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Ił O Z P O R Z Ą o.Z E N I E 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

" z dnia 16 września 1985 r. 

w sprawie zasad o"n~ni7owaniał finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcen!a przez 
l.akłady pracy zatrudniające' absolwentów szkół zawodowych. 

Na podstawie art. 41 pkt 1-3, w związku z art. 11 
ust. 3 i 3a, art. 113 ust. 6 i .':Irt. 35 ust. 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania 
(Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 I. Nr 12, poz. lIS, z 1972 r. 
Nr 16, poz. 114, Z i975 r. Nr 45, poz. 234 i z 1984 1'. Nr 49, 
poz. 253) oraz art. 191 § 3. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. 
Nr 24, poz. 141. z 1975 r. Nr. 16, poz. 91. z 1981 r. Nr 6. 
poz. 23, z 1982 r: Nr 31, poz. 214 oraz z . 1985 r. Nr 20, 
poz. 85 i Nr 35, poz. 162)' zarządza się, co następuje: 

Rożdział 1 

Przepisy ogólne. 

§ 1. Ilekroć w rozP9rządzeńiu jest mowa o: 

1) , ,,szkołach" - rozumie się przez to szkoły zawo~' 
dowe, których plany i programy nauczaniaprzewidujil 

' praktyczną naukę zawodu, 

2) "zakładach pracy" - rozumie się przez' to uspo
łecznione zakłady pracy (wydzielone przez nie warsz

. talyszkoleniowe oraz' stanowiska szkoleniowe).rze-

mieślniczezakJady pracy, prywatne zakłady ga5tro. 
n'omiczne, hotelarskie. handlowe i inń. oraz indywi· 
dualne gospodarstwa rolne, 

3) "warsztatach" - rozumie się przez to warsztaty 
szkolne (pracownie) oraz szkolne gospodarstwa rolne. 
prowadzone przez szkoły zawodo~e dla niepracują-
eych, . 

4) "warsztatach szkoleniowych" - rozumie się przez 
to wydzielone pomieszczeni ił z.akładu pracy, przysto
SOWime do prowadzenia praktycznej nauki zawod.u. 

' 5) .. stanąwiskacq szkoleniowych" - rozumie się . przez 
to stanowiska pracy ' w zakładzie, Przystosowań. 

• do prowadzenia praktycznej nauki zawOdu indywi-
dualnie bądź grupowo, . 

6) "uczniach" - rozumie się przez to uczniów za
sadniczych szkół zawodowych, techników, liceów 
i policealnych szkól zawodowych dla niepr.acu)ących, 
odbywających praktyczną naukę zawodu w warszta
ta.ch (pracowniach) lub zakładach pracy na podstawfe 
umowy ' zawartej miedzy szkołą a zakładem ni acy lub 
inńą szkołą zdwodowąprowadzącą warsztaty • , . 
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7) "młodocianych" r()zumie się przez to młodo-

cianych praco\vników zat.rudnionych przez zakłady 

_pracy na podstawie urnowy o pracę w c;elu nauki 
zawodu i skierowanych pfze~ nie na dokształcanie 

teoretyczne do szkół zawodowych "1ila niepracujących 
lub do szkół przyzakładowych, a także do ośrodków 
dokształ<;ani~zawodowego, 

8) "ministrach" - rozumie się przez to również kierow
ników urzędów centralnych oraz zarządy centralnych ' 
związków spó!dzielczych i Zarząd Centralnego Związ· 
ku . Rzemiosła 

§ 2~ .1. ' Praktyczna nauka~ zawodu jest częsną pro
CBSU kształceniu i wychowania, polegającą w szczęgólności 
na przygotowaniu uczniów i młodocianych do sprawnego 
działania w, procesie produkcyjnym lub usługowym w za
wodach i specjalńościach okreslonych w klasyfikacji za· 
wf)dóW i spl,cjalności szkolnie t wa zawodowego. Praktycz
nd nauka zawodu może być organizowana jako: zajęcia 

praktyczne dla ucznIów i młodocianych oraz praktyki 
za~odqwe dla uczniów. 

