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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 8 sierpnia 1988 r.
zmieniające

rozporządzenie

ponoszenia

w sprawie zasad orgą.nlzowanła 1 finansowania praktycznej na,ukl zawodu oraz '
przez zakłady pracy zatrudniające absolwent6w szkół zawodowych.

k08zt6wJaJzłałcenia

,

~

"

Na pods~awie art. 41 pkt 1-3, w związku z art. 11
ust. 3 i 3a, .art. 18 ust. 6 l art. 35 ust. 2 ustawy z dnia
15 'lrpca 1961 r~ o rozwoju systemu oświaty i wychowar
_ nia (D~. U. Nr '32, poz . .160, z 1971 r.Nr 12, poz. 115, z
J972 r. Nr i6; poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234 i z
!984 r. Nr 49, poz. 253) oraz art. 1.91 '.§ 3 Kodeksu pracy
, (Dz. U: z 1974 r. Nr 24, poz. 14'1, z 1975 r. Nr 16, poz. 91,
z 1981 ,r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz.' 714, z 1985 r.
Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201,
z 1987 r. _Nr 2'1, poz. 124 oraz z 1988 r. Nr 20, poz. 134) za·
rządza stę,c~ n",stępuj~:

i dnia 16
1985 rl w sprawie zasad organizowania i finan·
.s owania praktycznej nauki ,zawodu oraz ponoszenia kosz·
tów kształcenia przez zakłady. pracy zatrudniające absol·
wentów szkół zawodowych (Dz. U. Nr ~2,poz. 268) wpro·
'Wadza się następujące zmiany:
§ I.W rozporządzeniu , Rady Ministrów

"września

I

czym okres pełnienia tej służby wlicza się ,
do okresu zatrudnienia :wymienionego w
ust. 1.

5. Wpłaty' z tytułu ponoszenia kosztów - kształ
cenia dokonuje się . na rachunek funduszu
pomocy szkole w województwie wła ~ciwym
dla siedziby szkoły, którą abśolwent ukot\czył.",

5) po § 24 dodaje ~ię § 24a W brzmieni-u:
,,§ 24a. t. Obowiązek, o którym mowa w § 24 ust. l.
nie dotyczy:
l) j~dnostek i zakładów budżeto\;'ych,
2)

zakładów pracy przy zatrudnianiu:
a) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych specjalnych,
b) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,- którzy są ' inwal~damt.

3)

spółdzielni

1)- w § 13 w ust. 3 dodaje się nakoń<;uwyrazy "wyznaczonych przez kierownika zakładu pracy",
2) w § 15 w ust. 6 iw .§ 23 w ust. ' 5 po wyrazacn "do. datek dewizowy" dodaje się wyrazy "oraz inne świad·
~zenia",
.
3) w§ 19 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "oraz
. ubezpieczenie społeC'zne" 'skreśla się,

. 4)

składek

,

na. ich

§ ' 24 otrzymuje brzmienie :

,,§ 24. 1. Zakłady pracy zatrudnią.jące absolwentów

"

zasadniczych szkół zawodowych, ~na któ·
, rych nie prowadziły praktycznej nauki za·
wodu, są zobowiązane do ponoszenia kosz·
tów kształcenia tych absolwentów w okie ...
się pierwszych trzech lat ich zatrudnienia,
W. tenninie' określonym w ust. 3.
2. Wysokość kosztów kśztałcenia absolwen\ taw zasadnIczych szkół z:a wodowych ogła
.sza . tor,ocznie Minister Edukacji Narodowej.
_3. Zakłady pracy dokonują wpłat z tytułu po·
noszenia Kosztów kształcenia . w Ciągli jed~
nego miesiąca po upływie każdego roku
' kalendarzowego; w wys.okości proporcjonal· .
nej do okresu zatrudnienia absolwenta ' w
danym zakładzie, ustalonej w op~rciu o
_koszt- kształceni~ absolwenta obowiązujący
w dniu podjęcia przez ę.psolwenta . pierw.
'szego zatrudnienia.
4. Zakład pracy nie ponosi kosztów kształce
nia W · okresie pełnienia przez absolwenta
służby wo-jsk-owej (zasadniczej służby w
obronie cywilnej, służby zastępczej), prz.y

