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,I) wynagrodzenie rycząłlowe " W.' wysokości · mieSlięcznej: 
a) zą, praktyki na Ia.t~cp studiów I-III - 650 zł, 

b) za praktyki na latach studiów IV i wyż-
, szych -' 750 zł; 

2) wynagrodzen:ie do-rlatkowe, wypłacane studentom , za 
praktyki o-rlbywane w kopalniach, vi wysokości 10 zł za 
każdy dzień pracy poo ziemią; 

3) do'<latki dla student6w posiadających na 'wyłącznym 
utrżymaniu rOdzinę, przyznawane i wyplacane od czwar
tego Illies'iąca , trwa:nia praktyki, w wysokości ' i nazas-a
dach przewidzianych w przepisach o zasiłkach r·od2lLn-
nyc~ , 

2. Zamiast wynagwdzenia wymienioneg,o w · ust. 1 stu
~enci -mogą otrzymywać pobierane dOltąd stypendirum pienięż
ne oraz ekwiwalent gotówkowy za posiadmestypendium 
stołówkowe. ' 

3. Studentom wyróżniającym się sumiennIl pracąora.z 
, nieńagannyrn zachowaniem zakład' pra~y może przyznać jed
norazowo, ze środków własnych, nagrodę w WYSlOkości do 
20% wynagrodzeni,a ryczałtowego lub stypendium i ekwiwa
lentu, pobranego 7:8 ' cały okres praktYk,i. " 

' .,ó 4. Studenc:iodbywający prakty~ na s'tatkach morskich 
otrzymują zakwlł.terowa:nie, wyżywienie i wynagrodzenie we
dług zasad obowiązujących dla praktyk stu:9,ent6w wyższych 
szkół morśkich;koszty wyżywienia i wynagroozenia ponosi 
.zkola wyższa, ,k:tóra skierowała stud~ntów na te praktyki. 

- " ''C- ' _ ' ;.J . . 

5., Studentom wyższych sz~ół artystycznych, odbywają~ 
cymprakl:yki ,pedagog'iczne wszkółach wymierni,onych w §10 
1,!sL Liww.ymiarze zajęć niższym od O'llowiązują~eg,o wymi,a
IrU z,ajęć nauczyciel'i za,trudn.ionych w: tych szkołach, nie 

' ptzysługuJewynagr,odzenie ryczałtowe; o, którym mowa w 
. § 18 ust L . , 

§' 19: Ministrowie (Przewodnkzący Główneg,ó~ Kąmitetu 
Kultury Fizycznej i Turystyki) sprawujący nądz6T nadszko
łami wyższynli w, porozumieniu z Ministrami/ FinansÓw oraz · 
Pracy, P·łaci Spraw . Socjalnych mogą ustali-ć .;Iooatkowe wy- ., 
nagi.ódzeni~ rtapokryt:ie zwiększćmych kosztóW utrzyman:ia 
studentów odbywających praktyki wymagające częst)"Ch 
zmianmiejsC'a-pobytu lub w innych szczego.lnie, uzasadnio-
lIlychwypadkach. . 

§ 20. 1.. Studenci wykazujący s~ię kwalifikacjami wyma
ganymi d,o zajmowania określonych stan·owisk pracowniczych 
otrzymują ześrodk'Ówwłasnych 'z.akładu . pracy ' wynagrodze
nie związane z wykoinywaną pracą, zamias[świadcżeńprze

'widzianych w § 18 ust. n 2, 

2. Minister Nauki, Szkolnictwa ' Wyższeg'oi Techniki 
ustali ~asady i tryb uzysk;wania ~ przez st_udentów . odbywają
cych · praktykę tytułów robotników wykwalifikowanych. 