2. Celemzajęc praktycznych jest wychowanie 
uczf,iów i młodocianych w procesie pracy i' opanowanie 
przez nich umiejętności potrzebnych ~6 podjęcia pracy 
w określonym zawodzie lub specjalności. 

3. Celem praktyk zawodowych jest wychowanie 
uczniów w procesie pracy, a w szczególności ' pogłębienie 

oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych w toku 
nauki szkolnej w sytuacjach zbliżonych do przyszłej pracy 
zawodowej, a także zapoznanie ich- z organizacją zakładu 
pracy_i w~Hunkami pracy. 

4. Okres trwania zajęć praktycznych i praktyk za
wodowych oraz rodzaje i zakl"es zdobywanych urniejęt· 
n.ości określają plany i programy nauczania. 

Rozdział 2 

Zasady organizowania , praktycznej nauki zawodu. 

§ 3. Organy i jednostki organizacyjne prowadzące 

szkoły ustalają zakłady pracy lub warsztaty, w których 
młodociani i uczniowie danej szkoły będą odbywać prak· 
tyczną naukę zawodu, oraz są odpowiedzialne za zapew· 
nienie warunków do realizacjt programów praktyoznej 
nauki zawodu na terenie zakładów ' pracy i warsztatów. 

I 

§ 4. 1. Podstawą organizowania praktycznej nauki 
zawodu uc~iów poza" ,warsztatami danej szkoły' jest 
urnowa zawierana pomiędzy tą szkołą a z.akładem pracy 
bądź iimą szkołą prowadzącą warsztaty. Um9wę należy 
zawrzeć nie później niż na 3 miesiące przed terminem 
rozpoczęcia. praktycznej nauki zawodu. 

2. Przepis usl. 1 nie ma zastośowania do szkół, z któ
rymi zakłady -pracy podpisały urnowy patronackie i za
warły w nich postanowienia o odbywaniu praktycznej 
nauki zawodu zgodnie z zasadami określonymi ~rozpo
rządzeniu. 

3. Praktyczna nauka . zawodu młodocianych jest orga
nizowana przez zalrudniające Ich zakłady pracy ~ 

4. Podstawą organizowania praktycznej nauki zawodu 
młodocianych poza zakładem pracy zatrudniającym mło· 
docianych jest urnowa zawierana przez ten 'zakład z innym 
zakłądem pracy bądź szkołą prowadzacą war~7fi,t;,' . 

5. W razie niezgodności stanowisk stron przy za.' 
wieraniuumów, o których mowa w ust. 1 i 4, rozstrzyga 
odpowiedni organ założycieiski lub nadzorujący)llłaściwy 
dla jednostki organizai'yjpej przyjmującej na praktyczną ' 
naukę zawodu; 

6 .. Wzór urnowy o praktyczną naukę zawodu określi 
Minister Oświaty i Wychowania. 

§ 5. L Czas trwania praktycznej naukiżawodu dla 
uczniów i tnłodocianych w wieku do' lat 16' nie może prze

. kraczac 6 godzin na dóbę. 

2. Czas trwania praktycznej nauki zawodu dla ' 
uczniów i młodocian ych powyżej , 16 lat nie mOle przekra
czac 8 godzin na dobę. 

§ 6. 1. Przebieg realizacji programu praktycznej nauki 
zawodu podlega udok~mentowaniu. · 

2. Wzory druków dokumentacji pedagogicznej i za-' 
, Eady jej prowadzenia określi Minister Oświaty i Wycho

wa·nia. 

§ 7, L .Program zajęć praktycznych powiniEm byĆ; 

realizowany W pi ocesie produkcji lub usług albo ćwiczeń. 
Jeżeli wynikają one z programu. 

2. Program za ję'ć, praktyczqych, szczególnie w pierw
szym okresieksztalcenia., powinie'n byc realizowany Y'I' 
warsztatach bf1dż wydzielonych warsztatach.· szkolenio
wych zakładów pracy. 

. , 
, 3. Program żaj <; ć praktycznych w końcowym okresie 

kształcenia powin ien być w miarę możliwości realizowany 
w. zakładzie pracy na odpowiednich stanowiskach wy
posażonych zgodnie z programem nauczania. 