- jeżeli zatrudniają absolwentów zasadniczych, s'zkółzawodo' wych prowadzonych i utrzymywanych
prżez Z!'Żeszającyte spółdzielnie centralny związek spółdzielczy, a spół·.
dzielni pracy zruszonych vi ·· Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy
także przy zatrudnianiu absolwentów
innych zasadniczych szkÓł za(wodowych,
jeżeli liczba oddziałów w szkOłach ze(.
wodowych dla niep-racujących, prowadzonych i utrzymywanych / ptzez Cen·
-tralny Związek SpółdzielCzości Pracy,
stosunku do 1987 r.,
nie zmniejsźy się

w

4>. organizacji społecznych nie prowadzą
cycn dzialalności gospodarczej~
5) indywIdualnych
6)

gospodarstw rolnych,

zakładów
pracy, które zatrudniają
absolwentów zasadniczy~h szkół zaV(Oo
dowych 'w miej~oe:
'
' . l,
a) wyszkolonych w danym roku w
tych zakładach młodocianych pła
cowników, którzy po zakończe
niu nauki zawodu rozwiązali untowę o pracę lub porzucili pracę Iw
tych zakładach,
b) uczniów zasadniczych szkół zav.jo.
dowych, którzy co najmniej osta~ni
rąk zajęć . -pr.aktycznych . odbYW\ł1i
w tych zakładach i nie podjęli Iw
I
nich ' pracy,
'
.
t

I

I

I,

?'

r. ,;-

..'lbiennik :Ustaw Nr Q9
urucham{an yc~ rzemie"ślniczych
pracy w okresie korzystania
ze zwolnienia z podatku docJ;lódowego
i 'Właściwy ' kurator oświaty ' i wychowania
może zwolnić Ź' obowiązkU, ' o ,którym rpo- .
wa 'w § 24 ust, 1
'
7)

nowo

nia

zakł<id6w

mne pOlJlQ.ce , dydaktyćzne ' oraz
i surowce,

l

materiały '

2) zall:.ład pracy

zatrudniający absolwenta skierowanego do'. pracy przezterenowy organ administracji pańsfwowej
wykonujący pośrednictwo pracy:'
§ . 2. . ' Razporządzeilie wchodzi w życie ' z · d~iem
1) całkowicie lub częściowo zakład pra,
.
eYi - który poniósł .znaczny wkład na ' t września 1988 r.
wyposażanie s7ikół z,awodowyćh 'fwars!k .
, Prezes Rady Mini:str6w: Z. NfessJ.ler
tatów sz"kolnyC'h, pracowni) w urządze ....
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Z dnia 8 sferpnja 198łJ r.

\ '

!

.,

•

./

\' 'WIlie.atajt«:e .r~zperządzenle w ,.pra:wj~ :paenoszenlawłasnolCł ~homolcl rołny~•. znosz~. 'wSp6łWfaanołcl
lalach orerudloinOścl°- oraz dzleclZl(;%eD1& g:oęOdaJ'Śtw yotnych• .
Na podstawie art. 160 § 3, ~{t. H;5~ i 1076 . K~deksu
cywilnego (Dz. p. ~. 1964 r. Nł' . W,poz.93, . .,"?: 191'1 J • .NI 2'/,
ppz., 252,z. 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 8l.
, ,;Nr, ł9, 'Poz. 141 i Nr 30, poz.; 2Hł" z. 1.'984 \ T. Nr 45', .Pc;1Z. 242
. oraz, z 1985r. Nt 22, poż. 99) 'ZaT1Ządza się, con'astępuję :

parrstw-owej . et zatwierdzeniU. planu -;-realizac~j-,
.nęgo zagospodarowania n'a inne .·celem:! produkcja rolna,wydaną ' 1W tJ:ybie przepis6wf)lawa budowlanego.";
.

.

/.

2) :§ li

,

,§ l, W. TOZp0fcZądzeniu 'Rady Mini strów z · dnia
, 28 . listąpad~ 1!;ł64 r. w !>prawie pr.zen.o szenia własności nie-

'. ,j§

wsp'ółwlasności la~ich

, ruchpmo$ci rolnyc:;h, znoszen'i'a

,nie, lucbmno§cł oru <dzi-ed~iczenia 'gospred.arstw rolnych (Dz. U.
z 1983 r. Ńr ' t9, paz. '86 i ~ 1988 r . •Nr lO,' poz. 73) w{>ro<
wadza .się :następujące zmiany:

; ..

