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go właścicielem nieruchomości i wyznaczonego przez zrze
szenie .administratora. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien 
. zawierać: 

l) wyszczególnienie osób biorącyc~ udział w jego sporzą~ 
dzaniu oraz datę sporządzenia, 

2) .powołanie się na umowę, na której podstawie następuje 
sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

3) wykaz najemców z określeniem numerów, ilości izb i po
wierzchni użytkowych lokali, wykaz pomieszczeń go
spodarczych, wykaz wysokości pobieranego czynszu 
i świadczeń (fraz innych opłat za świadczone najemcom 
usługi, 

. -4) wyszczególnienie protokołów pomiarów lokali z określe
niem numeracji lokali, 

5) oznaczenie ilości kart ewidencyjnych lokali oraz ilości 

posiadanych odpisów przydziałów lokali, 

6) określenie posiadanej dokumentacji technicznej budyn
ku oraz znajdujących się w nim instalacji i urządzeń 

przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców , 

7) oznaczenie st~nu aktualności książki ewidencyjnej nie
ruchomości, 

B) określenie salda wynikająceg o z zamknięcia ro zrachun
ku z najemcami lokali na dzieli. przekazania n ie ruchoc 

mości. 

2. Dokume nty, o który ch mowa ·w ust. 1 pkt 3-8, po
winny być prze ka za ne zrze szeniu ł Ćlc znie z salde m gotó wko
wym na d z i e ń prze ka zania ni eru ch omośc i. 

§ 26. 1. Bezpo średnią admini s trację Fli e r'u chomośc i spra
wują z ram;.e n; a zrze szenia administra torzy, którzy s ą pra
cownikamj zalrudnionymi na pods tawie umów o pra c ę . 

2. Kierownik biura usługowego administracji domów 
składa zarządowi sprawozdanie z działalności biura w teJmi
nach i zakresie określonych przez zarząd . 

§ 27. W zakresie sprawowanej administracji domów 
zrzeszenie współdziała z komitetami blokowymi (domowymi). 

§ 28. 1. Zrzeszenie prowadzi księgowość wpływów i wy
datków związanych z administra cją poszczególnych nieru
chomości na odrębnych kontach w taki sposób, aby było mo
żliwe skontrolowanie w każdym czasie realizowanych czyn': 
szów i świadczeń od najemców lokali oraz dokonanie rozra
chunku z właścicielami poszczególnych domów. 

2. Zrzeszenie pokrywa koszty związane z administracją, 
eksploatacją, konserwacją i bieżącymi remontami admini
strowanych domów z wpływów w postaci czynsz,ów i świad
czeń pobieranych od najemców. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zrzeszenie pokrywa opiaty za centralne ogrze
wanie, ciepłą wodę i dżwigi z opIat pobieranych ' od najem
ców, a wyliczonych na podstawie faktycznych wydatków 
za te usługi. 

§ 29 . Zrzeszenie prowadzi kartotekę obejmującą opis 
stanu technicznego d omów p ozostających w administracji 
zrzeszenia w celu w ła ściwego planowania robót konserwa
cyjn ych i remontów w tych budynkach. 

§ 30. Zrzesze nie może organizować e k ipy remontowe 
dla od pla tne go wy kony wa nia · na zlecenie cz ł o nków robó t 
konserwa cyjnyc h oraz remontów bi eżących . . Us łu g i te mog ą 

być wykonyw ane r ównie ż w budy nka ch ni e a ~!m in i s tr owa 

nych p rzez zEe szen ie . Ek ipy te mogą vvyk o:lywać ró wl i 0ż 

od ołatn i e dr obne nap rawy i odnowie nie loka li na zlecen .e 
na jemców zarnie s7.kalych w domach slcl n o vi iących wła.sno ść 

cz ł onków zrzeszenia. 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC 

z dnia 24 lipca 1964 r. 

w sprawie określenia zadań, zasad i trybu działania pełnomocników Przewodniczącego Komitetu Pracy Płac do spraw 
zatrudniania absolwentów szl{ół wyższych. 

Na podstawie § 61 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania 
absolwentów szkół wyższych oraz orzekan ia o obowiązku 

zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. Nr 22, poz. 146), zwa
nego dalej "rozporządzeniem", zarządza się, co następuje: 

§ 1. Szkoły wyższe (wydziały) objęte zakresem działa
nia poszczególnych pełnomocników Przewodnicząceg-o Ko
mitetu Pracy i Płac do spraw zatrudniania absolwentów s zkół 
wyższych, zwanych dalej "pełnomocnikami", okreś la Prze
wodniczący Komitetu Pracy ( Płac przy powoływaniu peł-
nomocników. . 

