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3) nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań
wynikających z programu praktyki,
4) zapewnienia studentom na czas odbywania praktyki
odzi eży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony
osobistej i środków higieny, przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,
5) zapewnienia studentom odbywającym praktyki posił
ków wzmacniających i regeneracyjnych na zasadach
obow i ązujących w zakładzie,
6)

umożl i wienia studentom odbywającym praktykę korzystania z opieki zakładowej służby zdrowia,

7)

u możliwienia

studentom korzystania z biblioteki zakła
dowej oraz zakładowych urządzeń socjalnych i kulturalnych,

8)

wypłacania studentom odbywającym praktyki na polskich statkach morskich dodatku dewizowego w wysok ości do 50 % dodatku dewizowego określonego dla
najniższych stanowisk marynarskich oraz. pokrywania
kosztów zakwaterowania i wyżywienia .

2.
o

pra cę

Zakład

pracy może zawrzeć ze studentami
na okres odbywania praktyki .
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2. Zakład pracy może zażądać od uczelni odwołan ia
z praktyki studenta odbywającego praktykę na podstaw ie
skierowania, w wypadku gdy naruszy on w sposób rażący
dyscyplinę pracy. Jeżeli naruszenie dyscypliny spowodowa ło zagrożenie dla życia lub zdrowia, zakład pracy może nie
dopuścić studenta do kontynuowania praktyki w zakładzi e.

§ 10. 1. P rz eds i ębiorstwa armatorskie powinny ubezstudentów odbywających praktyki na polskich stat kach morskich od następstw nieszczęśliwych wypadków
i chorób za granicą .
pieczyć

2. Studentom, o których mowa w ust. 1, wyokrętowa 
nym za granicą wskutek wypadku lub choroby, przysługuj ą
od armatora dodatkowe świadczenia , takie same jak człon 
kom załóg statków, na których odbywa się praktyka.

§ 11 . Porozumienia w sprawie praktyk, zawarte między
uczelniami a zakładami pracy przed dniem wejścia w życ i e
rozporządzenia , zac h owują ważność do dnia 31 marca
1992 r., o ile strony porozu mienia nie postanow i ą inaczej .
związane

§ 9. 1. Do studentów odbywających praktyki na podstaw ie skierowania stosuje się odpowiednio przepisy prawa
pracy o ochronie pracy kobiet i młodocianych , o dyscyplinie
pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy.

n i epaństw owa może pokrywać koszty
z organiz a cją praktyk, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 12. Uczelnia

umowę

§13 . Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem ogło 
szen ia.
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z dnia 16 sierpnia 1991 r.
w sprawie trybu

postępowania

przed kolegiami

arbitra żu społecznego.

Na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o rozw iązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz.
236) zarządza się, co następuje :

2. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu do
braków formalnyc h prezes sądu zarządza zwróce nie wniosku stron ie.

§ 1. 1. Koleg ium Arbitrażu Społecznego przy
N ajwyższym rozstrzyga spory wielozakładowe .

dalszy bieg, prezes
odpisu wniosku drugiej stron ie
sporu, z wezw ani em do wskazania członków kolegiu m
w terminie 3 dni .

Sądzie

2. Kolegia arbitrażu społecznego przy sądach wojewódzkich, w których są utworzone sądy pracy i ubezpieczeń
sp ołecznych miejscowo właściwe dla siedziby zakładu
pracy - rozstrzygają spory zakładowe .

§ 2. W skład kolegium arbitrażu społecznego wchodzą :
przew odn iczący wyznaczony przez prezesa właściwego sądu
s pośród sędziów tego sądu oraz po trzech członków wyznaczonych przez każdą ze stron .
§ 3. 1. Postępowanie przed kolegium arbitrażu społe
czn ego wszczyna się na wniosek strony prowadzącej spór
zbiorowy w interesie pracowników.
2. Wniosek powinien zawierać określenie stron, przedmi otu sporu oraz wskazywać osoby wyznaczone przez strony
na członków koleg ium . Do wniosku należy dołączyć protok oły rozbieżności z rokowań i z postępowania mediacyjnego,
a także dokumenty istotne dla rozstrzygnięcia sporu .

