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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 lipca 1975 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy 
i udzielania zwolnień od pracy . 

Na podstawie art. 104 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. 
z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) Rada 
Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą ZWiązków 

Zawodowych zarządza, co następuje: 

§ l. W § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
20 gr udnia 1974 r. w ' sprawie regulaminów pracy oraz za
sad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania 
zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 49, poz. 299) dodaje się no
wy ust. 4 w brzmieniu: 

• ,4. Minister Pracy, Plac i Spraw Socj~lnych, na wnioseK 
Zarządu Centralnego Związku Kółek Rolniczych, może 
wyrazić zgodę na jednorazowe zwolnienie od pracy 
pracowników - członków zespołów artystycznych, 
biorących udział w centralnych dożynkach, na czas 
niezbędny do przygotowania się do występu i na czas 
występu na centralnych dożynkach." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 12 lipca 1975 r. 

w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów I sprzedaży dzieł sztuki przez jednostki gospodarki nie 
uspołecznionej. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 
18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych 
innych rodzajów dZiałalności pLzez jednostki gospodarki 
nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 27, poz. 158) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Przez użyte w rozporządzeniu określenia: 

l) ustawa - rozumie się ustawę z dnia 18 lipca 1974 r. 
'o wykon y waniu handlu oraz niektórych irinych ro
dzaj ó w dZi a łaln o ści . przez , jednostki gospodarki nie 
uspołeczn i on e j (Dz. U. Nr 27, poz. 158), 

2) zezwolenie - rozumie się zezwolenie wydane przez 
M inistra Kultury i Sztuki na podstawie art. 3 ust. 4 
ustawy, 

3) ksi ęgarnia rozum ie się placówkę sprzedaży wy-
dawnictw nieperiodycznych po chodzący ch z bieżącej 

krajowej produkcji wydawniczej, 

4) a ntykwariat - rozumie się placówkę sprzedaży wy
dawnictw antykwarycznych dopuszczonych do roz
powszechniania na terytorium Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej, 

5) sprzedaż dzieł sztuki - rozumie się sprzedaż dzieł 
sztuki żyjących twórców polskich na warunkach 
o k reślonych przez Ministra Kultury i . Sztuki z wyłą

czeniem dz i eł szt uki wykonanych przez twórców ludo-

wych oraz prac 
nie posiadające 

stwierdzonych 
i Sztuki. 

amatorskich wykonanych przez osoby 
uprawnień do wykonywan ia zawodu 
zaświadczeniem Ministra Kultury 

§ 2. Zezwolenie na prowadzenie: 

1) ksi ęgarni lub ant ykwar ia tu - wydaje s i ę osobie fi
zycznej . mającej pełną zdolność do cz y nności praw
n ych, która posia da kwa li fikacje do uz ys kan ia tytułu 

za w odo we go "ks i ęg a rz" w placówkach pr o wadzonych 
p rzez przedsiębio r stwa zgrupo wane w Zjedn oczeniu 
Ks i ęgarstwa, 

2) s p rzed a ż y dz i eł sztuk i - wydaje s i ę osob ie fizyc znej 
mającej pełną zd ol ność do czynności prawn ych i po
siadającej kwalifI kacje artysty p lasty ka bądź dyp lom 
ukończenia studiów na wydz iale histor ycznym uni
wersytetu i specjal izacji w zakresie h isto r ii sztuki, a 
w uzasadnion ych wypadkach takźe osobie p os iadają

cej d y plo m u k ończeu i a stud iów filologicznych lub 
historycznych. 

§ 3. Ust anowienie pełnom ocnika do prowadzenia 
dzi a łalności okrę ślonej w zezwol e n iu wyma ga 'zg od y Mini
stra Kultury i Sztuki. Pełnomocnik pow inien spełniać 

warunki okr e ś l one w § 2. 

§ 4. Zezwole nie na prowadzenie księg a rń. ant y kwa-
riatów sprzedaźy dzieł szt uki wydaje się na okres 5 lat. 
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§ 5. 1. Zezwolenie powinno zawierać: 

1) imię l nazwisko oraz miejsce zamieszkania ·osoby · 
upr'awnionej do prowadzenia księgarni, antykwariatu 
lub sprzedaży dzieł sztuki, 

2) adres placówki, 

3) termin ważności zezwolenia, 

4) inne dane dotyczące szczególnych warunków wy
konywania dzi'alalnośd. 

2. Wydane zezwolenie podlega wpisaniu do rejestru 
zezwoleń, prowadzonego w Ministerstwie Kultury i Sztuki. 

§ 6. . Osoba prowadząca na podstawie zezwolenia 
sprzedaż dziel sztuki, .o których mowa w § l pkt 5, może 
dzieła te sprzedawać do upływu jednego roku od daty 
śmierci twórcy dzieła. 

