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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 -
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wymi są w szczególności paczki świąteczne 
dla dzieci, bilety na imprezy sportowe i kul
turalne, 

9) wartość nagród otrzymywanych z tytułu wy
granych w konkursach oraz z pozostałych 
tytułów, o których mowa wart. 13 pkt 
2 ustawy - do wysokości, o której mowa 
w pkt 8, 

10) dopłaty do posiłków spożywanych w stołó
wkach zakładowych, 

11) diety i inne należności , otrzymywane przez 
osoby uzyskujące przychody z tytułów wy
mienionych wart. 13 pkt 2-4 i 6-8 ustawy, 
do wysokości określonej w przepisach 
w sprawie diet i innych należności z tytułu 
podróży służbowych, obowiązujących 
w przedsiębiorstwach państwowych, 

12) dodatki dewizowe wypłacane na podstawie 
odrębnych przepisów marynarzom i ryba
kom zatrudnionym w krajowych przedsię 
biorstwach żeglugi i rybołówstwa morskiego 
w części nie przekraczającej w 1992 r. 
- 70%, a w 1993 r. - 40% wysokości tych 
dodatków, 

13) dochody ze sprzedaży produktów roślinnych 
i zwierzęcych pochodzących z własnej upra
wy lub hodowli, nie stanowiących działów 
specjalnych produkcji rolnej, przerobionych 
sposobem przemysłowym, jeżeli przerób po
lega na kiszeniu produktów roślinnych lub 
przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt 
rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwie
rząt, w tym również na rozbiorze, podziale 
i klasyfikacji mięsa ; zwolnienie nie dotyczy 
dochodów uzyskiwanych przez osoby, które 
dokonują sprzedaży towarów i produktów 
innych niż pochodzące z własnej uprawy lub 
hodowli, 

14) dochody ze sprzedaży surowców roślin zie
larskich (SWW 4033), jagód, owoców leś
nych i grzybów (SWW 4361) i ziół dziko 
rosnących leśnych (SWW 4362) 
- ze zbioru dokonywanego osobiście albo 
z udziałem członków najbliższej rodziny, 

15) kwoty jednorazowej pomocy finansowej 
wypłacanej ofiarom prześladowań hitlerow
skich przez Fundację " Polsko-Niemieckie 
Pojednan ie" , 

16) otrzymywane z zagranicy renty inwalidzkie 
z tytułu inwalidztwa wojennego, 

17) renty inwalidzkie kombatantów i osób re
presjonowanych, przyznane na zasadach 
przysługujących inwalidom wojennym 
i wojskowym, 

18) kwoty diet i kieszonkowego dla gości za
granicznych przybywających do Polski w ra
mach programów i umów oraz wartość wy
żywienia dla tłumaczy (pilotów) towarzy
szących tym gościom, z wyjątkiem ekwiwa
lentów za to wyżywienie, 

19) równoważniki pieniężne za brak kwatery, 
wypłacane przeniesionym służbowo : żołnie

rzom zawodowym, funkcjonariuszom policji 
i służby więziennej, Urzędu Ochrony Państ
wa, Straży Granicznej oraz strażakom Państ
wowej Straży Pożarnej do wysokości od
powiadającej dodatkom za rozłąkę, okreś

lonym w odrębnych przepisach dla pracow
ników przedsiębiorstw państwowych, 

20) zapomogi losowe z tytułu indywidualnych 
zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych , dłu

gotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane 
z innych źródeł n i ż określone wart. 21 ust. 
1 pkt 26 ustawy, 

21) dopłaty z zakładowego funduszu socjalnego 
i innych źródeł do: 

a) zorganizowanego wypoczynku w formie 
wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, 
w tym również połączonego z nauką, 

- b) pobytu na leczen iu sanatoryjnym, w pla
cówkach leczniczo-sanatoryjnych, reha
bilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-o
piekuńczych , 

c) przejazdów związanych z wypoczynkiem 
i pobytem na leczeniu, o których mowa 
pod lit. a) i b) 

- dzieci i młodzieży do lat 18, 

22) świadczenia z pomocy społecznej na inne 
. cele niż wymienione w ustawie, 

23) część dochodów osób kierowanych za gra
nicę w celach naukowych, dydaktycznych 
i szkoleniowych - w wysokości odpowia
dającej dietom określonym w odrębnych 

przepisach obowiązujących w przedsiębior 

stwach państwowych w sprawie pokrywa
nia kosztów podróży służbowych poza gra 
nicami kraju.", 

b) w ust. 2 wyrazy " pkt T zastępuje się wyrazami " pkt 
6 i T. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze 

nia i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 
1 stycznia 1992 r. 

M ini$ter Finansów: w z. J. ldrzalka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 17 czerwca 1992 r. 

w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. 
o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełno-

sprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201 , Nr 80, poz. 350, Nr 110, 
poz. 472 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje : 