'I) VI ~§ '1 uśt._ 1i i '2, otrZymują
'brzmienie:
'
. ",ii.' Nieruchomość l.lWdżasię za ToIną, jeżeli jest Jubc
może być nŻ'yrtkowana ńa cele produkcji rolnej,

'Ill'e )Vyłączając 'pręd~i . ooniczej, sadowni:
li- ~bnl!j.
.
.2.: NłemcbPmost, rolna .tracidolychczaspwy charakter, jez~Ii '
.
.
-rCZE!~

.

.

\

-

:J~ 2ost~.ładbdęta ostateczn~ .~~cyzją

m:ganu . adminisuAcJi

~~tMiowej,

.

.

otrzym.uj e. brzmieilie:._

6. 1, Oceny zdo~ności ' gospodarstwa rolnego na·
'b ywcy do towarowej produkcji ' rolnej' dol:onujeterenowy organ administracji państwo
wej o właŚCIwości szczeg6łnej _do spraw
rolnict\ya stopnia podstawowego w for,mie
zaśWfiidćzenia.
'
.
2. ' Gospodarstwo rolnespe'łnia warunki do '
uznania ,go , ZOb .zdolne ,d o towarowet p1i;~
dukcji r:olnej, jeżeli:
t) właściciel ; gospOdarśtwa nabywa grunty
,w celu .jego powiększenia albo
2) .ebszargaspOOa'l'stwa nowo powstającego .'
wynosi nie mniej niż 2 ha użytków'\ (
rolnych,";
•

terenowegozatwierdza·

.

~

•

"

.'

J,

'.

3)w § t6' ,ust. 1 ~t'rz}mluje brzinienie~
p<)d,ztalu gnmtów przeznacz~>Dych
pod budownictwo jedn0 r~zinne nje będące ,
.. t.'SJl1aty spadkowe na rzecz- spadkobierców, któ.' budoWIJ,iClw.emzagroo.awynJ:, wydaną
trybie
TZy w ~hw:iU działu spadku byli trwale nJeiclolnl
:PIzepis!w tÓ gospooatce <gruntami l wywłaszdo ;p~aciY .albo małoletni lub ..pobierali nliukę za~
cZaQiu nieruchomości. albo
wodu albo · uczęszczali do szkoły, podlegaj,
uiszczeni u w rat~h ll!iesiecznycl1 równych naj"
2) zost~ła objęta olitateczną decyzją <terenowego '
niższej emeryturzepracowniĆ:~ej."
, , organu adtą:lnistr'acj,i państwowej o _ustaleniu
, 'l'Okal izacjiinweSlycji, ' wydaną w trybie prze,§ 2. )ltozpor~dt.e.nie wchodzi i W życie po upływie
.'PisÓ,v J .planowaniu pr,zestp:ennym, w wypad·· ,
lCach zaś, w któryc;h,wydanietakiej decY,Zji jednego miesiąca oci' 'dnIa -ogłoszenia:
nie jest pmewi~iane, ~osta~a objęta ostatecz'. ,Pr'e zesRady Ministrów: w 'z. Z. Szalajda
ną 'dec~j, 1~ren0wegooFgariu administracji
jącą ~ projekt

w

.\.

~. J
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. z dnia i8 ·, sierpnia 1988

...

.
zńllenłające różpo(ządzenle

i .

o

N.

w'

pod~t-aWiealt. 32 ustawy

epooalł.:ow.anią

'(Dz .. U. z 1987 r. Nr

--- .
pą,datku

'

l'.

.;.

I""

sp.raw#~ , stawek
otlponadnonnatywnych wypłat ' wy.ilągllOdzeD
, 1fStillanła' kwotwynag:rodzeil woJnrch od podatku. .
'
li:

dnia 26 lu, tego 1982 r~

;jfLfułośte'k .gos.pOdarki uspołecznione]
12, pOll:. i7ł zar.~za się, co następuje :

oraz zasad '

:§ 'l;.' W r:(!)zPGi:ząd~niu RatłyJMfnistrów 'z dnia 18 liSto-, _
pada 1985r. 'W 's priiwie stawek. ;podatku 'o d PQnadnonna.
-t}'w.nych . wypłat wynaf/Tod2eń 'o raz zasad ustalania kwot

f· _ .

,4,:.

