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aickich w warunkach IZkodllwych dl. _ zdrowia lub; 
\&Cill:illwych oraz zaa.d wypłacania dodatku sa te; 
puc. (Monitor Polski z 1974 l. Nr 29, poz. 178 I rl 
li 78 r. Nr 11, poz. 41) w zakrelń. dotyczącym nauczy
et.U. 

• I . Zaulłdzenł. wchodzi w i ycie z dniem oyłoizenia 
• moclł od dnia 1 ał.rpnia 1981 l . 

~inister Zdrowia i Opieki Społecznej: T. Szelachowsk l 

lałłj czni k do 16rządzenia Ministra 
1 drowi a I Opieki Spo łecznej :i: dnia 
26 wrze śnia 1983_ r . (poz. 183). 

\ VYKAZ PRAC, KTOR YCH WYKONYWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI STANOWI PODSTAWĘ DO PRZYZNANI A 
DODATKU ZA PRACĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH , DLA ZDROWIA 

Stopień 
Lp. Rodzaj pracy Przykłady wys tępowania czynńika 8zkod liwegQ 

szkodliwości 

l 2 3 4 
, 

/ 
/ 

I l Praca w t emperaturze efektywnej powyżej 25°C lub poni- hutnictwo, obsluga pieców ceramiczn ych, piekarniczych, 
żej 10°C wynikającej z procesu t echllologicznego cieplarni itp ., chłodnictwo, browarnictwo itp. 

I 2 Prace w środowisku mokrym o wilgotności względnej po- pralnie, farb iarnie , garbul'I1ie itp. 
\Vie trz8 przckrac_zaj ącej 80% lub be ~pośrednim kontakcie 

z wodą 

I I Prace narażające na dzia lanie substancji szkodliwych, z wy- różne prace badawcze i dydaktyczne oraz ms lafllie , lakier-
j ą tkiem substancji o dzia laniu kumulującym nie, galwanizernie itp. 

I • Spawanie elektryczne i gazowe 
-

I 5 Prace przy wykonywan iu Icków w na rażeniu na promicnio- ap teki, laboratoria, pracownie ga lenowe - półprzemyslowe 

wanie nadfiole towe i przemysiowe wykonywa ,-~i e leków 
---

I 6 Prace narHżajrJ ce na d zia ła ni e py l ó i~ nie zw l 6kn i ających prace w kontakcie z pylam i pochodzeni-a orga nicznego, a tak że 
tkanki płu t'nej - niektórych metali i tworzyw sy lItet ycznych pozbawionych 

dzia łania toksycznego i alerg i zującego 

II T Prace narażające na Izkodliwe działanie miej scowej wibracji prostowanie bł ach, nitowanie, szli fiernie, narzędzia pneuma-
tyczne, ręczne narzędzia o napędzie mechanicznym itp. 

n • Prace narażające . na Izkodliwe działanie hałasu spowodowa- prace przy urządzen i ach wytwarzających halas 
nego procesem technologicznym , 

II t Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu, wynika- prace w kesonach, komorach ciśnieniowych itp. 
jącym z prncesu technologicznego 

- -- -
II 10 Prace narażające na dzialanie substancj i toksyc;nych o cha- różne prace badawcze i dydaktycz ne 

rakterze kumulującym 

II U ' Prace narażające na dziljlanie pyłów wywolujących zwlók- prace w konta l-cie z p'y/ami zaw ierającymi k ry . ta li czną krze-
nienie tkanki płucnej mionkę, np. p ył kwarcow y, piasek, azbe8t, mila, ta lk, ce-

ment itp. 

III 12 Prace narażaj ące na dzia łanie promieniowania j o nizującego obsługa aparatów relltgenowskich, defektosl,<op6w, praca 
przy otwa rtych źródłach prolll ieniowania itp . 

III U Prace w polu elekt romagnetycznym wysokiej częstotliwości piece indukcyjne, radar, aparatura fiz ykot era peutyczn a, 
w zakre.ie 0,1-300000 MHz w strefie zagrożenia urządzenia nada wcze telewizyj ne itp. -

III a Prace awiąząnc • narażeniem na kontakt a materiałem za- weterynaria , mikrobiologia, laboratori-a ana lityczne, oddzia-

kaźnym lub zakaźnie chorymi ludźmi lub zwierzętami ly zakaźne -it p. • 
III 11 Prace pod ziem i ą górnictwo 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 29 września 1983 r. 