§ 4. 1. Jeżeli wniosek nie może otrzymać prawidłowe
go biegu wskutek braków formalnych, prezes sądu wzywa
stronę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

usunięcia

3.

Jeżel i

wni osek

m oże otrzymać

sądu zarząd za doręc ze n ie

§ 5. 1. Jeżel i strony sporu nie wskazały członków kole gium, prezes sądu w zywa je do usunięcia tego braku w ter minie 7 dni .
2. W razie niewskaza nia członków kolegium przez stro ny sporu w z akreślo ny m terminie, prezes sądu zarządza
zwrócenie wniosku stronie.

§ 6. Prezes sądu w yznacza bezzwłocznie przewodni kolegium i termin posiedzenia oraz zawiadamia
strony i wyznaczonych członków kolegium o terminie i miejs cu posiedzenia. Wezwan ie i zawiadomienie doręcza się
w sposób najbardziej celowy dla przyspieszenia rozstrzygnięcia sporu.
czącego

się w budynku
chyba że szczególne względy przemawiają za wyznaczeniem posiedzen ia w innym miejscu.

§ 7. 1. Posiedzenie kolegium wyznacza

sądu,

2. Posiedzenia koleg ium są jawne. Kolegium moż e
rozpatrzenie sporu nastąp i przy drzwiach

postanowić, że
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zamkniętych, jeżeli
państwowej

nicy

jest to niezbędne do zachowania tajemlub służbowej .

3. Z posiedzenia kolegium sporządza
tokolanta wyznacza prezes sądu .

się protokół.

Pro-

kolegium może przed posiedzestrony do złożenia wyjaśnień i dokumentów
niezbędnych do rozstrzygnięcia sporu bądź też przedstawienia ich na posiedzeniu .

§ 8. 1.

niem

Przewodniczący

wezwać

2. Kolegium może przeprowadzić w razie potrzeby także
inne dowody, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o dowodach.

§ 9. Po otwarciu posiedzenia przez przewodniczącego
strony przedstawiają swoje stanowiska. Kolegium skłania
strony do zawarcia porozumienia. Treść porozumienia zawartego przed kolegium powinna być zamieszczona w protokole posiedzenia i stwierdzona podpisami stron.
Jeżeli nie doszło do porozumienia, przewodkolegium zamyka posiedzenie, gdy kolegium uzna
za dostatecznie wyjaśnioną.

§ 10. 1.
niczący
sprawę

2. Po zamknięciu posiedzenia kolegium odbywa narapo której wydaje orzeczenie. Narada jest niejawna.
W pomieszczeniu, w którym odbywa się narada, pozostają
jedynie członkowie kolegium, a w razie potrzeby także
protokolant.
dę,

§ 11. 1. Orzeczenie kolegium zapada

większością gło

kolegium nie może wstrzymać się od głosu ;
może jednak jeżeli przy głosowaniu nie zgodził się
z większością przy podpisywaniu orzeczenia zgłosić
zdanie odrębne.

sów.

Członek

2. Orzeczenie

podpisują

wszyscy

członkowie

3. Orzeczenie kolegium powinno
1)

nazwę

2)

datę

3)

określenie

i

skład

kolegium,

wydania orzeczenia,
stron,

4) wskazanie przedmiotu sporu,
5)

rozstrzygnięcie

i jego uzasadnienie,

6) stwierdzenie, czy orzeczenie
7) podpisy

członków

wiąże

strony,

kolegium.

