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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 18 sierpnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 9 dekretu z dnia 28 
października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. Nr 
66, poz. 414, z 1950 r. Nr 20, poz. 170 i Nr 36, poz. 333 oraz 
z 1989 r. Nr 35, poz. 192), art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, 
z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r. 
Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, 
poz. 506 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350, Nr 94, 
poz. 422 i Nr 104, poz. 450 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 84), art. 
24 ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o ad
wokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. 
Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1990 r. Nr 36, poz. 
206), art. 11 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu 
społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. 
Nr 27, poz. 135, z 1989 r. Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 
206 i z 1991 r. Nr 104, poz. 450), art. 12 ustawy z dnia 19 
grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonu
jących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej 
na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 31, poz. 146, z 1989 r. Nr 32, poz. 169 i Nr 35, 
poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i z 1991 r. Nr 110, poz. 
474) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. 
o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działal
ność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 46, poz. 
250, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i z 1991 r. Nr 110, poz. 474) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej z dnia 10 kwietnia 1989 r. w sprawie zasiłków rodzinnych 
i pielęgnacyjnych (Dz. U. Nr 23, poz. 125, z 1990 r. Nr 2, poz. 
13 i z 1992 r. Nr 43, poz. 190) wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 6: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) osiągające dochody w kwocie równej lub wy

ższej od najniższej emerytury", 

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) w razie przekroczenia granicy dochodu, jeżeli 

kwota tego przekroczenia jest niższa od przy
sługującego zasiłku rodzinnego, bez dodatko
wej kwoty zwiększającej zasiłek rodzinny, jed
nakże pod warunkiem, że prawo do zasiłku 
rodzinnego przysługiwało za miesiąc poprze
dzający", 

2) w § 8: 
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) osiągającego dochody w kwocie równej lub 
wyższej od najniższej emerytury", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie 

stosuje się w razie przekroczenia granicy do
chodu o kwotę niższą od przysługującego w tym 
miesiącu kalendarzowym zasiłku rodzinnego, je
dnakże pod warunkiem, że prawo do zasiłku 
rodzinnego przysługiwało za miesiąc poprzedza
jący." 

§ 2. 1. Za okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 
1992 r. wypłaca się zasiłek rodzinny oraz pielęgnacyjny 
na dziecko osiągające dochody w kwocie niższej od najniż
szej emerytury i spełniające w tych miesiącach pozostałe 
warunki do otrzymywania zasiłku rodzinnego oraz pielęg
nacyjnego. 

2. W razie przekroczenia przez dziecko granicy do
chodu, o którym mowa w ust. 1, zasiłek rodzinny na dzie
cko wypłaca się w wysokości pomniejszonej o kwotę 
tego przekroczenia, z zaokrągleniem do pełnego tysiąca 
w górę. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 wrześ
nia 1992 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kuroń 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 18 sierpnia 1992 r. 

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych. 

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33, 
poz. 175) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Radcy prawnemu z tytułu zastępstwa w po
stępowaniu sądowym, w tym również w postępowaniu przed 
sądem polubownym, przyznaje się wynagrodzenie w wyso-

kości 65% kosztów zastępstwa zasądzonych lub przyjętych 
w ugodzie sądowej . 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca 
się: 

1) w sprawach z powództwa jednostki organizacyjnej 
zastępowanej przez radcę prawnego- połowę z pierw-


