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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. 

/' 

"I l " 

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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