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dla celów ubezpieczenia społecznego rol
ników. 

9) emerytu~y. · renty • . należnoś~i alimentacyjne. 
zasiłki rodzinne i . opiekuńcze. z wyjątkiem ' 

zasiłków jednorazowych or-az dodatków pie
· Ięgnacyjnych. 

tO) inne dochody o · charakterze stałym. z wy
jiłtkiem . stypendiów ' otrzymywan ychprzez 
uczniów studentów." 

§ 2. Minister Oświat)' i Wychowania w porozumie
niu z Ministrem Finansów ustali szczegółowe zasady 

· określania dochodu szacunkowego 'oz gospodarstwa rolnę
go. stanowiącego podstawę odpłatnóści 'rodziców za po
byt , ich dzieci w rodzinach ~zastępczych. po wejscia w i 

tycie zreformowanych zasad opodatkowania rolnictwa, 

~ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem agło- ' 
szeniaz mocą oQ dnia 1 września 1983 ·L . 

Prezes Rady MinistrÓw: w z. J. Obodowskl 
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ROZPORŹĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

..;J. dnia 31 sierpnia 1983 r. 

w s~rawle zatrudniania absol wen t.ów. 

Na podstawie IIrt. 1'2 ust. 2i art. 13 ustawy z dnia 
14. gruąnia 1982 .r. o zatrudnianiu absolwentów (Dz. U. 
Nr . 40. poz. 270) oraz art. i 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lu
tego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56) zą.-
Iząd?-~ się. có następuje: . 

Rozdział 

Przepisy ogólne. 

§ I. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

l) absolwenci szkół wyższych . -' absolwentów szkół 
wyiszych stucliów dziennych. podejmujących pierwszą 
prace zawodową lub podejmujących pracę w termi-
nie roku . od ukończ'enia szkoły wyższej. , ' 

2) absolwenci 'szkółzawodówych - Jbsolwentów szkół 
dla htepracujących. średnich szkół zawodowych. w, 
tym studiów police~lIlych. 1ic~ów zawodowych, za- ' 
sadniczych , szkół zawodowych i przysposabiających 
do. zawodu. podejmujących pierwszą pracę zawodo
wą , lub , podejmujących , pracę · W terminie roku od 
ukończenia szkoły zawodowej. jak również ' osoby, 
które . ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe dla' 
młodzieży pracującej. jeżeli rozwiązały umowy o pra
cę .zawarte z ' zakładami pracy w celu odbycia przy
gotowania zawodowego. absolwentów liceów ogólno-

. kształcących. któ;zy . uzyskali uprawnienia do wyko
nywania oKI eślonego zawo.du lub którzy zostali za
trudnieni w celu nauki zawodu. 

3) absolwenci - c,bsolwentów szkół wy~szych oraz 
absolwentÓw szkdlł' zawodowych. 

4) absolwenci zamiejscowi - absolwentów. którzy mają 
stałe miejsce zamieszkania w miejscowościach. z któ
rych czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem 
państwowymi ' środkami , lokomocji (polskie , Koleje 
Pań.stwowe lub Państwowa Komunikacje) Samochodo
wa) przekracza 2 godziny. 

S) ' pełnomocnicy ---;:-' pełnomocn-i-ków 1I4inistra Pracy, 
Płac i Spraw Socjalnych do spraw zatrudni aniaabsol
wentów szkól wyższych lub ' p.ełnomocni~ów . mińi~ 
strów. którym pojlegają szkoły wyższe. 

6) organy I'oŚredp.ictwa pr ilcy - pełnomocników lu~ te
renowe organy 'administracji państwowe j . 

2. Ilekroć wC02porządzeniu jest mowa o : 
l} ministrach - rozumie się przez ' to również ki,erow

ników ~z1dów centralnych. 

/ 
2) wojewodach - rozumie się przez to rówIl1ez prezy-

dentów miast stopniu woiewódzkiego. 

§ 2. L ' Minis{er .Pracy. Płac i Spraw Socjaln-ych orga
nizuje współdziałanie minist,lc)w i wojewodów zmierzające 
do zapewnienia miejsc pracy dla absolwentów.~ a . t a kże 
stosownie do potrzeb gospodarczych inicjUje tworzenie 
dla nich dodatk,owych miejsc pracy, ' 

2. Ministr9wie i woje~pdowie sąpbowią·iani dq 
współdziałan) a z Ministrem . Pracy. Płaci Spraw So<;jal-. 

· nych w zakresie żatrudniania absolwentów. ' 
• I • 

3. Za zapewnienie ofert pracy są odpowiedzialni,: 
I) ' Minister Zdrowia .i Opieki Społecznej - dla absol

wentów ' akademii medycznych o'raz średnich szkół , 
medycznych. . , I 

2) Minister Oświaty i Wychowania - dla absolwen
tów nauczydę!skich kierunków studiów' w szko)ach 
wyższych oraz szkół średnich pedagogicznych. 

3) Minister Kierownik Urzędu Gospodarki Mor" \ 
skiej -dla absolwentów wyższyCh ' szkpł morskich. 

Rozdziai 2 

Zasady ogólne zatrudniania absolwentów . . 

§ 3. 1. Absolwenci podejmują pracę na zasadach · 
PQwszechnego pośrednictwa pracy j powinni _ być zatrud
niani zgodnię z kiertmkiern ukończon yCh ,studiów lub 
zgodnie z zawodem ,wyuczonym. na stanOWIskach pracy 
odpowiednich ,do ich kwalifikacji. 

