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UCHW AtA Nr 42 RADY MINIS1'ROW 

z. dnia 30 marca 1987 r. 

w sprawie ulg w opłatach za przejazdy dla dzieci i młodzieży nie objętych obowiązkiem sikolnym wskutek 
choroby lub niepełnosprawności. 

W celu 'polepszenia , sytuacji bytowej" rodzin dziecI 
I młodzieży, które wskutek choroby lub niepełnospraw

noki nie są objęte obowiązkiem szkolnym, oraz umożli-

• wienia im korzystania ze środków masowej komunikacji. 
na podstawie art. II ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. - Prawo przewozowe , (Dz. U. Nr 53, poz. 272) 
Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ I. I. Minister Komunikacji z,apewni' z dniem 
kwietnia 19ł:l7 r. dzie~iom oraz młodzieży w wieku od G 

do 18 lat nie objętym obowiązkiem szkolpym wskutek 
choroby lub ' niepełnosprawnoścI ulgi w wysokości 50°/9 
opiat za przejazdy koleją i transportem samochodowym 
publicznym (w komunikacji regularnej objętej rozkładem 

jazdy). 

2. Wojewodowie i prezydenci miast: stołecznego 

Warszawy, Krakowa i Łodzi zapewnią z dniem I kwietnia 
1987 r. dzieciom oraz młogzieży w wieku od 6 do 18 lat 
nie objętym obowiązkiem szkolnym wskutek <;.horoby 
lub niepełnosprawności ulgi w wysokości 50% opłat za 
prz~jazdy środkami miejskiej komunikacji masowej. 

§ 2. Do korzystania z ulg, o których mowa w ,§ l, 
uprawniają zaświadczenia wydane przez terenowe organy 
administracji państwowej stopnia podstawowego o właści
wości szczególnej do spraw oświaty i wychowania. 

§ 3. Uchwala wchodzi ' w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Mess/'lL'r 
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UCHW AtA Nr 43 RADY MłNISTROW 

z dnia 30 marca 1987 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych, na· obszarze kraju, uchwałę 
w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń 
przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy' w innej miejscowości. 

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. 
Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, 
poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r . Nr 20, poz.8S 
i Nr 35, poz. 162 oraz z 1986 r. Nr 42, poz. 201) oraz 
art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 ' r. o pra
cownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 
i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) Rada Ministrów uchwala, co 
następu je : 

§ I. W uchwale nr 90 Rady Ministrów z dnia 
27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności 

za , czas podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor 
Polski z 1981 i. Nr 14, poz. 106, z 1982 r. Nr 4, poz. 19, 
z 1984 r. Nr 2, poz. 12 i z 1986 r. Nr 7, poz. 48) wprowa
dza się następujące zmiany : 

l) w § 4 w ust. 3 wyrazy .. 240 zł" zastępuje się wy
razami ,,260 zł", 

2) w § 8 w ust. 6 wyrazy ,,140 zł" zastępuje SIę wy
razami ,,160 zł" , a wyrazy ,,120 zł" zastępuje się 

wyrazami ,,140 zł". 

§ 2. W § 3 uchwały nr 78 Rady Ministrów ' z dnia 
17 kwietnia 1981 r. w sprawie świadczeń dla pracowni
ków ciasowo ' przeniesionych (Monitor Polski Nr 11. 
poz. 84, z 1982 r. Nr 4, poz. 19, z 1984 r. Nr 2, poz. 13, 
z 1985 r. Nr 8,poz. 66 i z 1986 r.Nr 19; poz. i39) wpro
w adza się następujące zmiany : 

1) W pkt 2 wyrazy ,,220 zł" zastępuje się wyrazaJUi 
,,240 zł", 

2) w pkt 4 wyrazy ,, 120 zł" · zastępuje się wyrazami 
,,140 zł". 

§ 3. W § 10 w ust. I uchwały nr 225 Rady Ministrów 
z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie świadczeń przysłu

gujących pracownikom urzędów państwowych przeniesio
nym 'do pracy w innej miejscowości (Monitor Polski 
Nr 30, poz. 258, z 1985 r. Nr 8,poz. '66 i z 1986 r. Nr 19, 
poz. 139) wyrazy ,,220 zł" zastępuje się wyrazami',,240 zł". 
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§ 4. Uchwa1a wchodzi w życie z dniem I kwietnia 
1987 r . 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 

UCHW AtA Nr 44 RADY MINISTROW 

' z dnia 30 marca 1987 r. 

Jmieiliająca uchwałę w sprawie wysokości zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy , i osób 
spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej. 

Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 21 listo
padi.' 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej 
Rzeczypospoląej Ludowej (Dz. U. z 1984 r . Nr 7, poz. 31) 
Rada Ministrów uchwala , co następuje ' 

§ 1. W §' 1 w ust. 2 w' pkt 1 uchwały nr 102 Rady 
Ministrów ż dnia 24 czerwca 1986 r. w sprawie wyso
kości zasiłków przysługujących czlonkom rodzin żołnie-

rzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służb)'": 
wojskowej (Monitor Polski Nr 18, poz. 120) wyrazy 
,,250 zł" zastępuje się wyrazami ,,350 zł" . 

§ 2,. 
1987 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem kwietnia 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 