Rozdziaf 5 ' 

Przepisy końcowe. • 

§21. Minister Finans6w określi zasady pokrywania wy
datków poniesionych p.rzez zakłady pracy w związku z prze
prowadzeniem praktyksfudenckich, anie 'pOOlegających re-
fundacjiprze'l szkoły wyższe. ' 

§ 22. Wzór umowy o organizację praktyki zawieranej 
po:międży s'lkołą wyższą a za kładem pracy ustali Mi,nister 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki wporozum~eniu 
z Ministrem Pra'cy, Płac i Spraw Socja.lnych. 

§ 23. Miinister Zeglugi w porozumieniu z Ministrami Fi~ 
namsów orazPra,cy,Płaoe i Spraw Socjalnych okreśH zasady 
odbywania i opłacania praktyk ' studentów wyższych szkół 
morskich, ,odbywa,nychna statkach morskich. 

§24. Ministrowie sprawujący nadzór nad szkołami wyż-. 

szymd mogą usta.lić w porozumieniu z Ministrem Nauki,Szkol~ 
nictwa WyżSzego i Technik'i oraz Minis'trem . Pracy, Plac ., 
i Spraw . Sbcj'alnych zasadyodpywania ,praktyk stooenckiGłi: 
oomienne .od określonyehw niniejszym rozp(mądze:n:~u,JeżeH . 
wymagać tego będą szczególne za~ożenia prągramowe kształ-

, ceni,a na niektó.rych kierunkach studiów Wyższych. 
'r ' -

§25. Ilekr,oć przepisy , r'ozporząd7,e'nia ' mówią , o m'InJ-' 
S'trach, ' którym podlegają z·a-kłady pracy, należy przez tOf'O

zumieć r6wnie·ż kiewwników . urzędów centralnych, w so[·os\ln~ 
ku do spófdzielczych zakladów' pra.cy - zarządy. c,entialńych 
orgmizacjr' sopółdŹlie.lczych,a w st'osunku dozakła,d('Iw prac~ 
podlegających · radóm na.ródowym '-::' prezydia ~ wojew6dzkich 
Iaq ,ni;lfodowyd'}, (rad , narodowych miastwylą.czfonychy7 ",WJil: 
jew6dxPw). ' ' ., 

§ 26. Wy~~hąnierCXlJp()rządzęnia PÓifUCU ', Sci'ę M;tnislrom 
Nąuk'i;J ~zk'()l!1idtwaWyższ.ego i Techniki, Zdrowia Op.i e kii 
Społecznej; ' Kultury . i Sźtuki, Zeglllgi" , Pnęwoooiczącemu 
Głównego Kom:itetuKultury Fizyc~nej i Turystyki. innym za~ 
interesowanym ministrom oraz prezydiom · wojewódzkiich . rad ' 
narodowych' (rad narodowych miast wyłąCwnychi woje- 'p 

w6d:zrtw); , , 

§27. Trad moc r9'Zporządzen,je Rady Mi'msir6w "z dnia ' 
19 grudnia 1960 r. w sprawie praktyk studelllt'Clw smcół wyż
szych (Dz. U. z 1961 r. Nr 1, poz. 1). 

§ 28. R07Jporządzenie wchodZ!i w żydie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLJWOSCI 

z drria 21 marca 1972 r. 

zmIenIające rozporządzenIe w sprawie dopuszc:zalnoścl użycia przez funkcJon!rluszy~ S'użbyWlęzienneJ broni ora:l;~ 
stosowania siły nzyczn~J l szczególnych środków bezpl'ec:zeństwa. 

' Na podstawie art 214 Kodeksu karnego wykonawczeg'o 
'(Ik U. z 19539 r. Nr 13, poz. 98)' zarządza s.ię, co następuje: 

§t. W rozporządieniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
~6 cze·rwca 1971 r. w sprawie dopuszczalności użycia przez 

funkcJonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania 
siły fizycznej i szczegóinych środków bezpiećzeństwa (Dz; U. 
Nr 18, poz. ' 182) "'lprowadza się następujące zmiany: 



Dziennik Us'taw Nr 14 - 121 - PO'Z. 95, 96, 97 i 98 

, l) w § 7: ) 
a) w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) użycie pałek gumowych", 
b) dodaje się ust. 3 w brzmteniu: 