2. '. W razie braku nueJsca pracy odpowieqnieg'o do 
kwalifikacji absolwenta organ pośrednictwa pracy może 
PTopOnOwać!/;,atrudnienie na· innyczh stanowiskach pracy, 

.niż to wynika z posiadanego przez absolwenta pozio}llu: 
lub kierunku wykształcenia. " 

3. Organ pośrednictwa pracy może proponować 

, absolwentowi przeszkolenie w' celu uzyskania dodatko
wych kwalifikacji lub nowego zawodu. 'jeżeli jest to uza
sadnione możliwośCią uzyskańia odpowiedniej pracy. 

§ 4. I. Organy pośrednictwa pracy kierują do pracy 
w pierwszej kolejności ' absolwentów. \. 

. 2. Wojewoda może zobowiązać zakład pracy do za
rezerwowania miejsc pracydJa absolwentów w r ainach 

· żapotrzebowań na pracownik.qw zgłoszonych przez ' teD 
zakład. . . 

r .. \ 
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-§ 5. 1. Zakłady pracy: 

t) przedstawiają corocznie organom pośredilictwa pracy 
zapotrzebowania na absolwentów, ' 

2) powiadamiają organy pośrednictwa pracy ozawar-
-ciu z absolwentem umowy o pracę zgodnie z umową 
o stypendium fundowane. umową przedwstępną lubi 
skierowaniem do pracy wydanym przez organ po- ' 
średnictwa pracy. r 

2 .. Zakład pracy, Vi którym absolwent podejmuje 
pracę, jest obowiązany: 

l) zawrzeć z absolwentem umowę o pracę zgodnie z: 
umową o stypendium fundowane, umową przed
wstępną lub skierowaniem do pracy, 

2) uwzględnić przy p.rzydziale stanowiska pracy oraz 
, ustalaj1iiJ wysokości wynagrodzenia oceny osiągnięte 

,przez absolwenta i uwidocznione na dyplomie - lub: 
świadectwie albo wyniki egzaminu z nauki zawodu 
bądż z przygotowania zawodowego, 

3) zćlpewnić absolwentowi, właściwe warunki, do od
bycićl wstępnego stani pracy, adaptacji zawodowej 
i społecznej oraz do pudnoszenia i doskonalenia kwa· 
lifikacji zawodowydJ. 

4) zapewl)ić absolwentowi zamIejscowemu bezpłatne 

zakwaterowanie w, okresie załatwiania formalności 
zwiazanych z przyj~c.tem do pracy ll;\) zwrócić koszty 
zak\y'aterowćlnia, ' , 

5) wypłacić zi:lliczkę w wys.okości jednomiesięcznego 
wvnaQrodzeniil, zaliczkę potrąca się dbsolwentowi w 
'dwunClstl) miesięcznych ratach z jerro' wynagrodzeniiL 

3 Zokłild pJcłCy na wniosek absolwenta zallli'ejsco-
wego, z którym z.d",arł umowE( o prac~, ;noże: 

1) udzieli(: pom,ocy w !Jzyskaniu lub wynajęciu mil'sz
kanIa, 

2) udzielić pożyczki z zdkładowego funduszu mieszka
niowego na opłacenie części wkładu do spółdzielni 

budownictwa mieszkaniowego, na zasadach okre'rlo
nych w przepisach oZćlkładowym fundnszu mieszka
niowym, 

3) zćlkwaterować w domu zakładowym lub hotelu .pra
'CowniczyTr.., ha ' zasadach określon ych w przepisach w 

\ tym zakresie, 
. 4) ' zwroclc jer:lńorazowo Iwszty przejazdu najtaI}szym' 

środkiemlokomor.ji ze stałego miejsca zamieszkania 
, luh31edziby szkoły do zakładu pracy w celu zawarcia 

umowy o pracę. 

5) zwrócić koszty przeniesienia ze stałego miejsca za
mieszkania do si~dziby zakładu pracy, na zasadach 
przewidzianych' dla pracowników urzędów paIlstwo
wycłl. 

§ 6. I. Umowy o stypendia fundow,ane mogą za-
"wierać zc1kł~dy pracy, zwane . dalej "fundatorami", ze 

studentam. i- lub uczniami, zwanymi dalej ystypendystami'.', 
z udziałem organów pośrednictwa pracy, począwszy od 
drugie<Jo roku nauki. z wyjątkiem uczniów zasadniczych 
szkół ldwodowych, z którymi zawiera się te umowy po
czą wszy od pierwszego roku nauki. W razie braku zdol
ności ucznia do czynnosci prawnych, do zawarcia umowy 
o stypendium fundowane jest wymagana zgoda jego 
przedstawiciela ustawowego, 

2. Miesięczna stawka stypendium fundowanego wy
nosidla studentów 75% najniższego wynagrodzenia za
sadniczego, a dla uczniów - 50% najniższego wynagro
dzenia "Zasadniczego. ' 

~: Fundator jest obowiązany wypłacać stypendyście 
, stypendium fundowane do końca nauki przez okres 

12 miesięcy w roku. 