. 4. ,W zakładac,h rzemieślniczych, indywidualnych , ' 
gospodars.twach rolnych, prywatnych zakłddach gastrQno- . 
micznych, hotelarskich, handlowych i innych proqram za

' jęć praktycznych ~oże , być w całości realizowany w tych ' 
zakładach. . 

§ 8. Zajęcia praktyczne uczniów w warsztatach są 

prowadzone przez nauczycieli, a młodocianych -przez 
instruktorów praktycznej nauki zawoPu. 

§ 9. 1. Zajęćia , praktyczne w usp9łeclnionych żakła-~ 
dach pracy są prowadzone przez inslruktorów prrlk tycznej 
nauki · zawodu - pracowników danego zakładu pracy_ 

2. Na uz.asadniony wniosek zakładu prdcy,akcepto
wany przez organ lub jednostkę organiżacy jną prowa
dzącą szkołę, zajęcia. praktycznem6g'ą być prow:ldzone 
przez nauczy~ieli. 

§ 10. Zajęcia praktyczne w zakładach rzemieślni

czych, . Indywidua:nych gospodarstwach rolnych, prywat
nyćh zakładach· gastronomicznych, hotelarskich, handlo
wych i innych prowadzą właściciele tych zakładów. człon- . 
kowie ich rodzin .Iuh inne osoby ' zatrudnione w tych za
kładach, uprawnione do prowadzenia praktycznej -naukJ 
zawodu. 

§ / 11. Prawa i obowiazki orajt kwalifikacje osób pro
wadzących zajęcia praktyczne określi Minister Oświaty 
I Wychowania. . 

§ 12. 1. Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone 
indywidualnie lub w grupach. 

2. Liczebność grup okrem MinistEr Oświaty i Wy
chowania 

§ 13, 1. Praktyki zawodowe, rwzależDości od wy
magań programowych. lJlogą być organizowar,e w czasie 
trwania roku szkolnego i podczas, ferii letnicb. 

) 
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2. W razie organizowania prakl yk zawodowych pod. 
czas ferii letntch, ulega ' odpowiedniemu, skróceniu czas 
tJIfN·Jnia zajęć s:!-koln~h dla uczniów danej krasy. 

3. Praktyki zawodowe są prowadżone w zakładach ' 
pracy pod kierunkiem opiekunów (kierowników) praktyk 
~ pracowników tych zakładów. 

4 Po zakończeniu praktyki zawodowej zakład pracy 
wydaje uczniDwj potwierdzenie jel odbycia w prowadzo
nej przez ucznia dokumentacji praktyki wraz z oceną uzy
skanych' przez niego wyników. 

§ 14. l. Zakłady pracy i szkoły prowadzące prak
tyczną naukę zawodu uczniów t młodocianych zapewniają 
warunki do 'odbywania tej nauki" a w s.zczególności : 

l) stanowiska pracy oraz niezbędne urządzenia, sprzęt. 

narz~dzia. materiały ,i dokumentację techniczną: 
2} odzież roboczą i ochronną, sprzętodJitony' osobistej 

ora1 ~rodki czystości wedłllg obowiązujących norni, 

3') fJ ,,,ill€'szczenia , do bezpIecznego pJlech9wywania 
Od 'la!7y i przyborów szkolnych. , 

4) n leod płątne posiłki pr ofilaktyczne, ' regeneracy jne 
,wzlTlclcniające lub irne śró<iki odżywcze zgodnre 
z ohowiązującymi normami. 

5) orlpłatnekorżystanie z · wyżywienia w stołówkach 

zak la<lowych. szkolnych lub innych zakłddach ży

wienia zbiorGwego. 

6) korzystanie -z: 
a) opieki lekarskiej' i usług zakładowego. szkolnego 

lub bralizowego ambulatorium ~łużł;y zdrowia. 

hl ulządzen higienicznych I sanitarnych. 

,cJhiblioteki oraz innych unądzeń socjalno-bytowych 
' k.ulturalnych zakładu pracy, ' szkoły, cechu 

i zrzeszenia. 