W Iprawle wysokości oraz zasad ust.alanla pobierania opiat za pobyt w domac-h pomocy IIpołen.nel oraz 
w dz.iennych ośrodkach adaptacyjnych. 

N il podstaWI e § l pk,t 4 rozporządzenia Rady Mini- ' 
. trów J dnia 4 czel wca 1982 l. W sprawi e upoważnieni a 

organów administrdc ji pallstwowej do ustalania niek tó
rych cen urzędowych I marż handlowych urzędowych oraz 
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określania- zasad ustalania cen regulowanych (Dz. U. :z; 

1982 r. Nr 18, poz. 134 i,z 1983 r. Nr 10, poz. 51) zarządza 
lóię, co następuje: 

§l. Opłaty całkowite lub cZ(;~ciowe za pobyt VI' 

domach pomocy społecznej, zWi1nych dalej "domami", 
oraz w dziennych ośrodkach adclptacyjnych, zwanych da
lej "ośrodkami", ponoszą: 

1) osoby przebywające w domach lub ośrodkach, otrzYi 
nwjące emeryturę, rentę lub posiadające inne własne 
dochody; 

/' 

2) osoby - zwane dalej "osob il mi obowiązanymi do 
opłat" - na ,których z mocy przepisów Kodeksu 
rodzinnego i l opiekuńczego ciąży obowiązek alimenta
cyjny względem osób przebywających w domach łub 
ośrodkach, a nie otrzymujących emerytury lub renty 
I nie posiadających innych wlasnych dochodów, z 
wyłączeniem rodzeTlstwa tych osób. 

ł 2. Nie ponoszą opłat za pobyt w domach po
mocy społecznej lub w dziennych ośrodkaćh adaptacyj
nych:. 

l) osoby nie otrzymujące emeryt my lub renty i nie 
posiadające innych własnych dochodów oraz osób 
obowiązan ych do opłat, 

2) osoby obowiązane ' do opłat za pobyt członków ich 
rorlzin w domach bądź ośrodkach, jeżeli utrzymują 

się wyłącznie z zasiłków pomocy społecznej bądź 

alimentów, 

3) współmałżonkowie osób otrzymujących emeryturę 

lub ;'entę, nie posiadający własnej emerytury, renty 
lub innych własnych dochodów, jeżeli obydwoje prze
bywają w domach lub ośrodKach. 

I 3. 1. Wysokość opłat całkowitych za pobyt w do
mach lub ośrodkach ustala się według wysokości kosztów 
utrzymania, określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia. 

2. Wysokość opłat całkowitych nie może przekra
czać wysokości kosztów utrzymania, o których mowa w 
ust. 1. 

ł -ł. l. Osoby przebywające w domach. otrzymujące 
emerytury lub renty, ponoszą całkowite opłaty za pobyt, 
określone w ł 3, nie przekraczające jednak 75% otrzy
mywanej emerytury lub renty. 

2. Opłaty za pobyt emerytów i rencistów w domach, 
których wydatki są pokrywi1ne w całości z budżetu pall
stwa lub ze środków finansowych przedsiębiorstw pań
stwowych. ulegają potrąceniu z emerytury lub renty ha 
zasadach i w trybie określonych w rozporządzeniu Mi
nistra Pracy, Plac i Spraw Socjalnych z dnia 21 marca 
1983 r. w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur 
1 rent osobom przebywającym w domach pomocy społecz
nej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w za kła
dac;h szkolenia inwalid6w (Dz. U. Nr 15, poz. 76). 

3. Osoby przebywające w ośrodkach, otrzymujące 

emeryturę lub rentę. ponoszą opłaty przeWIdziane w § 2 
załącznika nr 2 de zarządzenia, nie przekraczające jednak 
7.50/. otrzymywanej emerytury lub renty. 