Poz. 234 
--~--------~~---

§ . 7, l. - FuIldator jest obowiązany: 

1) umoiIiwić stypendyście odbycie w swoim lub wska ... 
zanyl1l zakładzie pracy praktyk studenckich lub prak
tycznej nauki zawodu, 

2) ~możli:wić stypendyście korzystanie z ~rządzeń Zdr 

kładowych i materiałów przy opracowywaniu pracy 
dyplomowęj, 

3) porozul11iewać , się Ze szkołą wceIll~możIrwienia sty
pendyście udziału przy rwykoriywan,iu prac zlecanych 
szkole' przez fundatora, 

4) zgłaszać szkole wnioski w zakresie specjalizacji styc 
pendysty oraz kierunku jego, pracy dyplomowej, 

5) zatr\,dnić absolwenta stypendystę na stanowisku 
pracy zgodnie , z umową o stypendium fundowdne , lub 
za jego zgodą na innym stanowi~kupracy. -

2. Absolwent stypendysta jest obowiązany stawić się 
u fundatora, w celu zawarcia umowy o płacę, w termini~ 

do 3 miesięcy od , daty ukollczenia nauki, a w razie po
wołania stypendysty do odbycia czynnej służby wojsko
wej lub. spełnienia zastępczo ' obowiązku tej służby ~ 
przed ' rozpoczęciem tej służby. . 

3. Jeżeli absolwent stypend ystil powołany do odby
cia czynnej służby wojskowej lub spełnienia zastępczo 
obowiązku tej / służby z ważnych przyczyn po , ukoń
c>leniu nauki , nie mpgl , spełnić obowiązku, o ' Którym 
mowa w ust. 2, powinien powiadomić o tym fundatora 
listem poleconym, ,a następnie jest obowiązany do sta- r 

wienia się u fundatora, w ,celu zawarcia umowy o pracę. 

' w terminie 7 dni po zwolnieniu z tej służby. , ' 

§ 8 . . 1. Umowa <;I stypendium fundowane może być, 

rozwiązana na mocy porozumienia stron: W porozumieniu 
należy określić' warunki spłaty stypendium fundowanego. 

2. Fundator, Vi wypadku rozwiązania umowy o sty
pendiu;n fundowane, mOże na ~niosek stypendystyod. 
stąpić od żąddnia zwrotu pobranego stypendium fundo
wanego w części lub w całości w razie:' 

"-
1) choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy, 

2) zawarcia związku małżeńskiego, jeżeli współfua!żo

nek zamieszkuje w m\ejscowości,' z które-j czas do
jazdu państwowymi .środkami lokomocji (polskie Ko
leje Pań~twowe lu\b Państwowa Komunikacja Samo
chodowa) do siedziby fundatora i z powrotem prze-
kracza 2 godziny, ' 

, 3) urodzenia dziecka 
opieki. 

konieczności zapewnienia mu 

3. Rozwiązanie um<:>wy o sty'pendium fundowane bez 
zwrotu pobranego stypendium fundowanega następuje na 
wniosek absolwenta w razie: ' 

1) powołania do zawodowej służby wojskowej, 
2) niezawinionej utraty zdolno-'ici do wykonywąnia 

zawodu, 
3) szkodliwych dla zdrowia warunków pracy', stwierdzo

nych przez organ społecznej służby zdrowia, o czym 
student (u<;,zeń) nie był uprzedzony przed zawarciem 
umowy o stypendium , fundowaneL 

4) inwalidztwa I lub II grupy. , 

4. Fundator. 'za zgodą stypendysty, może przekazać 
prawa i obowiązki wynikające z .umowy o stypendium 
fundowane innemu' zakładowi pracy. 

5. Umowa o styp'endium fundowane ulega rozwią-' 

zaniu bel; ohowiązku zwrotu prZez stypendystę równo
wartości pohranego stypendium fundowanego w razie 
likwidacji przedsiębiorstwa; z którym umowa ta została 
zawarta. 

/ , 
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ł, 9. 1. Zakłady ' pracy mogą zawierać umowy przed
wstępne ze studeńtami ostatniego roku studiów Jub z 
uczniĆlmi ostatniego roku nauki w szkołach zawodowych •. 
• w razie braku zdolności ucznia do czynn ości prawnych 
...;... -z jego przedsta1,Vicielem ustawowym. 

2. Umowy przedwstępne podlegają rejestracji w. 
organiepośrednicŁwa pracy właściwym ze względu na 
miejsce położenia zakładu pracy. 

3. Prżepisy § 7 i 8 stosuj e się odpowIednio do za 
kładów 'pracy iabsblwenŁćw , l1\i ędzy którymi zostaly 
zawarte umowy przedwsrępne. 

Rozdzi a ł 3 

Zatrudnianie .absolweutów szkół wyższych. 

§ 10. 1. Minister Pracy, plac i Spraw ~ocjalnych 
5pó,z'ldza rocZne plimy zatrudnienia absolwentów szkół 
wyższych na podstawie : . 
l) ' informacji o przewidzianej liczbie .. o raz kierunkach 

i specjalnościach absolwentów szkół wyższych. prze
. kazywanej przez ministr?w, którym podlegają szkoły 
wyższe. 

2) informacji o z~potrzebowaniu na absolwentów szkół 
wyższych. przekazywanej przez właściwych mini
strów i wojewodów oraz organizacje społeczne i go
spodarcze. 

2. Pldn. o którym mowa w ust. t. jest sporządzany ' 
w l częściach. przy cz,ym: 

l) część pierwsza - obejm'uje absolwentów. którzy po
wInni być zatrudnieni w jednostkash hudżetovłych, 

w układzie resortowym. 
2) . część ' druga - zawiera informacje o absolwentach 

szkół wyższych, którzy mogą być zatrudnieni w po-
zostałych jedłtostkach. . 

§ , 11. Ministrowie, kfórym podlegają szkol Y wY';.5ze. 
. apolząd7 :'Ją informatory przeznaczonp. dla zakładów prd

ey. zawierające opisy., kierunków studiów i specjainości 
sturiEfntów szkół wyższych. 

§ 12.1. ZakłMly pracy mogą ogl<iszać konkursy 
przy jPć do praq dla absolwentów szkól wyzszych. któ
rzy .nie zawar li umów o stypendia fundowane Jub umów 
.przedwstępnych . 