2. Zakłady pracy I szkoły, o których mowa w ust. li 

l) wyznaczają spośród pracowników- -'-, instruktorów 
p i dk,l ycznej nauki zawodu orat opiekunów (kierow
nikowI praktyk zawodowych. a szkoły spośród na'u
cz ycie !i - nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

2) n d~lzorują pracę dydaktyczną i wychowawczą na)lczy
. cieli i instruktorówi praktycznej nauki zawodu ' oraz 

opi e l< unów (kierownikówJ praktyk. 

3) , zdpoznają uczniów i młodocianych przed rozpoczę
ciem praktycznej nauki z'awodu z organizacją zakładu 
pl acy lub warsztatu, z przepisami w zakresie prze
strzegania porządku i dyscypliny pracy. tajemnicy 
patistwowej i służbowej. higieny i : bezpieczenstwa 
pracy. jak również W czasie nauki z nowoczesnymi 
metodami pracy, postępemtechnic1;llym i opracowa
niami racjonalizatorskimi. 

(' 

, .) ubezpieczają uczniów od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, a w razIe wypadku podczas praktycznej 
nauki zawodU, sporządzają dokumentację powypad
kową 

5) przestrzegają .odbywania przez uczniów l , młodocia
nych praktycznej nauki zawodu w granicach obowią. 
zujących ich godzin pracy, przy zachowaniu przepi- ' 
sów o ochronie pracy młodocIanych, 

6) współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach ZWią
zanych Z praktyczną naukll zawodu. 

3. Zadania określone w ust. 2 pkt t I 2 nie dotyczą 
zakładów pracy, o których mowa , w ł 10. w razie gdy; 
właściciele tych , zakładów osobiście prowadzą praktycZIlll 

. naukę ząwodu młodocianych. ' ' . 

4. Zadania określone , w ust. t - pkł -2 I .4 oraz_ ust. 2 
pkt 1 realizują zakłady. zkt6rymi ' młodociani zawarli 
umowę o pracę w celu nauki -zawodu. również wówczas, 
gdy nauka ta jest prowadzona poza tym zakładem. 

§ t5. t. 'Uqniowle real,izujący program praktyczneJ ' 
nauki zawodu otrzymują ekwiwalent pieniężny niezależ
nie od stypendiów przyznawanych na podstawie odrę!). 
riych przepisów, 

2. W zawodach i specjalnościach s,zczególnle ważnych 
dla gospodarki narodowej i kultury , bądt . uciąilJwych 
uczniowie mogą otrzymać ekwiwa1ent pienięzny zwięk
szony o dodatkowe świadczenia materialne ('rzeczowe lub 
pienięzne) . 

3. Wykaz zawodów I specjalności szczególnie waż· 

nych dla gospodarki narodOwej i kultury oraz ' zawodów 
i specjalności uciążliwych określa na wnio~ek właści
wych ministrów Minister Pracy. Płac i Splaw Socjalnycb 
w porozllmieniu z Ministrem Oświaty I Wychowania , 

, , 

4, Szczegółowe zasady ' przyznawania ek wiwalentu, 
o którym mowa w ust. t i 2. oraz tryb jego wypłacania 
określi Minister Oświaty i Wychowania. 

5. Uczni9m szkół morskich odbywawym praktykę 
zawodową na polskich statkach morskich. wyokrętowa

nym za granicą wskutek wypadku lub choroby. przysłu
gują -d.oĆlatkowe świadczenia ~ dnalogiczne jak członkom 
załóg tych statków. 

6. Uczniom odhyv.rającym praktyki zawodowe na pol
skich statkach morskich przysługuje ekwiwalent pieniężny 
t dodatek dewizowy, okreslone przez Ministra ,- Kierow
nika Urzędu Gospodarki Morskiej. 

§ 16. t. W okresie odbywania praktycznej nauki za
wodu w zakładach pracy uczniowie i młodociani są obo-' 
wiązani stosować się do obowiązującego w tych zakła
dach porządku i regulamin.u,- W razie' naruszeni.a przez 
ucznia obowiązującego porządku i regulaminu. Ulklaci 
pracy zwraca się do szkoły o w,yciągni~cię w stosunku no 
ucznia stosownych konsekwencji; wobec młodocianego de
cyzje w tym zakresie podejmuje zakład pracy w porozu
mieniu ze szkołą . 