§ ·2. 1.' . Pełnomocnicy dla: 

l) a kademii medycznych, 

2) wyższych szkół pedagogicznych, 

3) .wyższych szkół rolniczych 

.vykonują funkcje pełnomocnika w ramach obowiązków wy
likających z zajmowanych przez nich stanowisk w oclpo
l.1iednich w·( działach prezydiów rad narodowych,szkołach 

l.1yższych (akademiach) lub ministerstwach. 

2. Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 1, reali zują 

)Iany umów przedwstępnych oraz skierowań do pracy absol-

wentów na podstawie wytycznych wlaściwego ministra, 
z tym że w zakresie zasad ogólnych działają na podstawie 
wytycznych Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac. 

§ 3. 1. Pełnomocnky dla s zkół wyższych nie wymie
nionych w § 2 mają swoje siedziby przy organie zatrudnie
nia prezydium woJewódzkiej · rady narodowej (rady narodo
wej miasta wyłączonego z województwa), na ·której terenie 
znajduje się szkoła wyżśza objęta zakresem działania peł -
nomocnika. . 

2. Pełnomocnicy , zatrudnien i na podstawie umów o pra
cę, są pracownikami Komit e tu Pracy i Plac i podlegają slui
bowo kierownikowi organu zatrudnienia, przy którym mają 
sied zibę · 

3. Jeżeli szko ła wyższa położ.ona jest poza tere nem mia
sta wojewódzkiego (miasta wyłączonego z województwa), 
siedziba pełnomocnika, o któ"rym mowa w us.t. 1, miesci 
się przy organie zatrudnienia prezydium miejskie j ra 
dy narodowej, lla której terenie polo-żona jest 'Szkoła, z tym 
że pełnomocnik podlega kierownikowi organu zatrudnienia 
prezydium właściwej wojewódzkiej rady nar?dowe j. 

4. Stosunek pracy pełnomocników powolanych na pod
stawie umowy o pracę normują pJZepisy obowiązujące w 
administracji państwowej. 
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§ 4. 1. Bezpośredni i stały nadzór nad działalnością peł
nomocników wymienionych w § 3 spra wują kierownicy or
ganów za trudnienia, przy l:tórych pełnomocnicy ci mają 

swoje siedziby . Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

2. W okresie zmniejszoneg,o nasilenia prac związanych 
z zatrudnieniem absolwentów pełnomocnicy, o których mo
wa w § 3, wykonują prace zlecone przez kierownika organu 
zatrudnienia, w szczególności dotyczące za trudnienia kadr 
z wyższym' wykształceniem, oraz przeprowadzają kontl:ole 
zakładów pracy w zakresie zatrudniania absolwentów szkół 

wyższy ch. 1# , ' 

§ 5. Pełnomocnic,Y wykonują swe zadania na podstawie: 

1) wykazu zakładów pracy (grup zakładów pracy) upraw
nionych do zawierania umów przedwstępnych; 

2) planów skierowań do pracy absolwentów, otrzymanych 
' od ministrów, ' przewodniczących prezydiów wo jewÓdz
kich rad narodowych j. , zarządów organi zac ji społecznych, 
zatwierdzonych w trybie określonym w § 9 ust. 2 roz
porządzenia; 

3) imiennego wykazu studentów przedostatniego i ostatnie
go r.oku studiów, ,otrzymanego ze szkoły wyŻSZE!j, a za
wierając ego dane dotyczące pobierania przez n'ich sty
pendiów fundo\vanych lub zwyczajnych; 

4) aktualnego rejestru zawartych umów przedwstępnych. 

§ 6. W zakresie zawierania ' umów przedwstępnych do 
zadań pełnomocników nal eży: 

1) weryfikowanie nadesłanych propozycji zawarcia umów 
przedwstępnych z punktu widzenia ich zgodności z za
twierdzonym wykazem zakładów pracy (grup zakładów 
pracy) (§ 5 pkt 1) i powiadarriianie zainteresowanych 
zakładów pracy o decyzji; , 

2) podawanie , do wiadomości stud entów, przy współudziale 
szkoły wyższej, w szczególności w drodze ogłoszenia na 
tablicy ogłoszeń w szkole wyższej - zweryfikowan eg o 
w ykazu zakładów pracy uprawnionych do zawierania 
umów przedwstępnych wraz z informacją dotycząc ą try
bu za wierania tych umów; 

\ . 
3) wyda wanie decyzji dotyczących rejestracji umów przed

wstępnych i powiadamianie o decyzji zainteresowanych 
zakładów pracy i studentów; 

4) prowadzenie rejestru zawartych umów przedwstępnych 

zawierającego imię i nazwisko studenta, wydział, na 
którym studiuje, i rok studiów, na zwę i adres zakładu 
pracy, na zwę resortu, któremu ten zakład podlega, datę 
podpisania umowy, datę rejestracji oraz wpisywanie do 
rejestru wszelkich póżniejszych zmian dotyczących za
wartych umów przedwstępnych oraz ustalonych dat 
podjęcia pracy. 