2. W konkursach. o których mowa w ,ust. 1. mogą 
brać udział również studenci ostatnich rat studiów, któ
lZy nie zawar.li ,umów o s,typendia fundowane lub umów 
przed wstępnych, jezeli zatrudni~nie absol wenta szkoły 
wyzszej jest przewidywane w okresie późniejszym. 

. 3. Zakład pracy, który przeprowddził konku rs. jest 
obowiązany zdwrzeć umowę o pracę z abśolwentem 
azkoły wyższej. · który wygrał konkurs, u. ze studentem. 
zgodnie z ' jego wnioskiem zawrzeć umowę o stypendium 
fundowane lub umowę przedwstępną. , .. 

§ 13, Minister Pr.acy, Ploc i Spraw ,Socjalnych na" 
wniosek zainteresowanych wojewodów lub ministrów 
7.gl05zony w uzgodnieni u z właściwymi wojewodami us ta 
la wykaz miejscowoścI. a w . odniesil'niu do absolwentów 
niektórych kierunków studiów - również ,wykaz zakLi
dów pracy, w których istnieje ni l'dohór k<ld r z wyższym 
;wykształceniem, zwane da.!pi "wykilzć1m;' 

ł 14 Zakłady pracy p%żoni> 'oN ntH~Jscowościdch 
:wymieniunych w wykazie m,ogą l.d wierać ze stud entami 

. \ 

umowy o stypendia fundowane podwyższone o 50°/. wf 
stosunku do stawki ' podstawowej. o której mowa w § 6 
u~ 2 . 

§ 15. 1. Abs'olwentomszkó! wyższych. 'którzy pod- .. 
jęli pracę w miejscowościach lub. zflkładach pracy okre-_' 
~;]onych w wykazach; mogą , być przyznane: . 

l) jednorazowy kredyt bankowy na zagospodarowanie. 
zWdny d.alej "kredytem na zagospodarowanie!'. udzie
lany na - wsadach określonych w § 16, 

2) pomoc w budowie domu jednorodzinnego lub . lokalu 
w małym domu mieszkalnym bądż loka lu 'w domu 
wieJomieszk"aniowym, polęgd ją. ca na: . 

a) udostępnieniu działki Qudowlanej przez te renowy 
o rgan administracji państwowej . 

. b) prżydzieleniu przez terenowy organ administracji 
państwowej materla/ów budowldn\ch niezbędnych 

do budowy lub remontu domu bądź mieszkania •. 
e) przyznaniu kredytu na hudowę domu jednorodzin

nego lub lokalu w małym domu mieszkalnym bądt 
lokalil w domu wielomieszkaniowym. na zasadaćh 
określonych w rozporządzeniu Rady Mini strów ż 
dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zas"d udzie, 
lania kredytu bankowego na cele ""ieszka'niowe 
{Dz. U. z 1983 l'. Nr L poz. 4). . 

2. Kredyt na zagospodarowanie oraz pomoc, o której 
mowa w ust. - 1 pkt 2, mogą być przyznane absolwentowi 
po upływie co i1ajmmej 6 miesięcy od dlity zawarcia 
~Imowy <;.. pracę : . -

§ 16.1. Kredyt na zagospodarowanie wynost 
. 120 tys. zł. Prezes Narodowego Banku Polskiego ,na wnio- · 

sek Ministra Pracy, ,Plac i , Spraw Socjalnych w poro
ziwlieniu z Minis t rem Fińansów może podnieść wysokośO 
tego kredytu. 

. 2. Kredyt na zag ospodarowan-ieprzystuguje ' absol
wentowi. .który nie korzysta! z kredytu lub pożyczki na 
zagospodarowanie. przysłil91l1ących muz mocy j nnych 
przepisów, . z wyjątkiem kredytu przydzielonego na pod- -

. stawie przepisów ' w sprawie kredytów dla młodychmał~ 
żeńStw. udzielanych ha zag-ospodarow<1nie. 

3. Kredytu na zagospodarowanie url.!lielają ;.owszech
ne ' _I{asy · oszczędności na podstawie zle '. en ia zaklddu pra
cy zatrudniająCego ahsolwentd, . Udzielenie kredytu wy
maga poręczenia sp/"ty przez -dwie osoby. 

4. Spla ta kredytu podlega zawieszeniu na okres 6 lat 
z uwzględnieniem prze pisu ' ust. 9. 

5. Kredyt na zagospodarow.anie podl ega umorzeniu 
po przepracowaniu przez absolwenta. co najmniej 6 lat ~w 

miejscowości .lub zakładzie pracy, określonych w wyka
zćrch. Z wnioskiem o umorzenie kredytu występuje za
kład pracy zatrudniający absolwenta . 

' 6. Do okresu pracy, 'o którym mowa w ust. 5, za
licza się okres czynne'j słllżby wojskowej oraz urlopów 
wychbwawcżyth. . ,/ 

7. Kredyt na zagospodarowanie podlega również 
umorzeniu, w razie gdy' 
1) absolwent przed upływem 6 lat zostanie' uznany zą 

inwalidę I lub II grupy. 

2) powstaną warunki uniemożliwiające dalsze zatrudnie
nie-absolwent!} w z~kładzie pracy, . z którym zawarł 
umowę o pracę, a 'właściwy do spraw zatrudnienia ' 
terenowy organ administracji pa»stwowej stwierdzi 
b,ak ml)7. liwości podjęci.a pracy przez -absolwenta ' w 
miejscowośd lub zakładzie, określonych w wykazach. 

