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2. W uzasadnionych wypadkach inspektoraty żeglvgi 

śródlądowej mogą ustalić krótsze okresy ważnoi;ciświa~ 

dectw zdolności żeglugowej niż przewidziane w ust. 1. 

§ 12. W razie potrzeby dokonania zmian w świadectwie 
zdolności żeglugowej właściciel (użytkownik) statku .składa 
właściwemu inspektoratowi żeglugi śródlądowej odpowied- . 
nio udokumentowany wniosek. 

§ 13. 1. Ważność świadectwa zdolności żeglugowej prze
dłuża właściwy inspektorat żeglugi śródlądowej na wniosek 
właściciela (użytkownika) statku. 

2. Do wniosku o przedłużenie ważności świadectwa 

zdolności żeglugowej należy załączyć tylko ' te dokumenty, 
które są niezbędne do przedłużenia terminu ważności. 

§ 14. Swiadectwo zdolności żeglugowej traci ważność 
przed upływerri terminów określonych w § 11 w razie: 

1) awarii statku, która spowodowała uszkodzenie kadłuba 
lub innych 'urządzeń statku, zagrażające bezpieczeństwu 
żeglugi. 

2) przebudowy lub wprowadzenia zmian w urządzeniach 

statku powodujących, że jego stan nie jest zgodny 
z treścią dokumentów, które stanowiły podstawę do wy
dania świadectwa. 

,§ 15. 1. Świadectwo zdolności żeglugowej może być 
unieważnio!1e w razie st wierdzenia zaniedbań zagrażających 
bezpieczeństwu statku, pasazerów i zaiogi. 

2. Unieważnienie świadectwa zdolności że~llugowej mo
że nastąpić także na uzasadniony wniosek technicznego 
inspektora pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

3. Świadectwo zdolności żeglugowej unieważnia inspek
torat żeglugi śródlądowej, na 'którego terenie działalności 

zhajdujesit; statek w motnenciezakwalifikoWania go do 
pozłrawienia świadectwa zdoln~ści żeglugowej. ' . 

4 . . O unieważnieniu świadectwa zdolności żeglugowej 
inspektorat żeglugi śródlądowej obowiązany jest niezwłocz
nie zawiadt>mic: 

1) inspektorat żeglugi śródlądowej, klóry wydał świadectw ,), 

2) wlaściciela(użytkownika) statku, 
3) właściwego technicznego 'inspektora pracy i inspektora 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

§ 16. 1. Koszty związane .z dokonaniem opisu stanu 
technicznego statku i jego urządzeń i wydaniem opinii [Juez 
komisję(§ 5 ust. 1 pkt 2) oraz orzeczeń wymienionych w § 5 
ust. 3 pon0si właściciel (l.iżytkownik) statku. 

2. Za oględziny statku przewidziane w § 9 ust. 2 insp",k
tora1 żeglugi śródlądowej pobiera opłatę \v wysokości 100 zł, 
a w razie dokonywania oględzin poza siedziba insrekt(~ra
tu - również koszty związane z delegowaniem osób doko
nujących oględzin. 

3. Za wydanie świadectwa zdolności żeCJlugowej ins ;ć 8k

torat że~Jlugi śródlądowej pobiera zwrot kosztów druku nie
zależnie od obo,viązującej opłaty skarbowej. 

§ 17. Dotychczasowe świadectwa zdolności żeglunowe j 
obowiązują do czasu wygaśnięcia terminów ich ważności. 