2. Szkoły wspólnie z zakładami ' pracy zapewnIa ją 
opiekę wychowawczą uczniom i młodocianym kierowa
nym na praktyczną naukę zawodu. 

§ 17. 1. Nadzór pedagogiczny nad organizacją i prze
biegiem praktycznej nauki zawodu . sprawuje dyrekto.r 
szkoły, do której uczęszcza uczeti .lub młodociany. oraz 
organ nadzorujący tę szkołę. Zasady sprawowavia nadzoru 
pedagogicznego OKreśli Minister Oświaty i Wychowania. 

2. Kierownicy zakładów pracy. w kt6rych odbywa 
się praktyczna' nauka zawodu. są obowiąz,ani umożliwić 
osobom uprawnionym wykonywanie czynności 'lwiąza. ' 
nych z nadzorem pedagogicznym pad praktyczną naukll 
zawodu. 

3. Kierownik zakładu pracy prowadzącego · szkołę 

przyzakładową może upoważnić dyrektora te} szkoły dQ' 
działania w jego imieniu w zakresie organizowania prak .. 
tycznej nauki zawodu w danym zakładzie'. ' 

4. Terenowy organ a,dministracji państwoweA 9 włci .. 
ściwości szczególnej po spraw zatrudilienia i spraw sosjal. 
nych stopnia wojewódzkiego w uzgodnieniu z kuratorem 
oświaty i wychowania okre~li. na wniosek lakładlJ pracy, 
w każdym roku ' szkolnym ngólną' l irzbę młodoCianych 

do zatrudnienia w celu nauki ZaWOdu. ' 

, 
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Rozdział 3 

!asady łlnansowanlapraklycznej nauki zawodu 

. ' . ... . 
§ 18. 1. Zakłady pracy i szkoły, które prowadzą prak-

tyczną naukę zawodu uczniów, wydatki ponoszone z tego 
tytułu wliczają w ciężar k osztów dzi a łalności. 

2. SZKolne gospodarstwa rolne, które prowadzą prak
tyczną naukę zawodu uczniów, wydatki ponoszoue z tego 
tytułu wlicza.flt w cip,żar ' kosztów dzi a łalności i mogą na 
ten cel otrzymać dotację budietową. Sposób uruchamiania 
dotacji regulują odrębne przepisy. ' 

3. Państwowe , przedsiębiorstwa gospodarki . rolnej 
pa :lstwowe gospodarstwa rolne finansują koszty prowa

dzeniapraktycznej nauki zawodu uczniów z dotacji budże
towej. Sposób uruchamiilnia dotacji regulują odrębne prze
pisy. 

~ § 19. 1. Uspołecznione zakłady , pracy, z wyjątkiem 

wodowej do mIejSCa odby wania pra k t ycznej nauki zawo
du i z powrotem najtariszym pu blicznym środkiem loko
mocji, wet!łu g ulgi tar yfowej pr z ys ługującej uczniolJl. 

2. Uczni om odbywającym praktyczną naukę zawodu, 
fikierowan ym przez zakład pracy do .nnej miejscowości \" 
niż określona w umowie z ćl wartej między szkołą \a tym, . 
zakładem pracy, przysługuje zwrot kosztó,,! przejazdu 
ilajtańszym środk iem lokomocji. , z uwzględnieniem ulgi 
taryfowej przysługującej uczniom. Koszty tych przejazdów 
pokrywa zakład pracy. -

3. Uczniowie , o których mowa w lISt. 1, mający 
możliwość codziennego powrotu 'do miejsca swego za;.. 
mieszkania lub siedziby szkQ!y! otrzymują ze szkoły zwrot 
równowartości miesięcznego biletu na . pociąg osobowy 
II klasy lub na inny najtańszy środek lok9 mocji; I 

uwzględnieniem ulgi taryfowej przysługującej _.uczniom. 
~ , . 

