerytury pracownik-owi, który wykonywał tę
ostatnio przed osiągnięciem wieku emerytąlnego, wyDQsi 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.
pracę

RADY MINISTRÓW

z tytułu

pracy Jlaukowej.

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-
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dem wieku emerytalnego, nastąpiło ze względu na stan
·zdrowia, w drodze wyboru, przeniesienia .służbowego lub
iinneg.o zarządzenia albo też na skutek objęcia stanowiska obsadzanego w drodze k,onkursu w zakładzie społecznym służby zdrowia.

badawczych
Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii
Nauk lub właściwy minister, po wysłuchaniu opinii Głów.
nej Komisji Kwalifikacyjnej,
,
3) wyższych szkół wojskowych i wojskowych instytutów
naukowo-badawczych oraz inny,chplacówek wojsko. lWych uprawnionych do zatrudniania ' pracowników nau- '
kowo-badawczych - Minister Obrony Narodowej, po
wysłuchaniu opinii Rady Wyższego S,z kolriictwa Wojskowego.
'

§ 2. 1. Okres pracy naukOWej wymagany do przyznania dodatku do renty ' inwalidzkiej pracownikowi, który wykC}llywał tę pracę ostatn:io przed powstan iem j,n walidztwa,
.wynosi co najmniej 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat przed
powstaniem inwalidztwa.
2. Okres pracy nauk.owej, o którym mowa w ust. 1, h'ie
jest wymagany, jeżeli praco.wnik ubiega się o dodatek do
renty inwalidzkiej z tytułu . inwa.lidztwa powstałego wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej, pozostających w związk\l, z tą pracą·
.
3. ' Okres pracy naukowej wymagany do pr.zyznania dpd-atku do renty inwalidzkiej pracownikowi, który w chwili
powst!lnia inwalidztvra ' Wykonywał pracę inną niż naukowa,
wynosi co najmniej 10 lat, przy czym !prawo d,o dodatku
Ilows~aje , jeżeli:
.
1) przejście z pracy naukowej do innej pracy, wykonywa· lIlej ostatnio przed powstaniem . inwalidztwa, nastąpiło
ze względu na stan zdrowia, . w drodze wyboru,przeniesienia służbowego lub inneg{) zarządzenia oraz '
2) przerwa między ustaniem pracy nauk'oovej a powstaniem
inwalidztwa nie była dłuższa niż 5 lat.
§ 3.. Dó okres)l .pracy naukowej, poza pracą na stano. wiskach, o których 'm owa wa'r t. 46 ust. 2 ustawy, zalicza s,ję
i'Qwnież: ·
.
.1.) {)kresy pracy na . stanowisku zastępcy. profesora, jeżeli
z 'pracy tej pracownik przeszedł do p ,r acy naukowej oraz
2) okresy, o których mowa wart. 10 ustawy, jeżęli bezpo· 'Średnio przed tymi okresami pracownik iWyk-onywałpra· ' cę naukową:

3. przepis ~st. 1 stosuje s i ę równięż do osób powała.,
nych przed dniem 31 grudnia 1966 r. na stanowiska wymienione w tym przepisie w Bibliotece Narodowej i w Bibliotece Śląskiej. Z~liczenia okresów pracy, o której mowa w
ust. 1, dokonuje Mini'ster KultLfr y i Sztuki po wysłuchaniu
opinii Rady Naukowej ' Biblioteki Narodowej.
§ 5. Przy ustalaniu okresu pracy naukowej wymagClinego d·o przyznania dodatku do emerytury lub 'r enty inwalidzkiej nie uwzględnia się okresów tej pracy wykonywanej w '
wyny.arze czasu ' pracy niższym niż połowa obowiązkowego
wymiaru zajęć, niezależnie od tego, czy praca ta wykony,
,w ana była przed czy po wejściu w życie roz.porządzenia.
§ 6~ 1. Wy~okość dodatku oblicza się od emerytury fub
renty, która przysługiwałaby wyłącznie ·od zarobków uzyskiwanych -z pracy naukowej, przy czym przy ustalaniu tych
zarobków stosuje się odpowiednio przepis art. 17 ustawy.
2. Wysokość dodatku 'Oblicz,a się od emerytury lub renty (ust. 1) bez jakichkolwiek inhych d·odatków.
§ "7. W razie ponownego ustalenia wysokości renty inwalidZikiej na podstawie art. 70 : ustawy wysokość dodatku
ulega pou'Ownemu ustaleniu, ' jeżeli nową wysokość renty '
ustala się od zar,obków z pracy naukowej; natomiastwysokość dOdątku nIe ulega zmianie, jeżeIinową wysokość renty ustala si~ od zarobków z pracy innej niż praca naukqwa,
§ 8. Prawa do dodatku do emerytury hl'b renty nie na~
bywa,
a nabyte traci osoba prawomocnie , ukarana w try~ię
'.
§
': 1. . Osobom powołanym na stanowisko profesora,
dyscyplinarnym karą wydalenia te służby.
docenta etatoweg'o, samodzielnego pracownika nauk'Owo-ba§ 9. Przepisy r,ozporządzenia stosuje si!} odpowiednio do .
dawcze'g o, starszego kustosza dyplomowanego. lub kustosza ,
emerytur
i rent określonych w prze.pisath~
,
dyplomowaneg'O przed dniem 9 'kwietnia 1965 r. do okresu
1) ustawy z dnia 28 maja 1957 · r. o· zaopatrzen.iu emerytal.
pracy riaukowej wymagam!go do przyznania dodatku mogą '
nym górników l ich rodzin (Dz. V. z 1968 r. Nr l, poz. 19),
·bYć zaliczon'e - poza okresami wymienionymi w § 3 ~ rów2) . ustawy z dnia 23 stycznia 1968r. o zaopatrzeniueinery.
nież 'Okresy pracy nauk~wo-badawczej lub zawodowej, wytalnym praćownikówkolejowych i ich ' rodzin (Dz.
Jwnywanej przed powołaniem na to stanowisk.o w dziedziNr 3, poz. 10),
.
, . " ,'
nie objętejctziałaniem szkoły wyższej, wyższej szkoły zaW'O3) ustawy z dnia 23, sty<;:znia 1968 r.o zaopatrźeriiu inwa~
dowej, placówki naukowej lub naukowo-badawczej albo w
lidów . wojennych i wojskowych oraź ich rodzin (Dz. U ..
, dziedzinie pokrewnej.'
Nr 3, poz. 11).
2. Zaliczenia okresów pracy, o ktÓrej mowa w ust. l,
dokonuje dla pracowników:
.
§ 10. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia '
1) szkół. wyższych i wyższych szkół zawodowych - mini19 czerwca 1965 r. w sprawie dodatków do rent z tytu:łu pra~
ster ' sprawujący nadzór nad tymi szkołami, po wyslu- ' cy naukowej (Dz. U. Nr 26, poz. 175).
cłlaniu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (Ra§ 1 L Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło·
dy Wyższego Szkolnictwa Artystycznego), .
,
stenia.
.
2) Polskiej Akademii Nauk i jej , placówek naukowych, inIstytutów naukoyw-badawczych oraz innych placówek
Plfezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz
!U:prawnionych do.zatrudniauia pracowników naukowo·
Wiceprezes -Rady; Ministrów
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 sier'pnia 1968 r . .
.w sprawie ustalenia wysokości niektórych rent inwalidzkich przysługujących żołnierzom niezawodowym osiągającym
zarobek z :. tytułu zatrudnienia lub dochód z innych źródeł. ·
'
Na podstawie art. '11 ust. 8 ustawy z dnia 23 śtycznia
,
1968 r. -o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
·oraz ich Ir odzin (Dz. U.> Nr 3, poz. 11) ' zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie dotyczy rent inwalidzkich II i III
grupy inwalidów przyznanych na podstawie art. .11 ustawy
z dnia 23 stycznia 1968 r. ó zaopatrzeniu inwalidów ' wojennych i 'w ojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11).