§ 18. Traci moc zarządzenle Ministra Żeglugi i, dnia 
, 16 stycznia I~J60 r. w s ,JTawie świadectw zdolności ?egluqo
wej dla statków'ieglugi śródlądowej (Monitor Polski Nr 12. 
poz. 56). '-

§ 19. Zarządzenie wchodzi -w życie z dniem ogłoszenia. 
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z dnia 1 kwietnia 1965 r. 

w sprawie zatrudniania absolwentów wyższych szkół zagranicznych. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r , o za
trudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) 
oraz§ 63 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
13 czerwc'l 1964 r. w sprawie zatrudniania ahsolwentów 
szkół wyższych oraz orzekama o obowiązku zwrotu kosz
tów wvksztalcenia (Dz. U. Nr 22, poz. 146) zarządza się, co 
następuje: ' 

§ 1. 1. Studenci skierowani na wniosek krajowej szkoły 
wyższej do odbycia studiów wyzszych za granicą, będący na 
ostatnim i przedostatnim roku studiów za granicą, mogą za
w ~erać umowy przedwstępne z zakładami pracy upoważnio
nymi do zawierania umow przedwstępnych. Umowa przed
wstępna może być zawarta przez studenta podczas jego po
bytu w kraju bądż za granicą w drod ze korespondencyjnej. 

2. Do umów przedwstępnych określonych w ust. 1 sto
Sll ie się odpowiednio przepisy § 12 ust. 2, 3, 5 i 6, § 13 
ust. 1 i 2, § 14 pkt 2, § 15 oraz § 16 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie za t rudniania 
a "Jsolwen tów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązk u 
zvvrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. Nr 22, poz. 146), zwa-
ne~ o w dalszy m ciągu "rozporządzeniem". . 

§ 2. 1. Absolwent wyższej szkoły za granicą, który w 
cza <;, e studiów zawarł umowę przedwstępną, obowiąza ny 

jest w ciągu 30 dni od dnia ukończenia studiów uzgodnić 
z pełnomocnikiem Przewodniczącego Komitetu Pracy i Plac 
do s :Jraw zatrudniania absolwe ntów szkół wyższych, zwanym 

--- w dalszy m ciągu "pełnomocnikiem", dok;aclną datę podję
c ia pracy. 

2. Podjęcie pracy powinn o nastąpić nie pó 'żnicj niż w 
ciągu dwóch miesięcy od dnia ukończenia studiów. 

3. Przepis § 17 ust. 2 rozporządzenia stosuje się odpo
wiednio. 

§ 3. 1. Absolwent, który w czasie studiów nie zav' arł 

umowy przedwstępnej, obowiązany jest w ciągu 40 dni od 
dnia ukończenia stu'diów zgłosić się do pełnomocnika po 

. przydział skierowania. 
2. Do skierowań, o których mowa w'ust. 1. stosuje się 

odpowiednio przepisy § 12 ust. 2, 3 i 5, § 17 ust. 2. § 19 
ust. 2-5 oraz § 20 rozporządzenia. 

3. Podjęcie pracy powinno nastąpić nie póżniej niż w 
ciągu dwóch miesięcy od dnia ukoóczenia studiów. 

§ 4, 1. \Vykaz studentów ostatniego i pf7eaostatniego 
roku studiów szkól wyzszych zagraniczny ch z wyłączeniem 
studentów, którzy zawarli UJIlowy przedwstl~pne, pełnomoc

nik przekazuje zainteresowanym ministerstwom (urzędom 

centralnym) . 
2. Na podstawie wykazó w, o .których mowa w llst, L 

ministerstwa (urzędy . centralne) zgłaszają propozycje pracy 
do pelnomocni'ka. 

§ 5. Stude nci mogą zaw i erać umowy przedwstępne lub 
by,' zatrudniani na podstawie s'de rowa nia tylk o w zakładach 
p~acy objętych wykazem znajdującym si ę u jJ('łnomocnTka. 
W y kaz te n zawiera zakłady pracy obj ęte pJane!l1 umów 
przedwstę pnych oraz zgł o szone bezpo ś redn i o do pelnomocni
ka przez zainteresowane min isterstwa (urzi?;dy centralne). 

§ 6. Skiero wania do pracy w w ypa dk ,lch określonych 
w § 3 wydaje pełnomocnik na · podsta wie op' rij komisji po
walanej przez Ministra Szkolnictwa 'W yższe'. \). 

§ 7. Zarządzenie w chodzi w ż.y cie z d niem ,", c"oszenia. 

Przew odniczący Komitetu Pracy i Plac: A. Bursli.J 


