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cjalną i istniejących lub projektowanych urządzeń 
socj alnych, . . 

c) następujące normy (stawki) określające czasokres 
trwania poszczególnych form akcji socjalnej oraz 
nieprzekraczalną górną granicę wydatków na jed
nostkę: 

l) żłobki dzienne - zł 300 na jednostkę dziennie, 
2) żłobki sezonowe 

wiejskię 

3) żłobki tygodnicwe 
4) stacje opieki nad 

" 200 " 
." SQ() " 

matką i dzieckiem -" 35" 
5) przedszkola - .. 200 " 
6) świetlice dla dzieci 

1 młodzieży 
, 'l) ogródki jordanow-

- .. 100 " 

" 
" . , .. 
.. 

. ski~ . -II 100 Ił '" 

8) kolonie -" 330 H .. 

" 

" 

9) półkolonię -" 210 Ił ot " 

10) prewentoria -" 525" to " 

11) domy turnusowe - II 400 ot.. " 

12) dziecińce -" 160"" " 
13) higiena osobo -.. la na jednego zatrudnione-

, go miesięcznie, 
14) wczasy świąteczne -.. 25 na jednego zatrudnione

go miesięcznie, 
15) wczasy doroczne - II 1'80 na jednego wczasowicza 

dziennie, 
16) ogrody działkowe - ot 40 na jednego zatrudnione

go rOClZnie. 
3. Kredyty, przeznaczone na Fudusz Socjalny, stanowią 

w ramach resortu (części budżetu) jedną całość nJ,ezależ
nie od tego, w którym dziale budżetu są preliminowane. 
Przesunięcia kredytów Funduszu Socjalnego w obrębie re
sortu z jednego działu do innego mogą nastąpić w trybie, 
ustalonym art. 10 ustawy skarbowej na rok 1950 (Dz. U. 
R. P. Nr 16, poz. 135). Wnioski w tych sprawach przed
kł8idać będą właściwi Ministrowie w porozumieniu z Za
rządami Głównymi zainteresowanych związków zawodo
wych. 

4. Wpłaty od pra.cowników z tytułu qp.płatności za ko
. rzystanie z niektórych form akcji socjalnej mogą być za 
zezwoleniem Ministerstwa Finansów dokonywane na spe
cjalny fundusz pozabudżet:c?wy na rachunku, utworzony~ 
przez Centralną Księgowosc i urzędy skarbowe. Z tego tez 
rachunku mogą być przez władze resortowe dysponowane 
odpowiednie wypłaty. 

'5. Preliminarze .budżetowe Funduszu SOcjalnego w 1960 r. 
podlegają zatwierdzeniu przez właściwych MiIIlistrów przy 
współudziale zainteresowanego Zarządu Głównego związ
ku zawodowego. 
Właściwi MinistrowIe w por<YJ:umieniu z Zarz. Gł. Zw. 

Zaw. i z Prezydium Rady Ministrów (Biuro Organizacji) 
mogą upoważnić bezpośrednio podległych sobie lderowni
ków urzędów do zatwierdzenia, przy współudziale zarzą
dów okręgowych właściwych związków zaWOdowych, p~e
liminarzy budżetowych Funduszu Socjalnego dla urzędow 
I instancji. W tych przypadkach należy scalić zatwier~
ny preliminarz budżetowy Funduszu Socjalnego urzęd0:-V . 
I instancji i przesłać go niezwłocznie do resortowego mI
nisterstwa. 
, 6. O ustaleniu wysokości kredytów na Fundu~z Socjal
ny i ich podziale na poszczególne formy akcji socjalnej 
należy niezwłocznie poWiadomić zainteresowane zarządy 
związków zawodowych. 

7. Do dokonywania w ciągu roku przesunięć kredytów na 
poszczególne pozycje Akcji ~cjalnej (świadczenia sp<?
łe·czne kasy zapomogowo-pozYC2kowe, wczasy pracownI
cze administracja stołówek) upoważniony jest Minister 
Fm'ansów w porozumieniu z Centralną Radą Związków 
Zawodowych na :wniosek resortowego Ministra i Zarządu 
Głównego właściwego związku zawodowego, a w odniesie
niu do pOzycji "administracja stołówek" ponadto w po
rozumieniu z Ministerstwem Handll1 Wewnętrznego. 

8. Poszczególne Ministerstwa obowiązane są " sporządziĆ 
scalone budżety Funcuszu Socjalnego w ramach resortu 
i przesłać je do Prezydium Rady Ministrów (Biuro Orga
nizacji). 

9. AdminJ.strowanie Funduszem Socjalnym w ramach 
zatwierdzonego budżetu oraz zawieranie umów w sprawie 
korzystania przez pracowników z urządzeń utrzymywa
nych i administrowanYch przez Państwo lub organizacje 
.społeczne dopuszczone przez Państwo, należy do kompe
tencji orianów, prowadząCYCh akcję socjalną w porozu-

. mieniu z zarządem właściwe.go związku zawodowego. 