" 
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8. Kwoty powstałe z umorzenia ,.Kredytów na za
gospodarowanie wraz z oprocentowaniem są refundowane 
s budżetu państwa. 

~. Jeżeli absolwent nie , przepracuje 6 lat w miejsco
wości lub w zakładzie pracy. określonych w wykazach, 
kredyt udzielony na zagospodarowanie staje 'się natych
miast wymagalny i podlega spłacie wraz z odsetkami za 
okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty. 

10. Prezes Narodowego Banku Polskiego w porozu
mieniu z Miniśtrami Pracy, .Płac i Spraw Socjalnych oraz 
Finanśów ust a li szczegółowy tryb udzielania, splaty, 
umarzania r~fundacji kredytu. 

§ 17. I. Zamiejscow ym absolwentom szkół wyższych, 
którzy podejmują pracę w miejscowościach lub zakładach 
pracy określonych w wykazach i nie posiadają mieszkań, 
przysługuje dodatek w wysokości do 50\lfo najniższego 
wynagrodzenia zasadEiczego na opłacenie czynszu n a jmu 
(podnajmu) mieszkania . Dodatek ten przysługuje do tzasu 
uzyskania mieszkania stałegó, nie dłużej jednak niż przez 
okres 3 lat od daty podjęcia pierwszej pracy. 

2. Dodatek, Q którym mowa w ust 1, jest wypła
cany absolwentom szkół wyższych przez zakłady ' pracy 
zatrudniające absolwentów. Wydatki ponoszone z tytułu 

wypłacania dodatku obciążają koszty ' zakładów pracy za
trudniających absolwentów. 

3. Przepisy ust. l i 2 stosuje , si ę odpowiednio GOl 
7.ainiejscowych absolwentów szkół wyższych, którzy zo
stali zatr;)(lnieni w szkole wyższej na stanowiskach nau
czycie la akademickiego i nie poSiadają mieszkań oraz nie 
otrzymali miejsca w hotelu dla"nauczycieli akademickich. 

§ 18. 1. ' Absolwentkom szkół Wyższych, które wy
chowują małe dzieci i podjęły pr~cę w jednostkach 
~ospodarki . uśpołecznionej w miejscowościach lub zakła, 
'óach pracy określonych w wykazach, przysługuje pierw-
5zenstwow umieszczeniu dzieci w żłobku lub przedszkolu. 

2. Absolwentkom szkół wyższych, ktÓrych współmał
żonkowie podjęli pracę w miejscowościach lub żakładach 
pracy okreSIonych w wykazach, a które ze względu na 
ciązę lub wychowywanie dzieci do lat 4 nie mogą podjąć 
pracy . zawodowej. przysługuje zasiłek w wysokości naj. 
nizszego wynagrodzenia zasadniczego., Zasiłek ten jest 
wypłacany z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawo
dowej na zasadach' określonych w przepisach o Państwo
wym Funduszu Aktywizacji Zawodowej, nie dłużej jednak 
niż przez 2 lata pozostawania bez pracy . . 

3. Absolwentkom szkół" wyższych. które ze względu 

na ' ciążę liJbwychowywanie dzieci do lat 4 nie mogą 
podjąć pracy zawodowej, prżysługuje zasiłek na zasadach 
określonych w przepisach o urlopach wychowawczych, 
nie dłnżej jednak niż przez 2 lata pozostawania bez pracy. 
Za~iłek ten jest wypłacany z Państwowego Funduszu 
Aktywizacji ' Zawodowej. 

§ 19. Absolwentom szkół wyższych będącym właści
cielami lub współwłaścicielami gospodarstw rolnych lub 
nabywającym na własność gospodarstwa rolne, a także 
obejmującym gospodarstwa rolne w długoletnią dzierża

wę, którzy podejmują pracę w tych gospodarstwach i re
~ygnuJą z pracy w uspolecznionych zakl.adach pracy, mo
gij być · przyznane: 

1) kredyt inwestyq jny i obrotowy. 
2) zwolnienie od opodatkowania pod atkiem gruntowym 

nabytych gruntów na warunkach przysługujących 

osobom nabywającym grunty od Państwa na założe

nie lub na powiększenie gospodarstwa rolnego. ' 

- ... • 

Poz. 234 

§ LU. 1. Absolwentom szkół wyzs:iych, którzy , p0liej
mują pracę na wlasny rachunek wrzem,iośle lub prowa
dzą na własny rachunek działalność handlową, .usluguwą, 
gastronomiczną, transportową lub artystyczną, mogą być 
przyznane: . ( 

1) uprawnienie do \ otrzymania lokalu niezbędnego do 
prowadzenia tej dzi a łalności bądż lokalizacji pod 
budowę takiegodokal;l (obiektu). 

2) 'pierwszeństwo zakupu w jednostkach uspołecznionych 
zbędnych maszyn i urządzeń. surowców wtórnych lub 
odpadowych oraz nadwyżek materiałowych. 

"3) pomoc kredy towa " na nakłady inwestycyjne oraz 
kredyt obrotowy. 

2. Warunki em przydzielenia lokalu bądź lokalizacji 
pod budowę lokalu (o),iektu) oraż umożliwienia zakupu 
maszyn i urządzeń jest zobowiąz'anie się nabywcy do 
ich niezbywania przez okres 3 lat. 

'§ 21. Prezes Zarządu Banku CospodarkiŻywnościo
wej w porozumieniu z Ministrami Pracy, Plac i Spraw 
Socjalnych oraz Finansów ustali szczegółowy tryb udzie
lania i spłaty kredytów. o których mowa w § 19i 20, 

Rozdziaj 4 

Zatrudnianie absolwentów ' szkół zawodowych. 