4. Osoby przebywające w domach lub ośrodkach, 
posiadające własne dochody z . tytułu odpłatnych zajęć, 
przekraczające 3.000 zł miesięcznie, ponoszą opłaty za 'po
byt w dom aGh lub ośrodkach w wysokości 25% otrzy
mywanego wynagrodzenia, nie przekraczające jednak wy
sokości obowiązujących opłat całkowitych. 

J. Usoby przebywające w domach lub ośrodkach, po
siadające inne niż wymienione w ust. i, 3 i 4 własne 

dochody, ponoszą opłaty za pobyt w domach lub ośrod

kach w wysokości ustalonej dla osób obowiązanych do 
opłat (§ 1 i 2 załącznika nr 2 do zarządzenia), 

6. W razie gdy osoby przebywające w domach lub 
ośrodkach same ponoszą opłaty (liSt. 1 i 3-5), bez wzglę

. du na ich wysokość, nie należy flochoclzić opłat od osób 
obowiązanych do opłat. 

§ 5. 1. vVysokość opłi1t pon oszon ych przez osoby 
obowiązane do opłat za pobyt członków ich rodzin w 
domach lub ośrodkach określa załącznik nr 2 do zarzą

dzenia. 

2. W razie gdy występuje kilka osób ' obowiązanych 
w równym stopniu do opłat (dzieci, wnuki), suma opłat 

ustalonych dla tych osób nie może przekraczać wyso
kości całkowitych opIat, o których mowa; w § 3. 

3. W razie gdy opłaty całkowite lub częściowe po
noszą osoby obowiązane w pierwszej kolejności do opłat 

. lub gdy osoby te są całl<owicie albo częściowo zwolnione 
od opłat w trybie § 10, nie ndleży dochodzić opłat od 
osób obowiązanych w dalszej kolejności do oplilt. 

4. 'W razie gdy osoba obowiązana w pierwszej ko
lejności do opłat nie może byĆ' obciążona oplatą z uwagi 
na wysokość dochodu na jednego członka rodziny lub 
jest zwolniona z opłat Inapodstawie § 2 pkt 2, opłat na
leży dochodzić od osób. obowiązanych w dalszej kolej
ności d0 opłat. 

§ 6. 1. Wysokość opłat ponoszonych przez 'osoby 
, obowiązane do opłat za pobyt człon}ców roeizlt1 w domach 
lub ośrodkach ustala się w zależności od miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka rodziny 
osoby obowiązanej do opłat. 

2. Wysokość miesięcznego dochodu, o którym mowa 
w ust. 1. obłicza się dzieląc dwundstą czc,ść rocznego do
chodu rodziny ze wszystkich źródeł określonych w § 7 
przez liczbę jej członków, 

3. Przy obliczćwiu dochodu , bierze się pod uwagę 

dochód osoby obowiązanej do opłat" jej współmałżonka, 

dzieci oraz innych członków rodziny pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym. 

4. Do liczby członków rodziny osoby obowiązanej 

do opłat wlicza się osoby, których dochód został wli
czony do dochodu rodziny. a także: 

. 1) czlonków rodziny pozostających we wspólnym gospo- , 
darstwie domowym, nie posiaddjących żadnych włas, 
nych dochodów, 

2) dzieci przebywające w internacie, domu dziecka i za
kłddzie specjalnym, 

3) osobę przebywającą w domu lub ośrodku. 

5. Jeżeli osoba, której dochÓd wlicza się do docho
du rodziny, osiąga dochody z dwóch lub wi(~cej źródeł, 

do obliczania dochodu rodziny przy jmuje się łączną kwotę 
tych dochodów. 

6. Przy ustalaniu dochodu rodziny nie uwzględnia 

się dochodów z tych źródeł. które członek rodziny utraci! 
w ciągu toku kalendarzowego, z którego ustala się 

dochód. 

