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UCHW AtA Nr 40 RADY MlNISTROW 

z dnia 30 marca 1987 r. 

w sprawie . częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen niektórym osobom pobierającym ' 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

W celu ' częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków 
z tytułu podwyżek cen .osobom pobierającym świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego Rada Ministrów uchwala, co 
następuje. 

§ l. I. Osobom pobierającym świadczenia z fundu· 
szu alimentacyjnego z~ięks,zone o 1300 . zł miesięcznie 

. na podstawie art. l ' ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. 
o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. 
Nr 3, poz. 13), mezależnie od świadczeń z funduszu ali
meotacyjnego dodatkowo wypłaca się kwotę 600 zł mie
sięcznie . 

. 2. Kwota, o której mowa w li S t. J, nie podlega 
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sciągnięclu na rzecz funduszu 'alimentacyjnego od osoby 
zobowiązanej do alimentów. 

§ 2. TraCI moc uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 
6 marca 1986 r . w sprawie częściowego uwzględnienia 
wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen niektórym 
osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimenta
cyjnego (Monitor Polski Nr 7, poz. 46)., 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 
1987 r. 

kwietnia 

Prezes Rady Mińistrów : Z. MessneT 

UCHW AtA Nr ' 41 RADY MINISTROW 

z dnia 30 marca 1987 r. 

w sprawie stałych- zasiłków pieniężnyc:h z pomocy społecmej dla osób będących inwalidami od dzieciństwa • 

. W celu zapewnienia podstawowych środków utrzy
mania osobom będącym inwalidami od dzieciństwa Rada 
'vfinistrów uchwala, co następuje : 

§ l. , 1. Osobom, które nie mogą podjąć pracy z po
wodu inwalidztwa istniejącego od dzieciństwa, przysłu
guje, z zastrzeżeniem ust. 3, stały zasiłek pieniężny z po
mocyspolecznej, zwany dalej "zasiłkiem", jeżeli : 

I) ukończyły 18 lat życia, 

2) nie mają stałych dochodów, w tym prawa do eme
rytury lub renty, 

3) zostały ., zaliczone do I lub II grupy inwalidów przez 
komisjE) lekarską do spraw inwalidztwa i_ zatrudnie
nia, z ustaleniem, że inwalidztwo istnieje od urodze
nia albo powstało przed ukończeniem 16 roku życia. 

2. Zasiłek przysługuje niezależnie cd sytuacji mate-
I ialnej osób zobowiązanych do alimenta cji oraz niezależ
nie od prżysługujących alimentów. 

3. Zasiłek nie przysługuje osobie przebywającej w 
dom'u pomocy' społecznej, w zakładzie opiekuńczym lub 
wychowawczym. 

§ 2. 1. Zasiłki przyznają i wypłacają terenowe orga
ny administracji państwowej O ' właściwości szczególnej 
do · spraw zdrowi., i opieki społecznej stopnia podstawo
wego właściwe ze względu na miejsce pobytu stałego 

lub czasowego osoby uprawnionej do zasiłku. 

2. Zasiłek przyznaje się po powzięciu wiadomości 

o okolicznościach uzasadniających przyzname zasiłku 

. z urzędu przez organ .określony . w ust. 1 albo na wniosek 
zainteresowanego, jego przedstawiciela ustawowego, pef, 
nomocnika lub osoby pełniącej nad nim faktyczną opiekę 
albo organizacji społecznej. 

§ 3. 1. Zasiłek przysługUje w wysokości : 

J) 7000 zł miesięcznie 

2) 5600 zł miesięcznie 

dla mwalidów l grupy, 
dla inwalidów II grupy. 

2. Zasiłek dla osób przebywających nieprzerwanie 
ponad 6 miesięcy w zakładzie społecznej służby zdrowia 
wypłaca się, począwszy od 7 rniesiąca pobytu w tym za
kładzie, w wysokości 200/0 kwoty, o której mowa w ust. I. 

3. Zasiłek wypłaca się począwszy od miesiąca, w 
którym zostało stwierdzone inwalidztwo, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 pkt 3, nie wcześniej jednak niż od dnia 
l kwietnia 1987 r. 

§ 4. 1. Upoważnia się Ministra Finansów do zwięk
szenia w 1987 r. dochodów zasilających dla budżetów 
terenowych z rezerwy Rady Ministrów na pokrycie 
skutków finansowych związanych z wprowadzeniem za
siłków oraz na pokrycie kosztów związanych z wdroże
niem uchwały. 

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej dokona po
działu środków, o których mowa w ust. 1, między po

, szczególne województwa., 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Z: Messner 


