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MONITOR POLSKI 
DZIENNIK . URZĘDOWY 'POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 2 lutego 1988 r. 

TRESC: 
Poz.: 

UCHWAŁY RADY MINISTROW: 
19- nr 16 z dma l lutego 1(ł88 r. w sprawie częsciowego uwzględnienia wzrostu wydatków z ty-

tułu podwyzek cen niektórym osobom pobierając}rn. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 21 
20 - nr 17 z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen . . 21 
21 - nr 18 z dnia l lutego 1988 r.zmieRiająca uchwałę w sprawie dIet i innych naleznoścl za 

cza~ podrózy słuzbowych na obszarze kraju, uchwałę w sprawie ,świadczeń dla pracowni-
, ków C'lasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie swiadczeń przysługujących pracowm· 

kom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości . 22 
22 - nr 19 z dnia l lutego 1988 r. w 'ipral'oie podwyższenia emerytur i rent . 22 
'23 - nr 20 1. dnia l lutl!go 1988 r. w sprawie dodillkowego zwiększenia ódpisów na zakładowe 

fundusze socjalny i mieszkaniowy w 1988 r. . . • . .. ... 24 
24' - nr 21 z dnia l lutego 1988 r. w sprawie określenia wysokości stałych I okresowych zasil-

k~w pieniężnych z pomocy społecznej. . . . . . . ' • . . .. 24 
2S - nr 22 z dnia l lutego 198B r. zmIeniająca uchwalę w sprawie st.łłych zasiłków pieniężnych 

7. pomocy społecznej .dla osób bl1dących inwalidami od dzieciństwa. . .. 25 
26 --'- nr 23 z dnia l lutego 1988 r. w sprawie ryczałtów pieniężnych dla Inwalidów korzystających 

z pojazdów mechanicznych . '. ........ .. 25 
'Z1 - nr 24 z dnia l lut,ego 1988 r zn\leniająca uch wałę w sprawie wy~okoścl zasiłków przysługu-

jących członkom rodzin żołnierzy i osób spełniających zastępczo . 9bowiązek ' słuzby woj-
skowej • 26 

Z A R Z Ą D Z E N I A: 
28 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 19U8 r. zmieniiijące zarządzeme w sprawie do-

bc'ru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom . 26 
29 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia l lutego 1988 r zn'ielliające zarządzenie w spra

wie zasad udzielania przez uspołecznione zakłady pracy pomocy pracownikom w spłaCIe 
kredytu dla młodych małzeństw i osób samotme wychOWUjących dzu~ci ze środków zakła-
dJwych funduszów SOCJalnego i mieszkaniowego . . . . . .. 27 

30 - Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 stycznia 1988 r zmieniające zarządzenie w 
sprawie wprowadzenia oraz ' trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych • 27 
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liCHW Ał.A Nr 16 RADY MlNlSnOW 

z dnia l lutego 1988 r. 

Nr 3 

w sprawie częściowego uwzględnleDia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen Diektórym osobom pobierającym 
świadczenia" z funduszu , t1llmentacyjnego. 

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

§ 1. 1. Osobom pobierającym świadczenia z ' fundu
szu a limentacyjnego. zwiększone o 1300 zł miesięcznie 
na pods tawie art..' l ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. 
o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. 
Nr 3, poz. 13), 'IIvyplaca się niezależnie od tych ' zwiększo
nych świadczen dodatkowo kwotę 1300 zł miesięcznie. 

2. Dodatkowa kwota, o której mowa w ust. 1, nie 

podlega ściągnięciu na rzecz tllnduszu alimentacyjnego 
od osoby zobowiązanej do alimentów. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 
30 marca 1987 r. w sprawie częściowego uwzględnienia 
wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen niektórym oso
bom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyj
nego (Monitor Polski Nr 9, poz. 79). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia l lutego 1988 r. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 
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UCłlW AlA Nr l7 RADY MINISTRÓW 

z dnia l lutego 1988 r. 

w sprawie ,dodatków z tytułu wzrostu cen.. 

Na podstaWie' art. '19 ·Kodeksu pracy (Dz. U.zł-974.r. 
, Nr 24, poz. 141. z 1975r. Nr ' Iti, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, 

poz. 23, z 19J12 r. Nr 3L pc:z~ 214, z 1985 r. Nr 20. poz. 85 
i Nr 35, poz. 162, z 1986 'r. Nr 42. poz. 201 oraz z 1987 r. 
Nr 21, poz. 124)· Rada 'Minist rów uchwala, co następuje: 

§ 1. I. Pracownikom jednoste~ sfery bqdżetawej 

,przysługUJe od dnia l lutego 1988 r. dodatek w wysokości 
tiOOO zł mieslęc.znie. zwany dalej "dodatkiem". 

2. Upowdżnia się uspołecznione zakłady pracy nie 
, będące ' jednostkami , sfery budżetowej do wypłaty do 

datku. 

3. Pracownikom zatrudniol'!~ w niepełnym wymia-



Monitor Polski Nr 3 

Jze czasu pracy aodatek przysługuje w wysokości pro
porcjonalne]. do obowiązującego ich czasu pracy. 