7. Jeżeli osoba obowiązana do oplat nie ma własnych 
:hódel dochodów, podstawę dó lIsta!,lTlia opIat stanowi 
dochód jej współmalżonka pozostającego z nią we wspól
nym gospodarstwie domowym. 
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§ 7. 1. Za dochód w rozumieniu § 6 ust. 3 uważa się : 

1) w y na grodzenie z t~tułu zatrudnienia i nauki zawodu, 
2) doch ód y z t ytułu: 

a) prclCy nakładczej, 

b) p l'dCy wykonywane ] na rzecz jednostek gospo
d,ar ki uspołecznionej na podstawie urnowy agen
cyjnej, urnowy .zlecenia Itrb umowy o (lzie ło oraz 

. w,półpracy przy wykonyw(,niu tych umów-
uzasadniających objęc i e ubezpieczeniem społecz

nym. 
'c) działalności zarohk owe j na własny . rachunek oraz 

współpracy przy prowadzeniu tej działa lności --. 
uzasadniających objęc ie ubezpieczeniem " spolecz
nym, . 

d) członkostwa spółdzielńi, 
e) wykonywania wolnego zawodu , 
f) st<dej działalności twórczej lub a r tystyczne j, 
g) w'ynajmu pokoi gościnnych, 

3) świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłki z ubezpie
czenia ,>polecznego, z wyjątkiem zclsiłków pogrze l>o
wych po rodow yc h i rodzinnych oraz jednorazowych 
zasiłków z tytułu urod zenia dziecka, 

.) emerytury i renty ze wszystkimi 'wzros tami i dodatka, 
mi . z '.vyjątkiem dodatków rodzinnych oraz dodatków 
pi e lcCjfl<lcvjnych , 

5 ' stypendill, 
6; f1ięcickrotny przychód szacunkowy z gospodarstwa 

roI neqo, ol< re510ny w na kazie płatniczym na zobo
wląz-lnia pie ni ężne , !ącznie z przychodem z dziaJów 
specjidnvch i przychod em zwolnionym od podatku 
g runt owego, 

7) alimenty oraz świadczenia otf2:ymywa'ne z funduszu 
a limentacyjnego. 

2. Je że l i dochód, o którym mowa w ust. l ' pkt l i i, 
podlega opodatkowaniu.' podatkiem od wynagrodzeń 

i składc e na cele emery talne , pomniejsza się go o kwotą 

. tego pod ćl tku i składki. 

3. Za dochód nie uważa się: 

1) kwot podlegających potrąceniu z t )' tułu płacon ych 
swi ii c!czeó alimentacy jnych, 

2) .L ćlsilków na członków rodzin, wypłacanych na pod
stawie ust ti\vy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech
nym obowiązk u obrony Polskiej Rzeczypospolitej Lu
d owej (I)z. U. z 1979 r. Nr iB, poz. 111):. 

3) pomocy materi a lnej udzielonej przez panstwo na 
dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. 

4. Dokum e ntami potwierdzającymi wysokość osiąga

nych dtlC:-lOdów są stosowne zaśw iadczenia wydane przez 
za klad y p r dCy, instytucje, uczelnie, organy administraj:ji 
pan~. twowej a w stosunku do emerytów 1. rencistów -
odcinki przek a zów 'pocztowych z ostatniego miesiąca. 

" § 8. I. Wysokość opIat ' miesięcznych za pobyt 'Ni 
d omćlch luh oś rodkach. ponoszonych przez osoby wymie
nipne w ~ l pkt 2 i § -4 ust. 3 i 5. oblicza się na pod
stawie ' 

/ 

I) wY1Niacl u społecznego. ustalającego przede wszystkim 
liczbc członków ,rodziny pozostających we wspóln y m 
gospodarstwie elomowym. . 

21 dokumentów stwierdzających wysokość osiąganych 

dochodów (§ 7 ust. 4) przez członków rodziny, któ
rych dochód wliczri się do 'dochodu rodzin y. ' 

2. Wysokość opłat. o których mowa w ust. 1, po
winna być aktLlalizowalla nie rzadziej niż co 2 lata. 

§ 9. l. \Vysokóść opłat za pobyt w domach usta ła 
te renowy organ administracji państwowej stopnia podsta
wowego wła sciwy dl a miejsca zami eszkania osoby ubie
gającej si ę o przyjęci e do dO,mu, a w razie przebywania 
osoby w domu - organ administracji państwowej stclpnid 
podstavl'owego, wlaściwy dla mie!sca położenia domu. 

2. Wysokość opł a t za pobyt w ośrodkach ustala t~ 
renowy organ administracji panstwowej stopnia podsta
wowego wl<15Ciwy dla mie jsca zamieszkania zarówno 
osoby ubi egającej się o przyjęcie do ośrodka, jak« prze
bywającej już w ośrodku. 

