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z tytułu zwrotu kosztów przejazdów urlopowych. 
świadczeń na pomoce naukowe dla dzieci. świadczeń 

-przyznanych z okazji uF.oczystych dni. jak tradycyjne 
"barbórkowe", korzyści materialnych zapewnionych 
pracownikom w układach zbiorowych pracy lub w 
umowach indywidualnych. a polegających na \lpraw.
nieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne 
niektórych artykułów lub przedmiotów. korzystania 

z bezpłatnych lub CZęSClOWO odpłatnych przejazdów 
środkami lokomocji, . z biletów 'teatralnych, .. kino
wych itp." 

§ 2. Rozporządzenie wch<>dzi w życie z dniem 
listopada 1988 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakow,ski 

285 
ROZPORZĄDZENIE RADY, MINISTRÓW 

z dnia 2:4 pażdziernika 1988 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub 
poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w ;mieniu podczas udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa lub 

Młlicji Obywatelskiej. 

Na podstawie art 15 ust 2 ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakre
sie działania podległych mu organów (Dz, U, Nr 38. 
poz. 172) zarządza się. co następuje : 

§ L W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 maja 
1984 r., w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysłu· 
gujących w razie utraty życia lyl?, poniesienia uszczerbku 
na zdrowiu albo szkody w mienIU podczas udzielania po
mocy Służbie Bezpieczeństwa l.lib· Milicji Obywatelskiej 
(Dz. U, Nr 30', poz, 151 i z 1987 r.Nr 8, poz, 48) wprowa-
dza się następujące 'lmiany: -

l) w § 4: 

a) w ust kwotę ,,2.500 
,,10.0'0'0' zł", ił kwotę 

,,40.000 zł", 

" zł" zastępuje się kwotą 

,,10.0'00" zł" kwotą 

b) w ust · 3 kwotę ,,50',0'0'0" zl" zastępuje się kwotą 
,,20'0',0'0'0' z.ł", 

2) w § 5: 

a) w ust 2 kwotę ,,250',0'0'0' zl" zastępuje się kwotą 
.. 1,0'0'0',0'0'0' zł", 

h) ust 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Jeżeli do odszkodowania uprawnieni są równo-

, cześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci. od
szkodowanie przysługl,lje w wysokości określo
nej w ust., 2, zwi~kszonej o 20'0'.00'0' 'zł na każde ' 
dziecko.", 

c) w usL 4 kwotę ,,50'.0'0'0' zł" zastępuje się kwotą 

,,20'0'.0'0'0' zł", 

d) w ust" 5 kwotę ,,125.0'0'0' zł" zastępuje się kwotą 
,,50'0'.0'0'0' zł", a kwotę ,,50',0'0'0' zł" kwotą 
,,200.000 zł", 

/ 

e) w ust. 6 kwotę ,,50';0'0'0' zł" zastępuje 'się kwotą 
,,200.0'0'0' zł", 

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

,,§ 6a. L Kwoty jednorazowych odszkodowań ulega
ją corocznemu podwyższeniu o taki procent, 
o jaki wzrosło przeciętne miesięczne wyna
grodzenie . w gespodarce uspołecznionej w 
roku poprzedzającym rok podwyżki. Kwoty 
jednorazowych odszkodowań wynikając.e z 
podwyżki zaokrągla się 'w górę do pełnego 
1.000 zł. 

2. W sprawach szczegóło_wych zasad l trybu 
podwyższania kwot, o których mowa w 
ust. 1, ' stosuje- się przepisy § 5 ust. 2 i 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
8 sierpnia 1988 r. w sprawie p.odwyższania 

niektórych świadcżeń z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 
Nr 2~! poz. 199)". ' 

,§ 2. Przepisy ' rozporządzenia stosuje się do spraw 
o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków, jeżeli 
uszczerbek na zdrowiu spowodowany takim wypadkiem. 
albo iwiązek śmierci poszkod~wanego z takim wypadkiem 
zosŁał stwierdzony począwszy od dnia wejścia w życie ni
niejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozpo~ządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia, z tym że przepisy § l pkt 2 wchodzą w życie 

z dn iem ogłoszenia z mocą od dnia l października 1988 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. F, Rakowski 

286 
ROZPORZĄDZENIE PREz:E:SA RADY MINISTROW 

z dnia 15 października 1988 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania usług hotelarskich, kempingowych i turystycznych przez 
jednostki gospodarki nie uspołecznionej. 

Na podstawie art. 4 usL I pkt 2 w związku z art. 2 
ust. 4 usta~y z dnia J8 lipca 1974 r. o wy.konywaniu 
handlu oraz niektórych innych rodzajów d ziałalności przez 
jednostki gospOdarki nie uspołecznionej (Dz. U. z 19a3 r. 
Nr 43, poz. 193 i z 198-4 r. Nr 5, poz. 24) zarządza się , co 
następuje: 

§ 1.. W rozporządzeniu Prez.asa Rady Minisi.rów zdoia 
31 października 1983r. w sprawie wykonywaniu usług ho· 

telarskich, kempingowych i turystyc~nych przez jednostki 
gospodarki nie uspoł~cznionej (Dz. U, Nr 62, poz. 285) w 
§ 4 w ust. 1 w pkt 3 lit. b) wyrazy "w jednostkach gospo
darki uspołecznionej" skreśla się. 

§ 2. Rozpąrządzenie wchodZi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Mini,strów: M. F. Rak9wslti 




