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3. Przez imprezę sportową rozumie się zawody, ' zgru-
powania sportowe zorganizowane zajęcia treningowe. 

4. Przez inne osoby uczestniczące bezpośredn'io w 
procesie szkolenia rozumie się: 

l) pracowników odnowy biologicznej, 
2) lekarzy i pielęgniarki, 

3) . kierowników zgrupowań oraz osoby fizyczne biorące 
udział w organizacji imprezy sportowej. 

5. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o organizatorze 
imprezy sportowej, rozumie się przez to stowarzyszenie 
kultury fizycznej lub inną jednostkę organizacyjną pro
wadzącą działalność sportową. · 

;§ 2. 1. Wysokość stawki całodziennego wyżywienia 
określa organizator imprezy sportowej. 

2. Przy ustalaniu wysokości stawki żywieniowej na
leży brać pod uwagę rodzaj dyścypliny sportowej, inten

- sywność zajęć treningowych oraz wszelkie inne okolicz
ności uzasadniające wysokość stawki. . 

,3. Organizator imprezy sportowej ustala, z . uwzględ
nieniem przepisu § ' 1 ust. 1 i 2, wykaz osób, które są 

uprawnione do korzystania z bezpłatnego wyżyWienia 

o odpowiedniej stawce; 

4. Zamiast wyżywienia organizator imprezy może wy
płacać zawodnikom ryczałt w , wysokości 1/30maksymal
nej stawki najwyższego stypendium sportowego obowią
zującego/ w dniu imprezy sportowej. 

5. Na zajęciach treningowych może być wydawane 
wyżywienie o wartości do 30% , stawki, o której mowa 

w ust. 1, jeśli konieczność laka wynika z programu zajęć 
oraz potrzeby godzenia udziału w nich z pracą lub nauką. 

i§ 3. 1. Zawodnicy powołani do kadry narodowej 
, mogą otrzymać miesięczny zasiłek na dożywianie w wy
sokości nie przekraczającej 20{J/o maksymalnego miesięcz
nego' stypendium sportowego. 

2. ZasHek przyznają ,i wypłacają polskie związki 

sportowe z funduszu na dożywianie, ustalonego wwyso
kości wynikającej z przemnożenia 500/0 kwoty, która .wy
nika i - ust. 1, przez liczbę zawodników zaliczonych do 
kadry narodowej. 

i§ 4. W sprawach 'dotyczących zakwaterowania i prze
jazdu oraz' innych sprawach związanych z udziałem w 
imprezach sportowych, a nie uregulowanych w zarządze~ 
nili, stosuje się przepisy uchwały nr 25 Rady Ministrów 
z dnia 23 lutego 1989 L W sprawie diet i innych należ
ności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju 
(Monitor Polski Nr 4" poz. 44), 

j§ 5, Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Głów
nego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 10 maja 
1985 L W sprawie zasad 'i trybu przyznawania świadczeń 
w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów 
przejazdu . i przew,ozu sprzętu dla zawodników, trenerów' 
i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w impre
zach -sportowych i procesie szkolenia (Monitor Polski 
Nr 13, poz. 103, z 1987 r. Nr 31. poz. 243, z 1988 L Nr 9, 
poz. 81 i z 1989 L Nr 12~ poz. 99). 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia : 

Przewodniczący Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury 
,Fizycznej: A. Kwaśniewslii 

268. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
..... -

z dnia 26 września 1989 L 

w sprawie wysokości kosztów kształ~enia absolwentów zasadniczych szkól zawodowych, podejmujących pracę 
w 1989 r. 

Na podstawie § 24 ust. 2 i w związku z § 24 ust. 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 L 

W sprawie zasad organizowania i finansowania praktycz
nej , nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia 

przez ' zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół za
wodowych (Dz. U. Nr 52, poz. 268 oraz z 1988 r. Nr 29, 
poz. 201) ogłasza się, co następuje: 

1. Wysokość kosztów 3-letniego kształcenia absol-

wentów zasadniczych szkół zawodowych, podejmujących 
pracę w 1989 L, wynosi 432 tys. zł. 

2. Dla rozliczenia kosztów, o których mowa w ust. 1, 
stosownie do okresu zatrudnienia absolwenta w danym 
roku ' kalendarzowym przyjmuje się, że miesięczny koszt 
kształcenia wynosi 12 tys. zł.. 

-
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