3. Organy administracji państwowej. o których mowa 
w ust. 1 i 2, mogą zwolnić częściowo lub całkowicie od 
opła~ osoby ponoszące opiaty. 

4. Ustalenia, o których mowa w ust. 1-3, powinny 
zawierać uzasadni e ni e oraz pouczenie o środkach 

prawn yc h. 

5. Orgdny administracji państ,wowej ustalające wy-. 
sokość opłal za pob yt w domach .lub ośrodkach zaw ia
damiają o swych us taleniach osoby zainteresowane oraz 
kierowników właściwych domów lub ośrodków. 

§ 10. \ . Osobom wymienion ym w § 1 pkt l ! § " 
ust. 3 i 5 mogą być udzielane częściowe lub całkowite 
zwolni e'n iil od opIat., jeżeli: 

l) osoby te ponoszą już opIaty za pobyt .innych czlon
ków swych rodzin w domu lub ośrodku albo w innym 

'zakładzie państwowym lub społecznym, 

2) występują szczególnie uzasadnione okoliczności (dłu
gotrwała choroba, śmierć w rodzinie, zniszczenie w 
wyniku kl ęski żywiołowej, inne powazne wypadki 
losowe) , 

3) osoł?), obowiązane co opIat mają na utrzyma ni u 
troje lub więcej dzieci. 

2. Przyznana . ulga w opłacie nie 1l1.0 że przekraczać 
75010 kwoty opIaty obliczonej zgodnie z ustaleniami za
wart ymi w załączniku nr 2 do zarządzerria. 

3. Cz" i,ci owe lub całkowite zwolnienie od opłat może 
być p r Z V'LJlći ne okresowo, nie dłużej jednak niż na 2 lata. 

§ II . Cso by ponoszące opłaty obowiązane są infor
mować OlCjdn\' administracji panstwowej ustalające opł aty 

o wsze l kich zmianach zachodżących w ich położeniu ma
teriałn )'m ( wzroście I u b zmniejszeniu się wysokości do
chodów, liczb y ' członków rodziny) oraz o in!1ych fak tac h . ' 
mogący ch mieć wpływ na wysokość opłat. 

§ 12. l. Osoby ponoszące opIaty, wymienióne w § l 
pkt 2 i § 4 'usL 3-5, należne .kwoty wpłacają na odpo
wiedn ie Konto' bankowe domu .Iub ośrodka , 

. 2. KierGwnik domu lub ośrodka obowiązany jest na-
tychmiast po przyjęciu osoby do domu łub ośrodka po
wiadomić osobę ponoszącą opłatę o n llmerze . konta hą n

kowego w celu wpłacenia n a leżne j kwoty opłat najpóż

niej do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc ubi egły oraz 
o skutkach prawnych w razi e rii ewyw iąza llla się z obo
whlZku uiszczenia opIaty. 

3. Przy obliczaniu wysokości opłaty za okres pierw
szego mi esi ąca pobytu' bierze się pod uwagę liczbę dni 
poblftu osoby w domu. lub ośrod ku, licząc od daty przy
bycia do domu lub ośrodka. 

4. Jeżeli osoba przebywająca w domu opuszcza dom 
'ZIl zgodą kierownika domu na okres dłuzszy niż 2 ty
godnie, osoba ponosząca opłatę (§ 1 pkt 2 i § 4 ust. 4 i 5) 
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płaci w danym iniesiącu polowę ustalonej Opłdty mie
.ięcznej. 

, 5. Jeżeli osoba . przebywająca w ośrodku nie może 
korzystać % ośrodka, za każdy dzie ń nieobecności odlicza 
aię oaobie ponoszącej opłatę kwotę wynikającą z po
dzielenia wysokości ponoszonej opiaty przez 26 dni. 

ł 13. 1. Kierownik domu lub ośrodka prowadzi ewi
dencj .. należności i opłat na kontach nal eżnoścI. zgod nie 
z przepisami o rachunkowości , bud żetowej. 