"i Szczególny środek bezpieczeństwa o,kreślony W 
usL . 2 pkt .6 może być~ stosowany tylko w razie zbi'o
rowego grożnego nieposłus.zeńslwa." I 

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzm:iende: 
,,2. Względem kobiet ciężarnych i karmiących nie sto
suje się szcze,gólnych środków bezpieczeństwa wymie

r _ nionych ' w §7 ust. 2 pkt 2-5, a względem ws,zystkich 
kobiet szczególnego środka be'Zpieczeństwa wymieni(l'ne
go w § 1 ust. 2 pkt 6.", 
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3) w § 10 uSlt. 3 otrzymuje brzmie,nie: 
,,3. Z zastosowania szczególnych środków bezpieczeń
stwa oraz siły fizycznej sporządza się protokół. O zast:o~ 

Stowaniu szczególnych środków bezp ieczeństwa oraz sHy 
fizycznej względem tymczasowo aresztowanego za wi'ada
mla się organ, do które,go dyspozycji pozostaje tym'ez'a
sowo areszbowany, " a o użyciu pałek gUlllowych wzglę
dem skazanego, tymczas'owo aresztowaneg,o albo osoby 
umieszczonej w ośrodku przystosowania społeczneg'o z,a
wiadamia się organy ~ądowego i pr,okuratorskiego nad
zoru penitencja~eg'o." 

. § 2. Rozporządzenie wchod:zJi w życie z dniem ogłosze
nia. 

'Minister Sprawiedliwości: W. Berulowicz 

OSWIADCZENIERZĄDOWE 

z dnia" lutego 1972 r. ' 

o' , w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r'r 
. sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 . marca 1961 t. 

Podaje się niniejs.zym do wiadomości, że zgodnie z art y
kułern ' 4Q ustęp 3 Jedrtolilej konwencji o śJodkach04ur"liają-

. . ) . 
eych z 1961 r., . sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 
1961 r. (Dz. U: zI966' r. Nr 45, poz. 277), został źłożony dnia 
16 listopada 1971 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia ~RepubH1cl 

Południowej Afryki do wymienionej ltonwencji z zastrzeże
, niem do artykułu 48. 

Zgodnie z aJr'tykułem 41 ustęp 2 · powyższej konwencji, 
weszła ona VI życie w stosunku do RepubHk~ Południowej 
Afryki dnia 16 grudnia 1911 r. ' -

Ninister Spraw Zagranicżnych: S. Olszowski 
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OSWlADCZENIE RZĄDOWE 
( 

z dnia 4 lutego 1912 r. 

dotyczące ratyfikacjI przez FInlandię i Chile Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, spo
rządzoneJ w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. 

Podaje się 'niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty· 
kułem 12 Konwencji w ·sprawie zwalczania dyskryminacji w 
dzied2'linie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnlia 
,1960 r: (Oz. U. z 1964 r. Nr 40,p&L. 268), zostały zrożone Dy
rektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dla Wychowania, Nauki i Kultury dokumenty ratyfikacyjne 

powyższej konwencji przez , Finlandię dnia 18- października 
1911 r. ł przez Chile dnia 26 października 1971 r. 

Zgodnie z artykułem 14 wymieni,onej konwencji, weszła . 
ona W życie w stosunku do FinlandH dnia 18 stycznia 1972 r. 
t w stosunku do Chile ~ia " 26 stycznia 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 11 lutego 1972 r. 

w sprawie przyjęcia przez Bahrajn Konstytucji Swiatowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorlm 
dnIa 22 llpca 1946 r. 

Pod aje się niDlejszym do w iad omości , że zgodnie z arty
kułem 79 lit. b) Konstytucji ~wiatowej Organizacj'i Zdrowia, 

podpisane j w Nowym Jorku dnia 22 li pca 1946 r. (Dz. U. 
z 1948 r. Nr 61, puz. 477), zos ta ł złożon y przez Bahrajn Se-