4. Na praktyczną naukę zawod'u organizowdną w 
miejscowościach, do których codziEmny dojazd i powrót, 
łąq:nie z dojściem .do zakładu pracy, przekracza , 2 godzi
ny, m9żna kierować uczniów tylko wtedy, gdy zakład · 
pracy przyjmujący uczniów zapewni nieodpła tne zakwate
rO'ł'anie i opiekę wychowawczą. 

określonych w § 18 ust 3, a także szkoły za wodowe dla 
Jliepracujących, otrzymują corocznie z Pańsfwc· wego Fun~ 

duszu Aktywizacji Zawodowej, jako formę pomocy pań

.twa, ZWrot wydatków poniesionych w związku z przy-
gotowaniem zawódo:vym młodocianych i uczniów na finan- § 22. Uczniowie odbywający praktyki zawodowe w 
.owanie : · . zakładach pracy położonych w miejscowościach. z któ

rych codzienny powrót do domu, internatu lub szkoły 
1) wynagrodzeń wypłaconych młodoci ańymoraz składek jestniemożIiwy, otrzymują ze szkoły rycza łt na wyży-

na lćh ubezpieczenie społeczne, . wienie . Wysokość ryczałtu określa Minister Oświaty 
2) ekwiwalentów pieniężnych wypłaconych uczniom od- I 'Wychowania w porozumieniu z Ministrem Finansów. 

bywającym pr'dktyczną ' naukę za wodu w zakładach 
pracy lub w warsztatach (pracowniach) i szkolnych t· 23. 1. W żakładzie pracy, w którym liczba ucżniów 
gospodarstwach rolnych oraz składek na ich ubezpie- odbywających praktykę zawodową jest mniejsza niż 30, 
czenie społeczne~ - opiekun (klerownik) praktyk może być częściowo zwol-

niony od zajęć wynikających z umowy o pracę w ty~ 
3) dodatków i premii wypłaconych pracownikom zakła- zakładzie, a przy liczbie uczniów ponad 30 - powinien 

dów pracy ża pełnienie funkcji opiekunów (kierow- tyć zwolniony -całkowicie od tych zaj ę ć . Za czas częścio-
mków) praktyk. . we go lub całkowitego zwolnienia od zajęć wy nika jw:ych 
2. Terenowy organ administracji państwowej o wla- z . umowy o pracę opiekunowi (kierownikowi) pri' ktyk 

łciwości szczególnej do spraw zatrudnienia i spraw socjal- przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczone jil k za 
Dych stopnia wojewódzkiego na wniosek organu nadze- urlop . wypoczynkowy. 
lująCego szkołę,- po stwierdzeniu nierealizowania progra- 2. W zależności od warunków odbywan(a pra kty ki 
mu praktycznej nauki zawodu, może wstrzymać w całości I i specyfiki danego zakładu opiekun (kh!rownik) praktyk 
lub w części refundację kosztów z Pa,ństwowego Fundu- może być . całkowicie ~.lr0lniony od zajęć wynikających 
szu Aktywizacji Zawodowej, poniesionych w związku 2: umowy o pracę przy "hmiejszej liczbie uczniów niż 30, 
z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu uczniów imło- stosownie do decyzji dyrektora danego zakładu. 
docianych. 

3.W razie gdy nie zachodzi potrzeba zwolnienia 
3 . . Formy pomocy pańśtwa dla nie uspołecznionych opiekuna (kierownika) praktyk od. zajęć wynikających z 

&akła9ó~ pracy prowadzących praktyczną na ukę zawodu umowy" o pracę w celu pełnienia opieki nad uczniami, za-
dla uCzniów lub młodocianych reguluj q odrębne przepisy. kład pracy wyplaca mu dodatek w wysokości do 200/. 

