
DZIENNI ·K U.S -TAW 
POl SKlEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 6 maja 1969r. Nr 12 
l' R~8 c: 
Poz;: 

USTAWY: 
84 - z dnia ,29, kwietnia 1969r . . 0 zmianie Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej 
85 - z dnia 29 kwietnia 1969 r. o pracowniczych urlopach wypoczynkowych • 

Rzeczypospolitej Ludowej . ' 
86 - z dnia 29 kwietnia 1969 r. zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym 

ROZPORZĄDZENIA: 

87 ~' Ministra Łączności z dnl~ 14 kwietnia 1.969 t. zmienia jllce rozporządzenie w sprawie .obowiązku zgłaszania 
niektórych !Ilaszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości . . • 

88 - Ministra Leśnictwa I Przemysłu Dtzewnego z dnia 10 kwietnia 1969 r. w sprawie zakresu .działania i orga-
, . nizacji wojewódzkich ' komitetów ochrony przyrody. ~ ' , ' . ' . • . , . ' , . ' 

89 - Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia '27 marca I 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasad i trybu uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych 

OSWIADCZENIA RZĄDOWE: 
90 - z dnia 14 marca 1969 r: wśprawie ' ratyfikacji przez Sierra Leone Konwencji (nr .100)' dotyczącej jednako

wego wynagrodzenia dla pracujących męiczyzn i ko biet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Gene
wie dnia 29 czerwca 1951" r. . ....... . ... . • " 

91 - z dnia 20 marca 1969 r. dotyczące przystąpienia Nepalu do Konwencji . w sprawie żapobieganla i karania 
zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 'Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. 

92 - z dnia 20 marca 1969 r . w sprawie uczestnictw'a Malty i Barbadosu w konwencjach o ochro.nie ofiar woj:. 
" ny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r . . . . . . . • .. . 

93 - z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia sze regu państw do' Konwencji o ujednostajnieniu niektó
rych prawideł dotyczących ~iędzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 paź
dziernika' 1929 r ., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję. 

84 
USTA WA 

z dn.ia 29 kwietnia 1969 r. 

o zmianie Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej .Ludowej. 
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Art. 1. W Ordynacji wyborc zej do Sejmu Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1960 r. Nr 58, poz. 325 
i z 1963 r. Nr 57, Po.z. 307) art. 77 otrzymuje brzmienie: 

sów, a nie utracH prawa WybieralnoścLPrz, 
równej liczbie głosów decyduje ko.lejnQ·ść za-

"Art. 77. Sejm Po. lskiej Rzeczypospolitej Ludowej, po 
stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu posła, może 
podjąć uchwałę o wstąpieniu na jeg<o miejsce 
tego.· }candydata z tej samej listy, który w wy
borach uzyskaI okO'lejno najwięks:zą lic:zbę g~o-

mieszc2:enia kandydata na liście." . 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 
1969 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: M . Spychalski 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 

. 85 
USTAWA 

2: dn.ia 29 kwietnia 1969 r. 

o pracowniczych urlopach wypoczynkowych. 

Zgodnie z uchwałą V Zjazdu Polskie j Zjednoczonej Par
tii Robotniczej oraz stoso.wnie do postuLatów związków za
wo.dQwych, 

iN celu zwięks,zenia wymiaru urLopów wypoczynkowych 
dla robotnikó'w oraz wprowadzenia jednolitych zasad wymia
ru urlopu dla ogółu praoowników 

stano.wi się, co. następuje: 

Ro.zdział 1. 

Wymiar urlopu warunki nabycia prawa do · urlopu. 

Art. 1.1. Pfidc,owni~owi przysługuje .prawodo corQcz
nego, nieprzerwanego, .' platnegourlopu wyp<lozynk'6wego, 
zwanego dalej "urlopem", w następującym wymiarze: 

1) 14 dni roboczych - pO' rok~ pracy, 
2) 17 dni roboczych - po trzech latach pracy, 

---- ,_3) 2Q dni roboczych - po sześciu latach pracy, 
4) 26 dni ro.boczych - po dziesięciu latach pracy. 

.2. Za dni robocze uwaŻ1a się wszystkie dni z wyjątkiem 
ustawowo wolnych od pracy . . 

Art. 2. 1. Do okresu pracy, od klóreg,o zależy wymiar 
urlopu, wlicza się: 
1) pracownikowi, który uko.ńczył zasadniczą lub inną rów

n,orzędną szkołę zawodową - przewidziany programem 
nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 
3 lata, 

2) pracownikowi, który uk,ończył średnią szkołę zawodo
wą - przewidziany programem nauczania czas trwania 
nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, a pracownikO'wi, któ
ry ukończył średnią szkołęzaw,odową dla absolwentów 
rzasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych -
5 lat, 

3) pracownik,owi, który uk,ończy! średnią s,z}włę ogólnQ-
kształcącą - 4 lata, 

,4) pracownikowi, który ukończył szko.łę pomaturalną -
6 lat, 

5) prac,ownikowi; który ukończył szkQłę wyższą - 8 lat. 