§ 22. 1.' Za zatrudnianie absolwentów szkół zawo
dowych są odpowiedzialni wojewodowie właściw.ize, 

wżględu na miejsce, w którym absolwent ubiega się o' 
podjęcie pracy: , 

2. Wojewoda możeustaJić, Że k~erowahie do pracy 
absolwentów ?kre~lonychszkół zawodowych ()d-bywa się 
na podstawie wojewódzkiego rocznego programu zatrud
nienia absolwen~ów szkół zawodowych. 

3. Wojewodowie sąsiednich woje.wóditw mogą usta
lać wspólne. roczne programy kształcenia i zatrudnienia 
absolwentów szkół zawodowych. 

4. Roczny program zatrudnienia absolwentów szkół 

zawodowych powinien określać liczbę i strukturę zawo
dową absolweptów do zatrudnienia oraz ' liczbę miejsc 
pracy dla absolwentów, uzg'odnioną z . zainteresowan tmi 
zakładami pracy, 'a także ustalać działania, "i środki za
pewniające ty.rorzenie miejsc pracy dla absolwentów, 

5. W razie powtarzających się. w okresie kolejnych 
3 lat, trudności .' W zatrudnieniu zgodnym z ,awodem wy
uczonym absolwentów szkół zawodowych określonych 

kierunków kształcenia, woje~od'ówie właśdwi ze wzglę
duna siedzibę tych szkół podejmą . działania · ni ezbędne 
do zmi any wielkośd i rodzaju za potrzebowania na kadry 
wykwa1ifikowane oraz zmiany w rozmiarach i strukturze 
kształcenia zawodoweg.o na terenie województwa lub 
województw. 

' § 23.' Organy administracji państwowej stopni a wo
jewódzkiego sporządzają coroczne ,informac je: 

1) dla zakŁadów pracy - o ,absolwentach szkół zawo
dowych, 

2) dl a absolwentów szkół zawodowych - o możl i
wościach żatrudnienia. 

, § 24. 1. Skierowania dp pracy absolwentom szkół 

zawodcwych wydają te reno\ve organy administracji pań
stwowej. 

2. Terenowe. organy administracji pal'lstwowej' stop
nia wojewódzkiego mogą udziel ilć zakładom 'pracy ze-

/ 
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zwoleń na zatrudnianie absolw'entów szkół zawodowych 
bez skierowań do pracy. 

§ 25. 1. Zakłady ' pracy nov.;o uruchamiane, będące 
w rozbudowie a'lbo zlokalizowane w miejscowościach, w 
któr ycb 'występuje std-ły 'deficyt kadr w y kwalJfikowaąych, 
mogą stoso wać, następujące Zach ltty ek onomiczne na rzeq: 
ab solwentów szkół zawodo\'iych, będących pracownikami 
t ych zak ł adów: 

1) występować z w nioskiliJ;Il i do .. powszechnej k asy 
oszczędn ości o udzielenie . kred ytu .na zagospoda ro
wanie, na zasa dach ' oi{reślońych w '§ ' 16, z tym że 
wysoko~ćkredy~u~ynbst ., 50 tys. zł. 

2) wyplacaćabsolwentom zanUeJsćowy~,którzy. nie 
posi adają mieszkań. a którym :takłady p'racy nie p rzy
dzieliły " zakw aterowania •. przez ' okres do lat 3 do
datek mieszk a niowy w ' wysokości do 50ul.o , najniż~ 
szego w'ynagr odzenia za'sadrriqego na ' opłacanie 

, czynszu najm iJ (podnajmu) mieszkania; wyda.tkf po
noszone z tytułu wypłacania dodatku mi eszkaniowe
go obciązają koszty zakł adpw pracy zatrudniający.::h 
ahsolwentów. ._ 

2. Wykazy za kładów pracy. o których mowa w1 
ust l. ustalają te ren owe organy admin istracji państwoWej 
stopnia wojewódzkiego na w~iosek zainteresowarlych 
zaklarlów ' pracy . 

3. Kred yt. o ' którym mowa' w ust. I pk t l, może hyć 
ud'zielon y po upływie 6 miesi ęcy od daty zawarcia 'przez 
ahsolwent.a Ilmowy o pracę, 

'§26. t-.1inister Pracy, Płac i Spraw ' Socjalnych na 
wniosek w/'aściwego ' wojewody może w uzasadnionych 
wypadkacr ókreś lić kategorie . absolwentów szkół rawo- , 
dowych · uprawnionych do korzystania ze świadczeń. 

o których mowa w § 19 i 20. ' 

Rozdział 5 ' 

Wstępny staż pracy. 

§ 27. 1. Ahso.lwenci rozpocZYrla ją pracę zawodową 
od odhyci a wstępnego stażu pracy. 

2. Za k lad pracy jest obowiązany zapewnić abs.olwen
towi wła ści we wan.mki do odbyt ia wstępnego stażu ' 
pracy. 

się 

do 

1) 

2) 
3) 

4) 

\ 

3. Kategorie absolwentów. do których nie stosuje 
przepisów o wstępn 'yrn s ta żu .pracy. okre~ la załącznik 

rozp~rządz'eni~ ., _ 

§ 28. Celem wstępnego siażu pracy jest: 

adaptacja zawodowa i spo'łeclna absolwenta, , ł 
rozppz,nanie pred yspozycji i · uzdolnjeń · absolwe nta. 

wdroieniedo wykonywania zadań na określonym 
sta nowisk u, 

szczegółowe zaznajomienie ahsoJwenta z organizacją 
zakładu pracy i rodzajem pracy oraz wdlozenie do 
pracy, którą będzie wykonywał po ukończeniu wstęp~ 

nego staiu pracy. I, 

§ 29.1. Okres . wstępnego stRżU pracy ustala . się 
w UJpowie o pracę w wymiarze od 3 do 6 mIesięcy. 

