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3. Przerwy w nauce związane z chorobą dziecka będą
cego nadal uczniem lub studentem albo związane z porodem 
nie powodują utraty prawa do zasiłku. 

4. Zasiłek przysługuje bez względu na wiek dziecka, 
jeżeli na to dziecko przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, o któ
rym mowa wart. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z1991 r. Nr7,poz. 24, Nr45, poL199, Nr103,poz.44& Nr 
104, poz. 450 i Nr 107, poz. 464) . 

§ 3. Zasiłek nie przysługuje na dziecko: 

1) pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem przy
padków, gdy: 
a) oboje małżonkowie uczęszczają do szkół, 

b) na dziecko to przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, 
a jego małżonkowi nie przysługuje zasiłek rodzinny 
na współmałżonka na podstawie odrębnych przepi 
sów, 

2) przebywające w domu pomocy społecznej, w domu 
dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowaw
czej, jeżeli dziecko ma zapewnioną całkowitą opiekę, 
a ubezpieczony nie ponosi choćby w części kosztów 
utrzymania dziecka, 

3) kształcące się w szkole wojskowej lub innej szkole 
państwowej, zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzyma
nie (wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie), 

4) osiągające dochody w kwocie wyższej od naj niższej 
emerytury, określonej w przepisach emerytalnych, z wy
jątkiem przypadków, gdy: 
a) dochody te stanowią wynagrodzenie za pracę pod

jętą w okresie ferii szkolnych, 
b) dochody te osiąga dziecko, na które przysługuje 

zasiłek pielęgnacyjny, 

5) przebywające w zakładzie karnym lub poprawczym. 

§ 4. 1. Prawo do zasiłku powstaje z pierwszym dniem 
miesiąca kalendarzowego, w którym zostały spełnione wszy
stkie warunki do uzyskania takiego zasiłku , a ustaje z upły
wem miesiąca kalendarzowego, w którym ustał choćby jeden 
z tych warunków. 

2. Jeżeli prawo do zasiłku powstało przed zgłoszeniem 
wniosku, zasiłek wypłaca się za okres od powstania tego 
prawa, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem 
wniosku . Jeżeli jednak niezgłoszenie wniosku było spowo
dowane okolicznościami niezależnymi od ubezpieczonego, 
a wniosek został zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od ustania 

tych okoliczności, zasiłek wypłaca s ię za cały okres, w którym 
istniało prawo do tego zasiłku . 

§ 5. Za osoby, dla których dane gospodarstwo rolne 
stanowi podstawę utrzymania, uważa się ubezpieczonego 
wraz ze wszystkimi osobami pozostającymi z nim we wspól
nym gospodarstwie domowym lub będącymi na jego utrzy
maniu, z wyjątkiem : 

1) osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu na 
podstawie odrębnych przepisów, 

2) osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty, 

3) osób osiągających dochody w kwocie wyższej od naj
niższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, 

4) osób uprawnionych do zasiłków dla bezrobotnych na 
podstawie odrębnych przepisów. 

§ 6. 1. Ustalenie uprawnienia do zasiłku następuje na 
wniosek ubezpieczonego lub jego pełnomocnika. 

2. Decyzje w sprawach przyznania lub odmowy przy
znania zasiłku wydaje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego lub z jego upoważnien ia pracownicy Kasy. 

3. Od decyzj i, o których mowa w ust. 2, w także 
w przypadku niewydania decyzji, przysługuje odwołanie do 
sądu w terminach i na zasadach określonych w przepisach 
Kodeksu postępowania cywilnego o POs.tępowaniu odręb
nym w sprawach ~ zakresu ubezpieczeń społecznych. 

4. Zasiłek za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do 
dnia 25 następnego miesiąca . 

§ 7. 1. Osoba składająca wniosek o zasiłek jest obowią
zana przedstawić, na żądanie organu rozpatrującego ten 
wniosek, dowody stwierdzające okol iczności uprawniające 
do pobierania zasiłku. 

2. Osoba pobierająca zasiłek jest obowiązana zawiada
miać organ wypłacający zasiłek o wszelkich zmianach mają
cych wpływ na prawo do jego pobierania . 

§ 8. W sprawach nie uregulowanych w ninięjszym roz
porządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy o zasiłkach 
rodzinnych i pielęgnacyjnych na dzieci pracowników. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia . 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : 
G. Janowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 13 stycznia 1992 r. 

w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 
pnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 

sier
(Dz. 

U. 
je: 

Nr 91, poz. 408) zarządza się, co następu -