§ 12. 1. Orzeczenie kolegium
i podaje motywy rozstrzygnięcia.

ogłasza przewodniczący

2. Orzeczenie kolegium wraz z uzasadnieniem doręcza
stronom z urzędu , nie później niż w ciągu 7 dni od
wydania orzeczenia.
się

§ 13. Każda ze stron ponosi koszty postępowania zwią
zane ze swym udziałem w sprawie, w tym wynagrodzenie
i zwrot wydatków poniesionych przez wskazanych członków
kolegium w związku z wykonywaniem ich czynności.
§ 14. Do rejestracji wniosków wszczynających postę
powanie oraz do prowadzenia akt stosuje się odpowiednio
obowiązujące w sądach przepisy Regulaminu wewnętrz
nego urzędowania sądów powszechnych .
wszczęte
na podstawie przepisów
Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie
regulaminu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecz
nego (Monitor Polski z 1983 r. Nr 1, poz. 1) przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia toczą się od tego dnia według
przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 1 5. Sprawy

uchwały

§ 16.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło
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kolegium.

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę :
w Warszawie:
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29 -61 -73) -

zawierać :

egzemplarze

bieżące

oraz z lat 1980-1990,

w księgarni sądowej (gmach Sądów, al. Swierczewskiego 127, tel. 20 -03-71 w . 377), w księgarni Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia
1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1990;

poza

Warszawą

-

egzemplarze

bieżące

oraz z roku 1990:

-

w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ), Białymstoku (ul. Mickiewicza 3/5) , Bielsku- Białej
(ul. Miczurina 2a), Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3) , Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3), Krakowie (ul. Basztowa 22) , Krośnie (ul. Bieszczadzka 1), Lesznie Wlkp.
(pl. Kościuszki 4) , Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a) , Płocku (ul. Kolegialna 15),
Przemyślu (ul. Rynek 26) . Radomiu (ul. Żeromskiego 53) , Sieradzu (pl. Wojewódzki 3) , Skierniewicach (ul. Konstytucji 3 Maja 6) , Suwałkach (ul.
Doniewicza 10), Tarnobrzegu (ul. Mickiewicza 7) i Włocławku (ul. 3 Maja 17);

-

w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1), Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska 1 O) , Bydgoszczy (ul. Wały
Jagiellońskie 4) , Bytomiu (ul. Piekarska 1), Cieszynie (ul. Garncarska 8) , Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/ 35) , Elblągu (ul. Trybunalska 25), Gdyni (pl.
Konstytucji 5) , Gliwicach (ul. Powstańców Warszawy 23) , Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka 133). Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56), Kaliszu (aLWolności
13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/ 18), Kielcach (ul. Jana Pawła II 9), Koninie (ul. Energetyka 5), Koszalinie (ul. Alfreda Lampego 34). Krakowie (ul. Przy
Rondzie 7) , Legnicy (ul. Złotoryjska 29), Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76), Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5) . Nowym Sączu (ul. Pijarska 3), Olsztynie (ul.
Dąbrowszczaków 44), Opolu (pl. Thaelmanna 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1 a) , Radomiu (ul. Piłsudskiego 10),
Rzeszowie (pl. Sreniawitów 3), Słupsku (ul. Szarych Szeregów 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42), Swidnicy (pl. Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul.
Dąbrowskiego 29), Toruniu (ul. Fosa Staromiejska), Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1), Zielonej Górze (pl. Słowiański 1);

-

w

księgarni

Egzemplarze

"Interesik" w Krakowie, ul. Krowoderskich Zuchów 2, w
bieżące

oraz z lat

ubiegłych można nabywać

Ministrów, ul.

księgarni

"Pod

Wojewodą"

we

Wrocławiu ,

pl.

Powstańców

Warszawy 1.

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw
69/11,00-979 Warszawa Po'.

Urzędu

Rady

Powsińska

Reklamacje z powodu niedor,czania poszczególnych numarów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urztdu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69(71,
00-979 Warszawa, P-1, niazwłocznia po otrzymaniu nast,pnego kolejnego numaru .
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