2. Okres wstępnegf) st,ażli pracy dla absolwentów 
wydzii1łów lekarskirh dkademii medycznych. średnic,h 
S7.kÓ'l mpdyczn,ych kS7tałcących piel ęgniarki i położne , 

OJ az d kademii . rolnicz ych i średnich szkół rolniczych, po' 

dejmujących pracę w rolnictwie uspołeczllionym lub · 
służbie' weterynaryjnej, właściwi ministrowie mogą przę-

dłużyć do roku. ' , 

3. Zakład pracy zalicza okresy wstępnego stażu pra
cy odbytego w poprzednim zakładzie pracy, z wyjątkiem 
wypadków ' roZwiązania umowy 'o pracę bez wypowie. 
dzęnia z winy praco'Wnika lub porZUCEnia pracy. 

Rozdzi il. ł 6 

' Przepisy przejścioWe I końcowe, ' 

§ 30. Szkoly wyższe są zobowiązan e do: 

1) w~'d awa ni a rekomend acji wyróżniającym się w trak
ci e studiów abso lw'er.tom 'dla ich przyszłych pra-

"" I c()dawców . . 
2) ' żapewniania pełnomocnikom warunków lokalowyćh 

·i pomoc y technicznej, " 
3) prowadzenia działalnosci u powszechniającej przygo

towańie do , praciy za wodowej"włąsnycn absolwen~ów, 
w tym opracowywa nia charakterystyk 1"awodowycb 
a bsol wen tów. 

§ 31. Mrnkter Oświaty i Wychowania w porozumie
niuz Ministrem Pracy. Plac i Spraw Socjalnych przy 
wspóludziaJeza interesowanych ministrów żapewm odpo
wiednią otie,ntację zawodową dla i.rcznió~ szkół ogólno- . 
kszta łcących. . '. 

§ 32. Minister Pracy, Plac i Spraw Socjainych Określi: 

1) tryb zatrudnian ia absolwentów, 
,2) zasady organizowania konkursów przyjęć do pracy " 

dla abs'olwentów szkół ' w yższych, 

3) wzór um owy o stypendi.um fund owane oraz wzór . 
umowy przedwstępnej. 

§ 33. Worew~dówi e zapewnią warur1ki rozwoju pro
dukcji tanich elementów domkóW , jednorodzinnych, do 

- któryćh zakupu ' pierwszeństwo mają absbJwenci szkół 
wyższych , '-

§ 34, W razie zbiegu uprawnień wynikających z prze:' 
pisów fUzp,o rządzEnta oraz prze pisów szczególnych,absol
wenci zacho'wują pra wo do uprawnień korzystniejszych. 

§ 35. 1. Wnios~i o rozpoznanie spra\v dotyczących 
nieżgodnego z prawem rozwiąza ni,a umów o pracę ·oraz 
sprawy wszczęte przez organ y orzekające w trybie § 39 
rozporządzenia Rady Ministrów 'z dnia 13 Czerwca 1964 r. 
w <; prawie zatrudnian ia absolwentów szkól wyższych oraz \ 
orzek ania o obowiązku z'wrotu kosztów wyksttałceniil 
(Dz. U. z 1972 r. Nr 2, pof 9, z J 973 r. Nr 29, poz. J 63. 
z 1978 r. Nr 19, poz. 86 i z J 981 r. Nr 22, poz. 1 J 2) zoo 

' stają przekazane właściwym komisjoITl odwołpwczym di> 
spr a wp r,acy. " 

2. Tryb określorww ust. J stosu je się również d.o 
wniosków odwoławc~ych tozp'at.rywanych na podstawie 
§ 42 rozpoJ;zą.d zE'nia, 'O który,m mowa w ust.- l. 

§ 36. 1. Absolwentom szkół wyższych; którzy otrzy
mują dodatek mi espkaniowy I;Ia podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r . . w sprawie za
trudnianip absolwentÓw szkół wyższych oraz orzekania 
o Obowiazku żwrotu -kosztów wykształcenia oraz uchwa
ły ' nr 121 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w 
sprawie Jod atku mieszkaniowego dla hiektórych pracow
ników absolwentów szkół wyższych (Monitor Polski 
Nr 20" poz. 118). przysll!9uje dopatek mieszkanio\vy na 
zasadach . określonych w tych przepisach. 

2~ Ahsolwentom ' szkół wyżsiych. którzy w okresie 
nie dłuższym niż. 3 lala przed dniem ' wejścia wżycie ' 

ustawy 'z dnia 14 grudnia 1982 r. o za tr'udnUiniu absol-
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went ów podjęli pracę VI miejscowdśeiach lub zakładach 

pracy , określonych ,w wykazach, lIiotebyć przyznaby w 
terminie do dnia 31 grudnia 1983 ,T. kredyt na zagospo
darowanie oraz poIńoc, o której mowa w § 16 i 17, pod 
warunkiem że' nie korz ystali z tego ' rodzajli\ świadczeń, 

§ ::'7. Rozporządzenie wchod:li w życie z dniem' ogl04 
szenł a, z wyjątkiem§ 1,5 ust. 1 pkt L który wchodzi W 

życie z dniem .1 października ,1983 , r. 