t 20: Terenowy organ administracji państwowej wynagrodzenia miesięcznego, obliczonego jak za urlop 
CI właściwości Izczególnej, wykonujący pośrednictwo pra- wypoczynkowy, według decyzji dyr'ektora tego za kładu. 
ey, właściwy dla miejsca siedziby ~połecznionego zakła- 4. W za leżności od w yników praktyk zdw od owych 
du pracy lub szkoły zawodowej prowadzącej warsztaty, uczniÓw opiekun (kierownik) praktyk inoże otrzymać a 
dokonuje zwrotu wydatków, o ktÓrych mowa w ł 1~ zakładu pracy premię w wysokości od 10 . do 20% wy
ust. I, na podltawieudokumentowanego rozliczenia, przed-nagrodzenia miesięcZDl!go za okres kierowa n'ia pra ktYk ami, 
stawionego w terminie ustalonym z tym organem . . JeŻeli . obliczonego jak za urlop wypo~zYJlkowy. Premię przyznaje 
.wrol wydatków następuję jednorazowo za 'dany rok ka - dyrektor -danego zakładu pracy na podstawie oceny przez 
lendllfzowy, rozliczenie powinno być przedstawione w nkołę wyników praktyk zawodowych,_ otrzymane j w ter
'terminie ni. przekraczajqcyml0 dni po zakońc:ż.en!u roku. . minie do " tygodni od daty ich zakończenia. 

t 21. t. Uczniowie skierowani p rzez szkołę ' na prak- 5. Opiekunowie (kierownicy) praktyk za woo owych 
tyCZDłI naukę aaw6du poza swOj2 mie jsce zamieszkania odbywanych przez uc.zniów · na polskich statkach mor sk ich 
1 pozalłedzib .. tej szkoły otrzYmują ze szkoly zawodo- otrzymują wynagrodzenie złotowe i dodatek rlewimwy, 
wej zaliczkę (do t ozliczenia) w celu pokrYcia -kosztów . określone przez Ministra - KierownikaVrzęduGospodarki 
przejazdu z miejsr'a zami~szkania lub siedziby szkoły 2:8- .. Morskiej. . 



/" 

.. . " 

Dzi ennik Ustaw Nr 52 - 685 ~ Poz. 268 269 
----~----------------~--~------------------~-----------------

Rozdział 4 

Zasady ponoszenia kosztów kształcenia przez zakład pracy 
zatrudniający absolwentów zasadniczych szkól 

zawodowych, nie wyszkolonych -przez ten zakład. , 

§ 24. 1. · Zakłady pracy zatrudniające iJbsoJwen.tów za
~adniczych szkół zawodowych przyzakładowych, dla któ
rych nie prowao'l.iły praktycznej nauki zawodu, są zobo
wiązane do zwrotu kosztów 3-letniego kształcenia tych 
absolwentów w .wysokosci okreslonej dla poszczególnych 
resortów w prze pisach ' o ulgach w podatku dochodowym 
z . tytułu prow ad zenia szkól przyzakładowych. obowiązu

jącychw latach pobierania nauki przez danego absol
wenta. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do abso]wł·mtów 

zasadniczych szkół zawodowvch nie będących przY'wkła

dowymi. z tym że . zwrotu kosztów kształcenia tych a bsol
w e nlów dokonuje \się w. wysokości ustalonej dla szkół 

,resortu .rolnictwa i gospodarki żywnościowej, niezależme 

od zawodu, w którym absolwent uzys){ał kwalifikacje. 

3. Ohowiązekzwrotu kosztów określonych w ust 
l' 2 ciąży na każdym zakładzie ' pracy, który z<1trudni 
absolwenta w okresie 3 lat od ukOllczenia przez niego 
5zkoly, z wyjątkiem Jednostek budżetowych. ind ywidual
nych 'gospodarstw . rolnych, a tak7.e zakładów pracy za
trudniających a bsolwcntów zasadniczych szkół zawodo
wych specjalnych. 

4, Wpłaty z tytu łu zwrotu kosztów dokonuje się 

jednoTazowo ) w terminie 3 miesięcy ocl daty zatrudnienia 
na rachun ek fund uszu · pomocy szkole, w~azany przez 
kuratora oświaty i wychowania właściwego dla miejsca 
siedziby zakładu pracy dokoriującego wpłaty • 

, 
5. Zakład pracy legitymujący się szczególn ym wkła

dem w wyposażenie szkoły (warsztatów szkolnych;' pra
cowni) w urządzenia i inne pomoce dydaktyczne oraz 
materiały i surowce może - na udokumentowany wniosek 
dyrektora zainteresowanej szkoły, zgłoszony właściwemu 

terenowo kuratorowi oświaty i wychowania - uzyskać 
zwolnienie częściowe ' lub całkowite z wypełnienia obo
wiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

. Rozdział 5 

Przepisy przejściowe I końcoWe. 

