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jednostkach woj$kowych ~ dbywa się na zasadach dotychczasowych.
.
§ 3. Osobom, które. odbywały przeszkolenie wojskowe
w jednostkach wojskowych na zasadach dotychczasowych
i zostaną objęte obowiązkiem odbycia przeszkolenia oheślo
nego w § l, zalicza się okres . odbytego dotychczas prz,e szkolenia.
§ 4. 1. Osoby, które w cza<;ie przeszkolenia WOjskowego
określonego w § 1 były szkolone w spe'cjalnościach wojskowych odpowiadających wyuczonemu zawodówi lub praktycznie przydatnych w wykonywaniu tego zawodu, zwalnia
się od obowiązku odbycia wstępnego stażu pracy abs,olwentów szkół, przewidzianego w odrębnych przepisach.
2. ""Osobom, które odbyły przeszkolenie wojskowe, przy. sługuje po podjęciu pracy, bez względu na to, czy uzyskały
zwolnie}lie od wstępnego stażu w myśl ust. l, wynagrodzenie
na zasadach obowiązujących dla ogółu pracowników po zakończeniu wstępnego stażu pracy.
3. "Odbywanie przeszkolenia -wojskowego stwierdza odpowiedni wpis W wojskowym dokumencie osobistym.
4. Podstawę do zwolnienia z obowi ązku odbyda wstęp
nego stażu pracy stanowi zaświadczenie właściwego organu
wojskowego, stwierdzające okoliczności określone· w ust. 1.

Osobom, które odbyły przeszkolenie wojskowe
w § l, organy wojskowe wydają opinję W celu
przedstawienia w zakładzie pracy. Zakład pracy obowiązany
Jest uwzględnić tę opinię przy powierzaniu pra'cownikowi
określonego stanowiska.
§ S.

określone

§ 6.

wlicz.a się do okresu pracy przewidzianego w ustawie o zatrudni.aniu absolwentów szkół wyższych.
.
2. Terminy, które słosownie do. przepisów o. zatrudnianiu
absolwentów szkół .wyższych liczy się od zakończen i a studiów, w stosunku do osób powołanych do odbycia przeszkolenia wojskowego liczy się od dnia zwolnienia z odbywania
tego przeszkolenia.
§ 1. 1. Studenci (studentki), nie objęci szkoleniem wojskowym, podlegają szko.Jeniubbronnemu.
2. Szkolenie obronne ma na celu użyskanie niezbędnych
umiejętności w zakresie powszechnej samoobrony. Obejmuj9i
ono zajęcia teoretyczne i szkole'UJe praktycine przy wykonywaniu zadań gospodarczo-obronnych. Szkolenie praktyczne
może być organizowane na obozach lub zgrupowaniach 'albo
w innych formach podczas wakacji lub w innym czasie wolnym od zajęć w szkole.
'
3. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
oraz inni ministrowie, którzy sprawują zwierzchni nadzór nad
szkołami 'wyższymi, wprowadzą w porozumieniu z MInistrem
Obrony Narodowej szkolenie obronne w planach i· regulaminach studiów jako obowiązkowy przedmiot nauki.
4. Zobowiążuje się Ministra Obrony Narodowej oraz ministrów określonych w ust. 3 do wydania aktów prawnych
wprowadzających nowe formy szkolenia obronnego od roku '
szkolnego 1973/74.
§ 8. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz in'nym zainteresowanym ministrom.

§ 9. Uchwała wchodzL w życie z dniem ogłoszenia_

Okres odbywania przeszkolenia wojskoweg'J
w jedIlostkach wojskowych, o którym mowa w § 1 ust. 1, ·
1.

Prezes Rady Ministrów : P. Jaroszewicz
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UCHW AtA Nr 243 RADY MIN1STROW
- z dnia 9

września

1972 r.

w sprawie urlopów na prowadzenie
r

Rada Ministrów uchwala,

co następuje:

§ 1. 1. Osobom z<!jmującym się działalnością twórczą,
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę , zwanym dalej
"twórcam,i", przysługuje płatny urlop na prowadzen.ie dzia~
łalnośc-i twórczej w wymIarze dwóch tygodni rocznie.
.
2. Za twórców w rozum ieniu niniejszej uchwały uważa
się osoby, które tWOr'lą oryginalne dzieła w zakresie: literatury pięknej, sztuk plastycznych, fotografiki, muzyki, ch 0:reografii i lutnictwa, będące przedmiotem prawa autorskiego,
l są członkami stowarzyszeń - związków zrzeszających
twórców.

działalności

twórczej.

3. Minister Kultury i S'ztuki określi rodzaje dzi ał a lności
uznane za twórcze.
§ 2. 1. Twórca może otrzymać urlop bezpłatny, niezbęd
ny do prowadzenia działalności twórczej. Urlopu bezpłatnego
udziela na wniosek twórcy kierownik z,akładu pracy, w którym twórca jest zatrudniony.
2. Minister Kultury I Sztuki mnże przyznać s typendium
twórcy korżys~ającemu z urlopu bezpłatnego.
§ 3: Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Jagielski
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UCHW AtA Nr 244 RADY MlNISTROW
z dnia 9 wrzeŚnia 1972 r.'
w sprawie utworzenia · Funduszu Rozwoju
W celu rO'Zszerzenia sy'3temu popierania twórczości plastycznej o wysokich walorach ideowych i artystycznych na
p odstawie art. 13 usl. I ustawy z dnia 25 Iistopa,da 1910 .r.Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada ' MinistrÓw
. ushwala, co I)astępuje:

Twórczości

Plastycznej.

§ 1. Tworzy się Fundusz Rozwoju ' Twórczości' Plastycznej, zwany dalej "funduszem".
§ 2. Do-::hodami .tun~u~zu są: ,
1) wpłaty przek.8zywiłne ,pl'zez określon'e w § 3 ust. 1 pań
stwow.e Je9nostki ' organiza~yjne, organi~acje spółdziel-

