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ZARZĄDZENIE. PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC 

z dnia 23 czerwc a 1964 r. 

w sprawie ustalenia wzoru umowy przedwstępnej. 

Na podstawie § 12 ust. 6 rozporządzenia Radl( ~inistrów. 
z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniani] absolwen
tów slkól wyżsLych oraz orzekania o obowiązku zwrotu 
kosztów wykształcenia (Dz. U. Nr 22, poz. 146) w porozumie
niu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. umowy przed wstępne zawierane pomiędzy zakła
dami pracy, objętymi planem umów przedwst.ępnych, a stu
dentami ostatniego i przedostatniego roku studiów powinny 
być sporządzon,e według wzoru stanowiącego załącznik do 
zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Komitelu Pracy i Płac: A. Burski 

Załącznik do zarządzenia Przewodni
czącego Komitetu Pracy i Plac z dnia 
23 czerwca 1964 r. (poz. 203). 

UMOWA PRZEDWSTĘPNA 

(nazwa i adres zakładu pracy) 
(zwany dalej "zakładem pracy") reprezentowany przez Oby
watela 

(imię i nazwisko, zajmowane stanowisko lub tytuł służbowy) 

działającegD na mocy pełnomocnictwa 

(ogólnego lub z dnia . nr .. l 
Z jednej strony i Obywatel 

syn (córka) 
(imię i -nazwisko) 

urodzony(a) 

dnia 
student(ka) 

(imię ojca) 
. w. 

roku wydziału • 

(nazwa szkoły wyższej) 

z drugiej strony zawarli w dniu 
umowę przedwstępną treści następującej: 

l. Obywatel . 
(imię nazwisko) 

zobowiązuje się po zakończeniu studiów podjąć - pracę w za
kładzie pracy. Zakład pracy zobowiązuje się zatrudnić Oby
watela . po ukończe

niu studiów na warunkach określonych w ust. 2. 

2. W celu wykonania zobowiązania określonego w ust. 1 
strony niezwłocznie po zgłoszeniu się Obywatela . 

podjęcia pracy zawrą umowę o 
runkach: 

a) umowa o pracę zostanie 
b) Obywatel 

będzie w • 

. do zakładu pracy w celu 

pracę na następujących wa-

zawarta na okres. . lat, 
zatrudniony 

zgodnie 
(nazwa zakładu pracy) 

z przepisami 
(określenie przepisów normujących zasady odbywania 

wstępnego stażu pracy lub praktyki zawodowej, podyplo-

mowej) 
przez okres 
lu odbycia wstępneCJo stażu 
wej, podyplomowej), 

w ce
pracy (praktyki za wodo-

c) po ukończeniu wstępnego stażu pracy (praktyki za
wodowej, podyplomowej) Obywatel 

. zatrudniony będzie jako 
.. 

(ogólne określenie rodzaju pracy) 
zgodnie z kierunkiem studiów 

(określenie kierunku studiów) 

d) wynagrodzenie Obywatela·) . 

3. Jeżeli Obywatel 
(na?\visko studenta) 

ze względu na konieczność zapewnienia specjalnych warun
ków odbycia wstępnego stażu pracy (praktyki zawodowej, 
podyplomowej) zostanie skierowany na okres stażu (prak
tyki) do innego zakładu pracy, przewidywany termin podję
cia pracy ulegnie przedłużeniu o okres tego stażu (praktyki), 
z tym że do ustalonego w ust. 2 lit. a) okresu . . lat, 
na jaki obie strony zobowiązują się za wrzeć umowę o pracę, 
wlicza się okres odbywania stażu (praktyki). 

4. ..) Zakład pracy zobowiązuje się zapewnić Oby watec 

lowi . 
(nazwisko studenta) 

po podjęciu przez niego pracy mieszkanie ."). 

S. Przewidywany termin podjęcia pracy ustala się na 

O konieczności przedłużenia terminu stawienia się do pracy 
Obywatel obowiąza

(nazwisko 5tudenta) 
ny jest zawiadomić zakład pracy. Obywatel 

obowiązany jest zgłosić się 
(nazwisko studenta) 

do zakładu pracy w terminie uzgodnionym z wlaściwym peł
nomocnildem Przewodniczące[Jo Komitetu Pracy i Plac . 

6. Umowa niniejsza sporządzona zostaje w trzech jed-nó
brzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Oby
watel. . a jeden 

(nazwisko studenta) 
Obywatel 

7. Obywatel 
(nazwisko studenta) 

pr7.ekaże w terminie 14-dniowym jeden egzemplar.z umowy 
właściwemu pełnomocnikowi Pr7.ewodn-ic7.ącego Komitetu 
Pracy i Plac w celu zarejestrowania umowy. 

8. Zarejestrowana umowa przedwstępna wiąże zakład 

pracy studenta z dniem jej podpisania. 

(pollpis studenta) (podpis przedstawiciela 
zakładu prac}") 

.} Należy "iskazać, j~kie przepisy będą regulow~ły zasady 
wynagradzi\ni" \II okresie odbywania wstępnego St,lŻU pracy (prak
tyki zawodowej, podvplomowe j) oraz po ukończeniu wstępnego 
stażu pracy (praktyki) . 

:O} Dotycz'y stl1dentów zam iejscowych. 
••• ) N~lei.y wskaza,', w jak,i sposób zakład pracy wywiąże się 

z obowią?ku zapewnienia ahsolwentowi mieszkania zgodnie z prze
pisami rozpof7ąd zenia Radv Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. 
w sprawie zatrudniania absolwentów S?kół wvi.szych oraz orzeka
ni" , o ohowiązku zwrotu koszlów wykształcenia (Dz. U. Nr 22, 
poz. 146). 