§ 25. Do czasu wydania przepisów, o których ' mowa 
w § 4 ust. 6, § 6 usl. 2, § 11, 12 ust. 2, § 15 usi. 4 i6, 
§ 17 ust. 1 i § 23 ust. 5, obowiązują przepisy dotychcza
sowe ze zmianami wynikającymi z niniejszego rozporzą

dzenia. 
§ 26. Zasady organizowania i finansowania praktycz

nej nauki zawodu, określone w rozporządzeniu, mogą mieć 
odpowiednie zastosowanie do osób uczących się w szko
łach zawodowych dla pracujących. 

§ 27. W rozporządzeniu Racly Ministrów z dnia 
?O września 1974 r. w sprilwie przygotowania 'Zawodo
wego młodocianych i 'ich wynil.gradzania (Dz. U. Nr 37, 
poz 219, z 1975 r. Nr 14, poz. 85 i z 1984 1'. Nr 3, poz. 16) 
skreśla się § 3 i 9 ust. 2. 

§ 28. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
1 lutego 1974 r. w sprawie zasad organizowania w zakła
dachpracy praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół 
zawodowych (Dz. U, . Nr 9, poz. 53). 

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 · stycznia 19ę6 r. 

Prezes Rad y Ministrów: w z. Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 października 1985 r. 

w sprawie ' ohniżenia niektórym uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości podatku dochodowJ?go. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 
1985 r. o drobnej wytwórczości (Dz. U. Nr ~, poz. 11) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Spółdzielniom pra cy zrzeszonym w Central
nym Związk u Spólclzielczesci Pracy, z wyłączeniem spół

dzielni' zrzeszon ych w Związku Studenckich Spółdzielni 
Pracy, spółdzi e lni om zrzeszonym w Centralnym Związku 
Spółdzielni Budowlanych, w' Centralnym Związku Spół
dzielni Inwalidów i y.j Centralnym Związku Rzemiosłtl, 

zwar;ym dalej "spółdziplniami", · oraz państwowym · ' przed
si t; biorstwom terenowym drobnej wytwórczości obniza 
flI t; należn y podatek dochodowy, ustalony według . zasad 
określonych W ustawie z dnia 26 lutego 1982 . r. o opodat
kowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. 
2 1984 r. Nr 16, poz. 75 oraz z 1985 r. Nr 12, poz. 50 
i Nr 31.., pez. 174), o kwotę stanowiącą równowartość 
8nto zreryfikowanego zysku bilansowego. pomniejszoneqo 
c ' kwotę ' podleg.ającą wyłączeniu z podstawy opodatkowa-

nia zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady lvlinistrów 
z dnia 27 grudnia 1983 r. ,w sprawie ulg w podatku do
chodowym (Dz, U. Nr 75, poz. 337, z 1984 r. Nr 23,' 
poz. 110 i z 1985 r. Nr 5, poz. 18l, zwanego dalej ,,[0ZPO

rządzeniem w sprawie ulg w podatku dochodowym". . 

2. Jednostki wymienione w ust. 1 tracą prawo do 
obniżenia podatku dochouowego w tazie przeżnaczenia 
~a rok podatkowy mniej niż S50/Q, a spółdzie!nie inwali- ' 
dów .- mniej niż 50% nadwyżki bila nsowej (zysku do 
podziału) ; 

l) w spółdzielniach. na fundusz zasobowy, fundusz roz-' 
woju orilZ na finans ow an'ie inwestycji, 

2) w państwow'ych przeds iębiorstwach terenoJNych drob
nl!j wy t wórczości n-a fundusz rezerwowy oraz nil 
fll~dusz rozwoju, 

§ 2. Państwow y.m 

obsługi rolnictwa obniża 
u'stalo:1y według zasad 

prZedSi ębiorstwom technicznej 
się należn y pfHlatek dochouowy, 
określonych w ustawie z dni{l 


