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lonij, kursie lub w innych placówkach wypoczynku dzieci 
I młodzieży . W wypadku pełnien i a takiej funkcji odpłat

nie zakład pracy obowiązany jest udzielić pracowni~owi 

urlopu bezpłatn ego w wym iarze nip. przekraczaAcym 
26 dni w roku. 

2. Skorzy~tanie z uprawnienia, o któr ym mowa w 
ust. 1, wymaga potwierdzenia powierzenia pełnienia 

funk cji określonej w tym [.l{zepisie. Stosowne zaświad

czenie w tym zakresie wydają centralne lub wojewódzkitt 
Instancje socjalistycznych związków młodzieży. 

Art. 33. Kie rownik zakładu pracy, szkoły oraz tere
nowy organ administracji patlstwowej, odpowiednio do 
p osiad anych możliwości, obowiązani są zapewnić organi
zacjom socjalistycznych związków młodzj eży działającym 

na Ich terenie warunki lokalowe oraz środki techniczntt 
umożliwiające funkcjonowanie tych organizacji. 

Art. 34. Soc jalistyczne związki młodzieży mogą przy
Itępować do międzynarodowych organizacji mlodzieżo

wych w celu reprezentowania, zgodnie z polityką zagra
niczną Polskiej Rzeczypospoli tej Ludowej, interesów swo
Ich członków wobec spolecll1Ości międzynarodowej 

I umacniania międzynarodowej solid,uności młodzieży 

nil rzecz pokoju, postępu i sprawiedliwośc i społecz nej. 

Art. 35. Zasady tworzenia, rejestracj i oraz sp rawo
wania nadzoru nad działalnością socjalistycznych zwią.,.

ków młodzieży reguluj ą odrębne przepisy. 

Rozdział 6 

Państwowy Fundmz Młocblety. 

Art. 36. Tworzy się Pa.nstwowy Fun ,; usz Młodzieży, 

zwany cl a lej "Funduszem". 

Art. 37. 1. Dochodami Funduszu są ś rodki wypraco
wane przez młodzież, dotacje z budżetu pm\stwa, środki 

p rzek azywane przez organizacje zrzeszające młodzież 

oraz działające na rzecz młodego pokolenia, dobrowolne 
wpłaty . darowizny, zapisy osób fizycznych i prawnych 
o raz śmdki przekazywane przez fundacje, a ponadto Inne 
dochody ustalone przez Radę Ministrów. 

Poz. 108 ! 109 

2. Srodki F,;nduszu przeznacza się w szczególn0śd 
na wspieran ie: 

l) czynów spohccznych i in icjatyw g05podarczych po
dejmowanych przez młodzież, 

2) działalności samokształceniowej, naukowo-technic'4-
nej i wynalazczej młodzieży , 

3) dzidlalności wydawniczej dla dzieci i młodzieży, 

4) pomocy dla sierot i wychowanków domów dziecka 
oraz młodzieży dotknie tej inwalidztwem i niepełno

sp rawnej, 

5) działa In ości kulturaI no-rozrywkowej , sportowej I tu
ryst ycznej na rzecz dzieci i młodzieży. 

3. Srodki Funduszu nie wykorzystane w danym rok u 
kalendarzowym przechod zą na rok następny. 

4. Rada Ministrów, po zasięgnięciu 

stycznych związków młodz i eży, w drodze 
określa szczegółowe zasad y tworzenia , 
I za rządzania Funduszem. 

opinii socja li
rozporządzenia, 

wykorzystan ia 

5. W spra wach nie unofill owanyCQ us tawą stosujtt 
się p rzepisy o funduszach celowych, wydane na podsta
wie pra-wa budżetowego. 

Rozdzi ał 7 

Przepil'oy końcęwE>. 

Art. 38. Przez użyte w ustawie określenie: 

1) socjalistyczne związki mlodzitży - rozumie sj~ 

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związek 

Młodzieży Wiejskiej , Związek Harcerstwa Polskiego 
i Zrzeszenie Studentów Polskich, 

2) szkoła - rozumie się szkołę podstawo'Ną, ponadpod
sta wo wą i wyższą, 

3) placówki oświatowo-wychowawcze - rozumie sią 

pl aców ki uczestniczące w procesie opieki', wych() wa
nia i kształcenia młodzieży , w t ym w szczególnoścl 

placówki określone w prze pisach o rozwoju s ystem u 
oświaty i wychow ania . 

Art. 39. Ustawa wchodzi w życie z dn ~em l s tyczn ia 
1987 r. 

Przewodniczący Rady Pal\slwa: w z. K. Barcikowskt 
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia Ił maja 1986 r. 

w spnwle 7iłSlł1<6w rodzinnych na dzieci rolnl'k6w tndywmlHhłych. 

