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§ 1. Ustala się procentowe przyrosty wynagrodzeń § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
w poszczególnych miesiącach drugiego kwartału 1993 r. . szenia. 
w następujących wysokościach: 

kwiecień 0,7, 
maj 0,7, 
czerwiec 0,7. Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 23 kwietnia 1993 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 1989r. 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, 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 i Nr 64, 
poz. 321), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 
- Prawo o adwokaturzę (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 1983r.Nr 27, poz. 135, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 oraz z 1991 r. Nr 104, poz. 
450) , art. 12 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubez
pieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz 
jednostek gospodarki IJspołecznionej 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 oraz z 1991 r. Nr 104, poz. 450 i 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 104, poz. 450 i Nr 
110, poz. 474) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzen i u Ministra Pracy i Pol ityki 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, z 1992 r. Nr 43, poz. 190 i Nr 64, poz. 325 oraz z 1993 r. Nr 
7, poz. 37 i Nr 12, poz. 57) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Do zasiłków rodzinnych uprawnien i są pracow

nicy podlegający ubezpieczeniu na wypadek cho
roby i macierzyństwa . ", 

2) skreśla się § 2. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi' w życ ie z dniem 1 maja 
1993 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : J. Kuroń 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 7 kwietnia 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i remoncie jednostek pływających. 

Na podstawie art. 2C;>8 § 3 Kodeksu pracy zarządza się, co 
następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie ustala wymagania w zakresie bez
pieczeństwa i higieny pracy przy budowie i remoncie jedno
stek pływających . 

§ 2. 1. Jednostką pływającą jest statek, prom, barka lub 
inny obiekt pływający, budowany lub remontowany. 

2. Remont jednostki pływającej obejmuje prace konser
wacyjne, naprawcze i modernizacyjne po awarii, naprawy 
gwarancyjne, naprawy między rejsami oraz przeglądy i na
prawy w celu uzyskania odpowiedniej klasy od instytucji 
klasyfi kacyj nej . 

3. Pracami niebezpiecznymi są prace w miejscach, 
w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, uduszenia, 
poparzenia, zatrucia, porażenia prądem elektrycznym, na
promieniowania substancjami radioaktywnymi, utonięcia , 
upadku z dużej wysokośc i, a w szczególnośc i prace we
wnątrz zbiorników, kotłów, kanałów studni, prace pod wodą, 
prace na wysokości (np. na rusztowan iach, masztach, na 
zewnątrz burt) , prace spawalnicze w pobliżu materiałów 
łatwo palnych i wybuchowych, prace w stacjach transfor
matorowych, prace przy aparatach rentgenowskich i urzą

dzeniach laserowych, prace z użyciem materiałów żrących 
i toksycznych, prace transportowe i przeładunkowe . 

§ 3. Na jednostce pływającej powinna znajdować się 
odpowiednio zaopatrzona apteczka pierwszej pomocy. W ra
zie niemożności umieszczenia apteczki na jednostce pływa
jącej, należy ją umieścić w miejscu dostępnym w pobl iżu 
jednostki. 