2. Kierownik domu lub ośrodka prowadzi ewidencję 
osób korzystających z bezpłatnego pobytu w domu lub 
ośrodku. 

3. Roszczeń w stosunku do osób wymi en ionych w § 1 
pkt 2 ił" ust. 3-5, nie wywiązujących się z obowiązku 
uiszczania opiat za pobyt członka rodziny w państwo

wym domu pomocy społecznej lub dziennym ośrodKU 
adaptacyjnym, dochodzi się w drodze egzekucji admini" 
stracyjnej. 

4. Domy pomocy społecznej ' podporządkowane Zrze
szeniu Katolików "Caritas" oraz domy dotowane częścio

wo % budżetów województw. roszczeń, o których mowa 
w ust. 3, dochodzą w d rodze postępowania .sądowego. 

ł 14. Tracą moc: 

l) zarUldzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

Poz. 184 

mania w jJ<111stwowych c!omdch pomocy społecznej 

(Dz. Urz. MZiOS Nr 18. poz. 84). 

2) za rządzenie Ministra Zd ro wia i Opieki Społeczne j 

z dnia 12 sierpnia 1968 r.w sprawie k osztów utrzy
m ania w domach pomocy społecznej częściowo do
towan ych z budżetów rad narodowych oraz zasa d 
udzi e lania dotacj~ (Dz. Urz. MZiOS Nr 18. poz. 85), 

3) pismo okól ne Ministra Zdrowia i Opieki Społeczne j 
z dnia 9 czerwca 1971 r. w sprawie zw olnien ia eme
rytów (rencistów) od opła t za pobyt c złonków ic h 
.rodzin w domach pomocy społecznej (Dz. Urz. MZiOS 
Nr 14. poz 71) . ' 

4) § l ust. 2 pkt 3 lit. i).) za rządzenia Min istra Zdrowia 
i Upieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1981 r. \V' 
sprawie zwiększenia opl1lt za niektóre usługi świad

czone przez zakłady spo łeczne służby zdro wia i opie 
ki śpolecznej (Dz, Urz. MZiOS Nr 2, poz. 8). 

5) § 1 ust. 2 pkt 3 lit. a) zarządzenia Minist ra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1982 r. ' W1' 
sprawie dodatkowych opiat za Clslugi świadczone 

przez zakłady społeczne służby zdrowia opieki spo
łecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 9, poz. 34). 

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listo
pada 1983 r. 

1 dnia 12 sie rpnia 1968 r. w sprawie kosztÓw utrzy- ,Minister Zdrowia Opieki SP? lecznej: T. SzelucllOwski 

'Zalą rzn ik i do 'Znrząrl7~nla ' Mini~l.~a 
Zdrow ia i Opieki S ~u łec~ne j l dnia 
29 wrześn i a 1983 r. (poz. 184) . 

Załącznik nr i. 

WYSOKOSC KOSZTOW UTRZYMANIA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ . W DZIENNYCH 
OŚRODKACH ADAPT ACY JNYCH 

ł 1. Dla ust.alania opłat całkowitych za ' pobyt w · 
domach pomocy społecznej: państwowych, podległych 
Zrzeszeniu Katolików "Caritas" i częściowCl dotowanych 
z ' budzetów województw oraz w dzienn ych osrodkach 
adaptacyjnych przyjmuje się następujące wysokości dzien
nego kosztu utrzymani a: 

1) w domach rencistów - , 350 zł, 
~l "( domach dla przewlekle .chorych nie-

widomych - 440 zl, 
3) w domach dla przewlekle chorych ze scho-

rzeniami układu nerwowego - 370 zł, 
.) w domach dla osób uzależnionych od alko-

holu - 370 zł, 

5) w domach d la umysJowo upośJedzon ych 400 zł , 

6) w domach dla dzieci niedorozwini ęl ych 
umyslowo 350 zł, 

7) w · dziennych oś rodkach adaptacyJnych 132 zł. 

§ 2. Wysokość mi esięcznych kosztów utrzymania 
oblicza się n a stępu jąco : 

l) w domach pomocy spo łecznej - mnożąc wysok ość 
ctziennego k osztu utrz vn1il nia (§ 1 pkt 1--6) p rzez 3D, 

2) w dziennych ośrodkach adaptacyjnych - .mn oząc wy
soknsć rlziennego kosztu utrzymania(§ 1 pkt 7~ 
przez 26. 
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Załącznik _ J. 