Na podstawie art. 13 ust . 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidual
nych i członków ich rodz in (Dz. U. Nr 40. poz. 268 i :I 

1984 r. Nr 52, poz. 26~1 orilz w związku z art. 5 ust. 1 
pkt 2 lit. bJ ustaw y z dnia 15 listopada 1984 r. o fundu
szu gminn ym i funcJ ' /szu miejskim (Dz. U. Nr 52, poz. 269) 
z'uząd!za si ę, co następuje : 

§ 1. 1. Rolnikowi oraz domown ikowi. którzy są, 

objęci ubezpieczeniem społecznym rolników Ind vwidua l
nych, przyznaje się zasiłek rodzinny, jezeJi: 

1) nie 54 uprawni~ni do pobierania zasiłków luh (10-

datków rodzinnych na pudstawie inn ych przepisów, 

2) osiągają niskie dochody w przeliczeniu na jednego 
cz łonka rodziny. 
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2. Za niskie dochody w przeliczeniu na jednego 
członka rodziny uważa się dochody roczne nie przekra
czające 1000/0 przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie 
nie uspołecznionym z l ha przeliczeniowego, zwanego 
dalej "przeciętnym dochodem". Wysokość przeciętnego 
dochodu jest ustalana w trybie art. 18 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, 
poz. 268). 

§ 2. Zasiłek rodzinny przyznaje się na dziecko: 

l) j eżeli nie ukończyło 16 lat życia. a gdy uczy .. ią 
w szkole lub na kursie kwalifikacyjnym, przysposo
bienia bądź doskonalenia zawodowego. trwającym co 
najmniej 3 miesiące - do czasu ukonczenia nauki, 
jednak nie dlużej niż do ukończenia 25 lat życia; je
żeli ukończenie 25 lat życia przypada na ostatni rok 
studiów w szkole wyższej, zasiłek rodzinny przysłu

guje do zakończenia tego roku studiów, 

2) bez względu na wiek, jeżeli jest inwalidą I grupy 
lub inwalidą II grupy, gdy inwalidztwo n grupy 
powstało w wieku uprawniającym do zasiłku rodzin
nego 

oraz jeżeli dziecko odpowiada innym wa ru nkom upraw
niającym do zasiłku rodzinnego na podstawie przepisÓw 
w sprawie zasił ków rodzinnych i pielęgnacyjnych. 

§ 3. Zasilek rodzinny przyznaje się: 

l) przy rocznym dochodzie na jednego czlonka rodziny 
nie przekraczającym 66% przeciętnego dochodu -
w wysokosci 800 zl miesięcznie. 

2) przy roczn ym dochodzie na jednego czł onka rodziny 
przekr aczającym 66% przeciętnego dochodu - w wy
sokości 600 zł miesi ęcznie. 

Poz. 109 i 11 O 

§ 4. Roczny dochód na jednego czl onl,d rodziny 
obllcza się przez zsumowanie dochodów wszystkich 
członków rodziny roln ik a lub domownika, pozos t d j ą cych 

we wspólnym gospodarstwie dcmowym. 

§ 5. 1. Zasiłek rodzinny przyzn aje terenowy O l gan 
administracji państwowej o w ł aś c i woś ci szczeyó Ine j do 
Ipraw socjalnych stopni a podsta wowego w trybie decy zji 
administracyjnej. Zasiłek ten przyznaje się z urzęd u albo 
na wniosek rolnika lub domownika. [, ażda zmiana wa
runków decydujących o uprawnieni u do za si ł k u bądź 

jego wysokości wymaga zmian y decyzji. 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1. może przyznać 

ze względu na stan zdrowia dziecka z-asiłek rodzinny 
wyższy niż ok reś lony w § 3, nie więcej jednak niż 

o 100%. Zasiłek ten przyzna je się na podstawie zaswiac
czenia wydanego przez zak ł ad społeczny służby zdrowia 
według zasad określonych przez Ministra Zdrowi a i Opie
ki Społecznej w celu przyznania kart zaopatrzenia dla 
osób chorych, kobiet ciężarnych i zasłużonych krwiodaw
ców. Zasiłek w podwyższonej kwocie może być przy
znany po uprzednim za opiniowaniu przez właściwą radę 

lolecką· 

3. Zasiłek przyzna je się na okres roku i wypłaca 

miesi1ęcznie z dołu . 

§ 6. Wydatki na zasiłk i rodzinne są pokrywane 
• funduszu gminnego lub mie jskiego. 

§ 7. VI/ sprawach nie uregulowanych w rozporzą" 

dzeniu stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie za" 
IlIkÓw rodzinnych i piel ęgnacyjnych. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 lipca 1986 r. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messnel 
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ROZPORZĄDZENI! RADY MINISTRÓW 

z dnia 1'1 maja 1986 r. 

~mleniaJące rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych. 

Na podstawie ut. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2 I art. 24 
ust. 2 oraz w związku z ut. 43 ust. 1-3, art. 44, 46 i 53 
ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzll
dów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. 
Nr 35, poz. 187) zarządza ai ę, co następuje: 

kwalifikacji i zaszereg owania pracowników wprowadza 
aię następujące zmiany: 

§ l. W załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady MI
nistrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad wy-

1) 

2) 

w części A pod lp. 1 
puje si ę liczbą ,,25", 

w części B pod lp. 1 
puje się liczbą ,,25". 

w rubryce 5 liczbę ,,24" zastę-

w rubryce S liczbę ,,24" zastll" 

nagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. § :l. R ozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
Nr 39. poz. 259. z 1983 r. Nr 44. poz. 206 i Nr 58. poz. 263, 5zenia. 
% 1984 r. Nr 2, poz. 4 i NT 57, poz. 287 oraz z 1985 r. 
NI 44, poz. 214 l Nr 55, poz. 281) w tabelach stanowisk, Prezes Rady Ministrów: Z~ MeSSnfłl 


