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zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Mo
nitor Polski Nr 19, poz. 162 i z 1989 r. Nr 4, poz. 35). 

2) rozporządzen ie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie szczegóło
wych zasad wynagradzania marszałka i wicemarszałków 
Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 
48, poz. 262). 

3) rozporządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej z dnia 19 września 1989 r. w sprawie szczegó
łowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierow
nicze stanowiska państwowe w Kancelarii Prezydenta 

Poz. 237, 238 i 239 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 311 
i z 1991 r. Nr 5, poz. 19) , 

4) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad 
wynagradzania prezesa i wiceprezesa Trybunału Kon " 
stytucyjnego, I J!)rezesa i prezesów Sądu Najwyższego 
oraz prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Adminis
tracyjnego (Dz. U. Nr 34, poz. 152) . 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 czerwca 1992 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 29 czerwca 1992 r. 

w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów usług 
konsumpcyjnych na lipiec 1992 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 1, poz. 1 i z 1992 r. Nr 21 , poz. 85) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się współczynnik korygujący procentowy 

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lipiec 
1 992 r. w wysokości 0,7. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 lipca 1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 26 czerwca 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, 
poz. 350 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21 , poz. 86) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 
grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
Nr 124, poz. 553) wprowadza się następujące zmiany: 

1)w§11: 

a) w ust. 1: 

- w pkt 7 po wyrazach "nie przekraczającej" dodaje 
się wyraz "miesięcznie" , 

- w pkt 8 skreśla się wyrazy "nie przekraczającej", 

b) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 
wyrazy "a w odniesieniu do wydatków, o których 
mowa w ust. 1 pkt 8, oświadczenie o posiadaniu 
psa.", 

2) w § 12: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2, 3 i 5 otrzymują brzmienie: 

,,2) stypendia socjalne, dopłaty do zakwatero
wania w domach studenckich i internatach 
oraz do wyżywienia, przyznane na mocy 
odrębnych przepisów studentom studiów 
dziennych i uczniom, a także jednorazowe 
zasiłki (zapomogi) wypłacane tym osobom 
w przypadku indywidualnych zdarzeń loso-

wych, w tym również jednorazowe zasiłki 
(zapomogi) ze środków rad rodziców, " 

,,3) zasiłki chorobowe wypłacane na podstawie 
odrębnych przepisów o ubezpieczeniu spo
łecznym rolników oraz ubezpieczeniu spo 
łecznym członków rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych 
oraz ich rodzin , w części odpowiadającej 
udziałowi dochodu z tytulu działalności rol 
niczej, z wyjątkiem polegającej na prowa 
dzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. 
w dochodzie podzielnym spółdzielni ," 

,,5) wypłacane po dniu 1 stycznia 1992 r. : 

a) wynagrodzenia i nagrody dla twórców 
pracowniczych projektów wynalazczych, 

b) kwoty stanowiące zwrot udokumentowa
nych wydatków poniesionych przez twór
ców pracowniczych projektów wynalaz 
czych przy opracowywaniu i real izacji pro
jektów, 

zgłoszonych i przyjętych do realizacji przed 
tym dniem", 

po pkt 7 dodaje się pkt 8-23 w brzmieniu : 

,,8) wartość rzeczowych świadczeń okolicznoś 
ciowych do wysokości nie przekraczającej 
w ciągu roku kwoty najniższego wynagro
dzenia pracowników obowiązującego 
w grudniu roku poprzedzającego ro1< podat
kowy, określonego odrębnymi przepisami ; 
rzeczowymi świadczeniami okolicznościo -