WYSOKOŚC OPŁAT PONOSZONYCH· PRZEZ OSOBY OBOWIĄZANE DO OPŁAT ŻA · POBYT CZŁONKOW ICH 
. RODZIN W DOMACH POMOCY SF'OŁECZNEJ ORAZ W DZIENNYCH OŚRODKACH ADAPTACYJNYCH 

ł 1. Wysokość opłat za pobyt w domach prunocy społec·znej wynosi miesięcznie przy dochodach na. 
~ członka rodziny: 

l) do 3000 zl wolne od opłat, 

2) od 3001 zł do 3500 zl 20% dochodu na l członka rodziny,. 

3) od 3501 zl do 4500 zl 25% - ,,-

4) od 4501 zl do 5500 zl 30% -'f~ 

5) od 5501 zl do 6500 zl ,- 40% -,,-

6) od 6501 zl do 7500 zl 5t}0f0 - "- , \.. 

7) od 7 501 zł do 8 500 zł 60°/& -,,-

8) od 8501 zl do 9501) zł 70ą/o -'4--

9) od 9501 zł do 10 500 zł 85% -,,-

lO) powyżej 10 500 zł 100ą/o -,,-

nie więcej jednak nit wy-
sokość opł aty całkowitej . 

§ 2. Wysokość opiat za pobyt w dzie nnych ośrodkach adaptacyjnych wynosi miesięcznie przy d ochodach 
na 1 członk-a rodziny: 

1) d o 3000 zł 

2f od 3 001 zł do 5 000 zł 

3) powyżej 5000 zł 

- wolne od opiat, 

- 20°/0 dochodu na l członka rodziny, 
-,,-

nie więcej jednak ni! wy
sokość opłaty całkowitej. 

§ 3. Ustalenia za wa rte w ninIejsz ym zał ączni k u odnoszą się do opłat za poby t w domach pomoc~ społecz-
nej państwowych. podl e gły ch Zrz esz.eniu Katolików "Caritas" oraz częściowo d olowanych z budżetów wo-
jewództ w. 

Załącznik nr 3. 

ZASADY UDZrElANTA DOTACJI DO !'-.10M POMOCY SPOŁECZNEJ CZĘŚCIOWO DOTOWAl\YM Z BUDZETOW 
WOJE\VODZTW 

§ l. Domy pomocy społecznej części owo dotowane 
l! budżetów województw otrzymują dotac je z wydziałów 

zdrowia · i opieki społecznej urzędów wojewódzki c h na 
utrzymanie osób przebywających w tych domach na plid
.tawie skierowania wydanego przez te wyci ziały. 

§ 2. Wysokość udzieląnej dotacji wynosi: 
1) w domach dla przewlekle chorych i n iewidomych : 

al za pobyt osoby up rawnionej do bezpła tnego po- , 
bytu w domu pomocy społecznej - 280 zł dzien
nie. a 8400 zl miesięcznie. 

bl za pobyt osoby, kłóri! sami! ponosi opIaty lub za : 
której pobyt opIaty POilOSZą osoby obowią za ne 

do opła t - r6żnis: ę między kwotami ustalonymi 
pod lit. a) a wnoszon ymi opiat ami. jeżeli opłaty ta 
są mniejsze od k/woŁ ustalonych pod lit. a). 

2) w dumach dla dzieci niedorozwiniętych umysłowo: 

a) za pobyt osoby uprawnioriej do bezpłatnego p04 
bytu w domu pomocy społecznej -320 zł dzien
n ie. II 9600 zł miesięcznie. 

h) za pob yt osoby, która sama ponosi opiaty lub za 
której pobyt opłaty ponoszą osoby obowiązan~ 

do opI at - różnicę między kwotami ustalonymi 
pod lit. a) a wnoszonymi opłatami. jeżeli opłaty ta 
są mniejsze od kwot llstalony<;h pod lit: al. 

TtoC'lono'l - polecenia Prezesd Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka" • .za.kłali nr l. Warszawa.. ul. Tamka 3. 

Zaln. 0959-t300-Rl Cena 16,00 zł 

" 