~ 

Prezes Rady MinistróW: w z. J. Obodowski 

Za łącznik do r o zporządze ni a Rad y 
Ministró'N'z dni a 31 sie rpnia 1983 r. 

/ (poz, 234) 

KATEGORIE PRACOWNJKOW, DO KTORYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISOW O WSTĘPNYM STAZU PRACY 

Przepisów o wstępll}'m ~tażu pracy nie stosuje ,się dO' 5) którzy przed ukDńczeni em nauki w szkole byli za-
absolwentów: trudnieni w tym sa(D-ym lub pokrewnym zawodzie 

1) szkół zawodow:ych, którzy podejmują pracę zgodnie ' albo na takim samym lub pokrewnym stanowisku co 
z Ldwodem wyliczonym oraz odbywali w ,danym za- najmniej prze~ okres ..... pół roku, z wyjątkiem lekarzy 
kładzie pr~cy pra,ktyczną naukę zawodu w ' całości medycyny, 
lub , co najmniej w klasie programowo najwyższej, 6) dla , których w szczególnych' przepisach pra wn Y,ch 

2) szkół wyższych, którzy ukończyli studia doktora!lckie, jest pr~ewidziany óhowiązek odbycia prakty ki zawo-
3) szkół dla niepracujących,którzyprz~d rozpoczęciem dow:.ej lub aptikacji, ' 

wstępnego , stążu pracy odbyli zasadniczą służbę woj- 7} podejinującychpracę w zawodzie nauczyciels kim, 
skową lub spełriilj zastępczo obowiązek tej służby 8} szkół. podległych Ministrowi - KierowIjikowi Urzędu 
w zawodzie wyuczonym lub w zawodzie pokrewnym Gospodarki Morskiej, którzy . podję li pracę ' na pol-
i prZed;;tawią odpowiednie za·świadczenie właściwego 'skich statkach morskich, 
organu wojS'kowego, . , 9} wydziałów prawa w szkołach wyższycli" którzy od-

4} 'szkół wyższych, którzy ukończyli długotrwałe prze- byli aplikację sądową , prokuratorską, (, a'f bi tr ażową . 
szkoleni'e wojskowe z wynikiem pomyślnym, adwokacką lub radcowską.; , 
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ROZPORŻĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 3 wrzeŚnia 1983 r. 

w sprawie uznania Ligi Morskiej za ' stowarzyszenie wyższej użyłecmoścl. 

Na podstawie art. 46 i 47 Prawa o stowprzyszeniach 
z dnia 27 października 1932 r. ~Dz. U. Nr 94, poz. 80.? 
z póżniejszymi zmianami) zarządza się, co , następuje:' 

§ L Stowarzyszenie) ;,Liga Mor~ka" uznaje się', zal 
stowarzyszenie . wyższej uzytecznoścL _ 

§ 2. Stowahyszeniu "Liga Morsk,a"nadaj~ się statut, 
który ustala i ogłasza Minister 'Spraw Wewnfl trznych w 

porozumieniu z · Ministrem 
Gospodarki 'Morskiej. 

Kferow~ikiefu ' Urzędu 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 'Og /o-
szeJ;lia. 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii ,W. Jaluz~ l s ki 
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ROZPORZĄDZENrE MINISTRA PRACY, ,PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH ' 

. z dnia 8 w'rześn ia 1983 r. 
, ' 

w wr~wte zasad porownywania poziomów średniego wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrod,zenlem 
i>racownil{ów inzynieryjno~technicznych zatrudnionych w prleniy~le uspołecznionym. 

" 

Na podstawie . arti31usl. 2 ustawy z 'dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U, z 1982 r. Nr 3, poz. 19, 
Nr 25, poz. 187,' Nr 31. poz. 214 i z 1983 r. Nr 5: poz, 33) 
zarządza ~ię, 'co następuje : 

§J. 1. W celu wyrównania średniego (przeciętnego) 
. wynagrodzenia nauczycieIido średniego (przeciętnego) 
, wynagrodzenia pracowników inżynieryjno-technićinych 
'.zatrudnionych w przemyśleuspolecznionym porównuj,e 

2. Podsta wę porownania poziomóW średniego . (prze
ci ętnego) wYllagrodzenia pracowników, o 'których inowa, 
w ust. 1, stanowi' średnie (przeci ętne) wyn agrodzenie w 
skali kraju, wypłacone za. okres obliczeniowy, zaliczóne 
do wynagrodzeń osobowych, iącznie z wy p,latami z , za- ' 
kładowego funduszu nagród i wypłatami nagród i premii 
z funduszu załogi do podz!!J,łu or3z rekompensat pienięż
nycąz tytułu wzrostu cen deta licznych. 

/' 
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się poziom , średniilgo (przeciętnego) wynaglodzenia na lI
qycieli zatrudnionych w oświacie i wychowani\.! z · po
ziomem średni'ego (przeciętneg.o) , wyn aqrodzęnia pracowni
ków inźynieryjno-technicznych lub pracowników . odpo
wiadających im grupowań stosowanych w.. aktualnie obo
wiązują~j sprawozdpwczości statys~ycznej, zatrudnionych 
w przemyśle uspołecznIonym (poza górnictwem). 

3. OkreseI\1' obliczer1iowym, o którym mowa w ust. 2. 
jest rok kal enda rzowy .poFzedzający rok, w którym na
stępuje w yrównanie ~ r e,lnie g o,) (przeci ętnego) wynagto- ' 
dzenia nauczycieli. 

4. Średnie (przeciętnt'. ) wynagrodzenia oblicza si.ę. 
biorąc za podsta,wę ncz~ę pracowników peł~ozatrudnio-
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