§ 7. Przed doręczeniem zezwolenia ustala się wyso
kość opłaty skarbowej określonej w odrębnych przepisach 
oraz stwierdza się, czy została ona uiszczona. 

§ 8. 1. Osoba prowadząca działalność na podstawi~ 

zezwolenia może zaopatrywać się w wydawnictwa i dzieła 
sztuki: 

l) w uspołecznion ych jednostkach handl u tymi wyro
bami, 

2) u twórców i" inn ych osób fizycznych. 

2. Dzieła sztuki przeznaczone do sprzedaży powi nny 
być ocenione pod względem wartości artystycznej przez 
Komisję do Spraw Oce n i Wycen Art ys tycznych przy 
Przedsiębiorstwie Państwowym "Desa" Dzi e ła Sztuki i An
tyki. 

3. Wydawn ictwa ant ykwaryczne nabywane od indy
widualnych posiadaczy wycenia osoba posiadająca zezwo
lenie na prowadzenie ant ykwaria tu według zasad wyceny 
obowiązując ych w antykwaria tach pro wadzo nych przez 
przedsiębiorstwa zgrupowane w Zjednoczeniu Księgarstwa. 

§ 9. Osoby prowad zące w dniu wejścia w ży cie usta
wy księgarn i e lub ant ykwariaty na podsta wie zezwoleń 

wydanych przez terenowe organy administracji państwo

wej i zamierzające nadal je prowadzić powinn y złożyć w 
terminie do dnia 15 sierpnia 1975 r. wniosek do Ministra 
Kultury i Sztuki o wydanie zezwolenia na dalsze prowa
dzenie tej dzidalności. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia. 
Minister Kultury i Sztuki: w z. M. Wojtczak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY, PŁAC I . SPRAW SOCJALNYCH 

z dnia 31 lipca 1975 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych. 

Na podstawi e art. 4 ust. 1 dekretu z dn ia 28 paździer
n ika 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. Nr 66, 
poz. 414 z póżniejszymi zmianami) zarządza się, co nastę
puj e: 

§ 1. W rozporządzeni u Ministra Pracy, Płac i Spraw 
Socja ln ych z dnia 31 maja 1974 r. w spra wi e zasiłkó w ro
dzin nych (Dz. U. Nr 21, poz. 127) wprowadza się następu
jące zmian y: 

l) w § 6: 

a) ust. I pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) korzystające z internatu w szkol e ponad pod
st awowej albo przeby wające w zakładzie spec
jal nym, w domu qziecka lub w innej placówce 
opiekuńczo-wy chowawczej", 

b) w ust. I dodaje się pkt 5 w brzmieniu : 

,,5) przebywające w zakładzie poprawczym lub 
karnym", 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

.. 2. O gra niczen ie, o który m mowa w ust. 1 pk t 1, 
n ie ma · zastosowan ia, jeżeli związek małżeń

ski został zawaTty przez osobę wymienioną w 
§ 16 alho między osobami ksz t a łcącymi s ię w 
w szkole ". 

d) dodaje się no wy ust. 3 w brzmieniu: 
.. 3. Ograniczenie , o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 

n ie dot yczy dzieci wymienionych w § 16, j eżeli 

za poby t dzi ec ka w tych placówkach rodzice 
lub opie kunowie ponoszą odpłatność", 

e) dotychczasowe ust. 3 i 4 otrzymują kolejne ozna
czenie 4 i 5j 

2) w § 16 ust. 2 otrzymu je brzmienie: 
.. 2. Zasi łek rodz inny zwiększa s ię o kwotę 500 zł mie

s ięc znie równ ież na dziecko, które ukończyło 

16 rok życ ia, j eże li: 

1) przed 16 rok ie m życia był na nie przyznany 
taki zasiłek i nadal odpowiada ono waru nk om 
określon ym w ust. 1 oraz kszta ł ci s ię w szko
le - do czasu u kończe n ia nauki, nie dłużej 

jed nak niż do ukończe nia 25 lat życia, albo 
2) zostal o za liczone do l lub II grupy inwalidów"j 

3) za łącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: 
"STA NY FIZYCZNE, PSYCHICZNE I 
ZYCZNE UZASADNIAJĄCE WYPŁATĘ 
NEGO ZASIŁKU RO DZI NNEGO . 

PSYCHOFI
ZWIĘKSZO-

Za stany fizyczne, ps yc hiczne lub psychofizyczne 
u za sildniająre zwiększen i e zasitku rodz innego o kwo
tę .'i00 zt miesięcznie w myśl § 16 r ozporządzenia 

uw aża s ię : 