§ 7. W zakresie kierowania 
zadań pełnomocników należy: 

do pracy absolwentów do 

1) weryfikowanie nadesłanych propozycji skierowań do 
pracy z punktu widzenia ich zgodhości z zatwierdz~nym 
planem (§ 5 pkt 2); 

2) podawanie do wiadomości studentów ' (absolwentów), 
przy współudziale szkoły wyższej, w szczególności w 
drodze ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w szkole wyższej 
zweryfikowanych propozycji skierowań do pracy wraz 
z informacją dotyczącą trybu wydawania skierowań do 
pracy; 

3) sporz,ądzanie ,projektów rozdziału skierowań do pracy, 
które pełnomocnicy powinni opracowywać na ' podstawie 
danych określonych w § 5 pkt 2-4 oraz po przeprowa-
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' dzeniu rozmów z zainteresowanymi studentami (absol
wentami) w celu uwzględnienia w miarę możliwości ich 
życzeń co do rodzaju i 'miejsca pracy (zakładu pracy); 

4) , przedstawianie komisji uczelnianej w celu uzyskania jej 
opinii projektów rozd ziału skierowań do pracy, o któ
rych mowa w pkt 3; 

5) wydawanie skierowań do pracy absolwentom objętym 
działaniem ustawy o zatrudnianiu absolwentów sz kół 
wyższych, którzy w ' okresie studiów nie zawarli umów 
o stypendia fundowane lub UInów przedwstępnych. 

§ 8. 1. Pełnomocnicy ,w porozumieniu 'z komisją uczel
nianą mogą zwolnić od wykonywania obowiązku przewi
dzianego w usta wie poszczególnych absolwentów, jeżeli jes t 
to uzasadnione wyjątkowo ważnymi okolicznościami i ZgOd'IW 
z obowiązującymi przepisami. 

2. Absolwentom, 'zwolnionym od wykonywanIa obowiąz
ku przewidzianego w ustawie, pełnomocnicy wydają odpo
wiednie zaświadczenia. 

§ 9. Pełnomocnicy wydają zaświadczenia o zwolnieniu 
od wykony wania obowiązku przewidzianego w ustawie" ab
solwentom zwolnionym na podstawie § 49 rozporządzenia w 
następujących terminach: ' 

1) absolwentom zwolnionym na podstawie § 49 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia - po zakończeniu studiów; 

----2) absolwentom, którzy po ukońc zeniu studiów zostali po-
wołani do zawodowej lub okresowej słu żby wojskowej
po odbyciu te j , służby; 

3) a'bsolwentom określonym w § 49 ust. 1 pkt 3 i 4 rozpo
rządzenią - po przedstawieniu przez nich zaświadczeń 
szko ły wyższej stwierdzających bądż wykonanie zobo-' 
wiązań wynikających z umowy stypendialnej lub przed
wstępnej, bądż też zwolnienie z wykonania tych zobo
wiązań z innych przyczyn niż wymienione w § 49 ust. 2 
rozporządzen ia. 

§ 10, 1. Pełnomocnicy są obowiązani prowadzić szcze
gółowy rejestr zwolnień od wykonywania obowiązku prze
widzian ego , w ustawie z dokładnym podaniem przyczyn 
zwolnienia, z tym że oddzielnie rejestruje się zwolnienia 
udzielone na podstawie § 49 ust. 1 rozporządzenia, oddziel
nie zaś udzielone na podsta wie § 49 ust. 3 rozporządzehia. 

2. Kontrólę rejestrów, o których mowa w ust. l, prze
prowadza Komite t Pracy i Płac. 

§ 11. W zakresi e obowiązku zwrotu kosztów wykształ

cenia do zadań pełnomocników należy występowanie do or
ganów żatrudnienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania 

w stosunku do absolwentów, którzy pomimo wezwania peł

nomocnika nie zgłoszą się po odbiór skierowania do pracy 
lub w celu ustalenia daty sta wienia się do zakładu pracy. 

§ 12. Pełnomocnicy są obowiązani usta lić i podać do 
wiadomości studentów przez ogłoszenie w szkole wyższej -
na tablicy ogłoszeń - miejsce (adres, nr pokoju) oraz dni 
i g'odziny, w których będą oni przyjmować studentów i ab
solwentów w celu udzielania im informacji oraz załatwiania 
bieżących spraw związanych z rejestracją umów przedwstęp
nych, wydawaniem skierowail do pracy i ustalaniem tenni-

" nów podjęcia pracy, a także w celu rozpatrzenia ich skarg 
wniosków, 

, § 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ... ' 

Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac:A. BUlSki 