4. 'Wykonawcy pracy nakładczej dodatek przysługuje 
w przypadku, gdy wykonawca osiągnął w danym mie
siącu wynagrodzenie co najlnniej w wysokośCi najniższe
go wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w uspo
łecznionych zakładach pracy; w przypadku osiągnięcia 
wynagrodzenia niższego dodatek ulega zmniejszeniu pro
porcjonalnie do wysokości osiągniętego wynagrodzenia. 

5. Dodatek wypłaca się za okres. za który pracownik 
otrzymuje wynagrodzenie. 

Poz. 20. 21 i 22 

6. Dodatek nie przysługuje pracownikom młodocia
nym. odbywającym Vi wladach pracy naukę zawodu lub 

.przyuczenie do określonej pracy. 

§ 2. DodaŁek jest wypłacany w terminach wypłaty 
wynagrodZeń, z możliwością wypłaty na poC%ątku mie
siąca . 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia l lutego 1988 r. 

Prezes Rady Minisków: Z. Messnel 

UCHWAlA Nr 18 RADY MIN1STRÓW 

z dnia l lutego 1988 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych aa obszarze kraju, uchwałę 
w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwalę w sprawie ~wiadczeń 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. 85 
i Nr 35. poz. · 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201 i z. 1987 r. 
Nr 21. poz. 124) oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 wrześ
nia 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (1)1.. U. 
Nr 3i. poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) Rada Mini
strów uchwala, co następuje : 

§ l. W uchwale nr 90 Ratiy Ministrów z dnia 
27 kwietnia 1973 r . Vi sprawie diet i innych należnosciza 
czas podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor Pol
ski z 1981 r. Nr 14,poz. 106, z 1982 r. Nr 4, poz. 19. z 
1984 r. Nr 2, poz. 12. z 1986 r. Nr 7, poz. 48 i z 1987 r. 
Nr 9, poz. 82) wprowadza się n~stępujące zmiany : 

l) w § 4 w ust. 3 wyrazy ,,260 zł" zastępuje się wyra
zamI ,,400 zł", 

2) w § 8 w ust. 6 wyrazy ,,160 zł" zastępuje się wyra
zamI .. 250 zł", a wyrazy ,,140 zł" zastępuje sięwfy
razami ,,220 zł". 

§ 2. W uchwale nr 78 Rady Ministrów z dnia 
17 kwietnia 1981 t. w sprawie świadczeń dla pracowni
·ków czasowo przeniesionych (Monitor Polski ' Nr l t. 

'. 
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poz. 84, z 1982 r. Nr 4, poz. 19; z 1984 r. Nr 2, poz. 13, 
z 1985 r. Nr 8, poz. 66, z 19&6 r. Nr 19, poz. 139 i z 1987 r. 
Nr 9. poz. 82) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3: · 

,a) w pkt 2 wyrazy ,,240 zł" zastępuje się wyrazami 
,,370 zł" , 

o) w pkt 4 wyrazy .. 140 zł" zastępuje się wyrazami 
,,220 zł", 

2) w § 4 w ust. 1 w pkt l wyrazy ,,50 zł" zastępuje się . 
wyrazami .. odpowiadającej 1/3 kwoty dodatku za roz
łąkę, o której mowa w § 3 pkt 2,". 

§ ·3. W uchwale nr 225 Rady Ministrów z dnia 8 listo
pada 1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących pra 
cownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy 
w innej miejscowości (Monitor Polski Nr 30, poz. 258, 
z .1985 r. Nr 8, poz. 66, z 1986 r. Nr 19,poz. 139 1z 1987 r. 
Nr 9, poz. 82) w § 10 w ust. 1 wyrazy ,,240 zł" zastępuje 
się wyrazami ,,370 zł". 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lutego 1988 r. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 

UCHWAtA NI' 19 RADY MINISTRÓW 

z unia I lutego 1988 r. 

w sprawie podwyższenia emerytur I rent. 

Kierując się zasadą szczególnej ochrony warunków 
życia emerytów rencistów, Rada Ministrów uchwala. 
co następuje : / 

. , . , § . 1; .. L . Emerytury; renty. inwalid·zkje- OTaz renty ro
dzinne. zwane dalej "świadczeniami", przysługujące na 

, poostawi~· ustawy z .dnia. 14 grudnia 198'2 r. <> zaopatrze
D.iu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40. 
paz. 267. z 1984 r. Nr 52. poz. 268 i 270 owi z 1986 r. 

Nr I. poz. l), zwanej dalej "ustawą", przyznane w okre
sie do dnia 31 stycznia 1988 r. zwiększa się na okres od 
dnia· 1 lutego 1988 r. do dnia 28 lutego 1989 r; o kwotę 

.. 3200 zł .miesięcznie . 
2. Świadczenie podwyższone w wyniku wa loryzacji 

od unia l marca 1989 r. w myśl .art. 74 ustawy nie może 
być niższe od kwoty świą.dczenia ustalonej na dzien 
28 lutego 1989 r. wraz ze zwiększeniem. o którym II}owa 
w ust. 1. . 