10. Każda wypłata z Funduszu SOcjalnego winna być 
parafowana przez Uipoważnionego przez zarząd właściwe. 
go związku zawodowego delegata. 

11. Decyzja, kto spośród pracowników lub członków ich 
rodzin ma prawo korzystać z poszczególnych form akcji 
socjalnej w ramach obowiązujących przepisów, norm i wy. 
tycznych Centralnej Rady Związków Zawodowych, należy 
do kompetencji właściwego zarządu związku zawodowego. 

12. Bliższe wytyczne w sprawie sporządzenia prellmina. 
rzy budżetowych Funduszu Socjalnego i w sprawie pro
wadzenia akcji socjalnej oraz sprawozdawczości wyda Pre. 
zydium Rady Ministrów (Biuro Organiza.cji) w porozu. 
mieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych . 

13. Właściwi Ministrowie wydadzą polecenia podległym 
organom, prowadzącym akcj ę socj alną, aby w pracach 
swych utrzymywały stały kontakt z zainteresowanymi 
związkami zaWodowymi. . 

14 .. Zarządzenie niinejsze wchodzi w życie z dniem ogło~. 
szema. 

PREZES RADY MINISTRÓW J~zef Cyrankiewicz 

605. 
OKóLNIK Nr 17 

PREZESA RADY MINISTRÓW 
z dnia 21 kwietnia 1950 r. 

w sprawie nadsyłania do Biblioteki Sejmowej wydawnictw 
urzędowych. ' . 

Marszałek Sejmu Ustawodawczego zwrócił się z prośbą 
o nadsyłanie do Biblioteki Sejmowej wszelkich wydaw
nictw urzędów centralnych i instytucji im pOdległych. 

Zada;nia Biblioteki Sejmowej wymagają stałego kom
pletowania wszystkich wydawnictw urzędowych. Dotych
czas stosowana praktyka każdorazowych porozumień Bi
blioteki z urzędami o nadsyłanie ich wydawnictw nie da
ła spodziewanych wyników. 
. Celem' zapewnienia Bibliotece Sejmowej otrzymywania 
wydawnictw urzędowych proszę Ob. Ob. Ministrów o wy
danie zarządzeń, pOlecających nadsyłanie do Biblioteki 
Sejmowej bezpłatnie po 2 egz. wszystkich urzędowych wy
dawnictw łącznie z biuletynami o charakterze ogólnym, 
jakie ukazują się w podległych im resortach. 

PREZES RADY MINISTRóW J. Cyrankiewicz 

606. 
ZARZ4DZENIE 

MINISTRA PRACY I . OPlElH SPOŁECZNEJ 
z dnia 27 kwietnia 19501'; 

W sprawie uStalenia podstawy ubezpieczenia pracowników 
rolnych. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 
r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 
396) w brzmieniu dekretu z dnia 8 IJtycznia 1946 r. o zmia. 
nie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubez
pieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 28) zarządza 
się, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rol-. 
nych, co następuje: 

§ 1. Podstawą wymiaru składek i świadczeń we wszyst
kich rOdzajach ubezpieczenia pracownil{ów rolnych 'jest 
całkowite wynagrodzenie pracownika tak w gotówce, jak 
i w naturze, z zastrzeżeniem norm, ustalonych na pod
stawia art. 16 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym. 

§ 2. Część gotówkową wynagrodzenia pracownika rol
nego przyjmuje się w wysokości kwot należnego wyna~ro
dzenia gotówkowego. 

§ 3. Za podstawę ustalenia części wynagrodzenia w na-
turze przyjmuje się następujące przeciętne ceny: 

pszenica 3.250.- zł za 1 q 
żyto 2.050.- zł "" " 
jęczmień 2.050.- zł " "" 
groch 3.250.- zł " "" 
ziemniaki 650.- zł " " " 
węgiel 320,.- zł " " " 
mleko 25.- zł " l litr . 
całodzienne wyżywienie 3.600.~ zł miesięcz. 
mieszkanie 300.- zł " 
pomieszczenie dla inwentarza 200.- zł " 

§ 4. Wartość innych naturaliów, niewymienionych w § 
3, oblicza się na podstawie ich równowartości w natura
liach, określonych w § 3, według stosunku, oznaczonego w 
obOWiązującym układzie zbiorowym pracy. 

§ 5. Do podstawy wymiaru składek i świadczeń przy u
bezpieczeniu pracowników rolnych, zatrudnionych w za
kładach pracy władania publicznego, a objętych układem 
zbiorowym pracy, zawartym w dniu 25 marca 19501'. po
między Centralnym Za:.ządem Przedsiębiorstwa Państw~ 
wego Państwowe Gospodarstwa Rolne a Zarządem Głów· 




