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b) podwyżki świadczeń przeprowadzone na podstawie 
rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 
1989 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emery
talno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r. (Dz. U. Nr 
38, poz. 208 i Nr 50, poz. 291 oraz z 1990 r. Nr 3, poz. 
17) oraz z dnia 9 listopada 1989 r. w sprawie 
podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od 
dnia 1 października 1989 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 362) 
zastępują podwyżki przewidziane na dzień 1 marca 
1990 r. w myśl art. 6, w brzmieniu obowiązującym do 
dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, 

2) emerytom i rencistom, którym przy zastosowaniu art. 37 
ust. 1 a przysługiwałaby renta inwalidzka powiększona 
o połowę emerytury albo emerytura powiększona o po
łowę renty inwalidzkiej w kwocie niższej od pobieranej 
w dniu 31 grudnia 1989 r. - zachowuje się świadczenie 
w dotychczasowej wysokości do czasu nabycia upraw
nień do świadczenia wyższego . 

Art. 27. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski", w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszej 
ustawy, kwoty przeciętnego wynagrodzenia w latach 
1950-1989 oraz w kolejnych kwartałach 1989 r. 

Art . 28. 1. W celu przygotowania do mającej się roz
począć w 1991 r. rewaloryzacji emerytur i rent przyznanych 
na podstawie przepisów ustaw i dekretu, o których mowa 
wart. 1- 10, dla każdego emeryta i rencisty, który ma 
obliczone świadczenie od podstawy wymiaru ustalonej na 
zasadach obowiązujących do dnia ogłoszenia niniejszej 
ustawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz kolejowe 
organy rentowe ustalą : 

1) wskaźnik wysokości wynagrodzenia (dochodu, przy
chodu, podstawy wymiaru składek) przyjętego do ob
liczenia podstawy wymiaru świadczenia - na zasadach 
określonych w ust. 2 i 3, 

2) okresy zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz okresy równo
rzędne i zaliczalne do okresów zatrudnienia. 

2. Wskaźnik wysokości wynagrodzenia (dochodu, 
przychodu, podstawy wymiaru składek ) ustala się, wyrażając 
w procentach z zaokrągleniem do setnych części procentu 
stosunek podstawy wymiaru świadczenia do przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej 
z okresów, z których wynagrodzenie zostało przyjęte do 
obliczenia podstawy wymiaru . 

3. Przy ustalaniu wskaźnika wysokości wynagrodzenia 
za podstawę wymiaru uważa się : 

1) przyjęte do ustalenia wysokości świadczenia po raz 
pierwszy faktyczne przeciętne miesięczne wynagrodze
nie ustalone na podstawie zaświadczenia zakładu pracy 
o wysokości zarobku stanowiącego podstawę wymiaru 
świadczeń lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
(dochód, przychód, podstawa wymiaru składek), od 
którego ustalono składki na ubezpieczenie społeczne, 

2) ostatnio przyjęte do ustalenia wysokości świadczenia 
faktyczne przeciętne miesięczne wynagrodzenie (do
chód, przychód, podstawa wymiaru składek) określone 
w pkt 1, jeżeli dla zainteresowanego byłoby to korzyst
niejsze. 

Art. 29. Wojskowe i milicyjne organy emerytalne 
- w odniesieniu do świadczeń przysługujących na pod
stawie przepisów, o których mowa wart. 11 i 13 - podejmą 

prace przygotowawcze zmierzające do przeprowadzenia re
waloryzacji emerytur i rent wojskowych oraz milicyjnych 
poprzez aktualizację podstaw ich wymiaru według stawek 
uposażenia obowiązujących w dni u rewaloryzacji . 

Art. 30. Rada Ministrów określa, w drodze rozporzą
dzenia, szczegółowe zasady przygotowania do rewaloryzacji 
emerytur i rent a w szczególności sposób ustalenia wskaź
nika wysokości wynagrodzenia (dochodu, przychodu i pod
stawy wymiaru składek) . 

Art. 31 . Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r. , z tym że art. 17 uzyskuje 
moc od dnia 27 marca 1990 r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 11 maja 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji 
artystycznych. 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 
1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60, poz. 304 
i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 
27 września 1989 r. w sprawie zasad tworzenia systemów 
wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych (Dz. U. 

Nr 55, poz. 326 oraz z 1990 r. Nr 9, poz. 54 i Nr 22, poz. 134) 
w § 1 w ust. 1 kwotę ,,640000 zł" zastępuje się kwotą 
,,950000 zł ". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie zdniem ogłosze 

nia z mocą od dnia 1 maja 1990 r. 

Minister Kultury i Sztuki: I. Cywińska 
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Do P.T . Prenumeratorów 

Wydział Wydawnictw URM uprzejmie informuj e, że posiada na składzie wydawnictwo 
pt. " Konwencja o znakach i syg na łac h drogow ych", sporządzona w Wiedniu w dniu 8 listopada 
1968 r., ratyfikowana przez Polskę w dniu 1 czerwca 1984 r. ( Dzien nik Ustaw z 1988 r. Nr 5, 
poz. 42 i 46) . Cena 1 egzemplarza wynosi 21.700,- zł. 

Wszyscy zainteresowani tym w ydawnictw em proszeni są o dokonanie wpłaty na konto 
bankowe Wydz iału Wydawnictw w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy 
Warszawa nr 1052-3157-139,11 . ' . 

Nakład wydawnictwa jest ograniczony. 

Opłata za prenumeratę w 1990 r. wynosi: Dziennika Ustaw 97750 zł; Monitora Polskiego 54400 zł . 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Mon itora Polskiego można nabywać za gotówkę : 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polsk iego 2/4 (tel. 29-61 -73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1980--1989, 

- w księgarniach : Powszechnego Domu Książki " Un iw ersus", ul. Belwederska 20/22 (tel. 41 -40-05) ; im. Stefana Żeromskiego, al. gen. K. Swierczewskiego 
119/123 (tel. 20-46 -28) ; Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanyc h, ul. Żuraw ia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21 -44-05) i ul. Francuska 15 
(tel. 17-85-47) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1989; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat: 

- w punktach sprzedaży znajdujących s ię w urzędach wojewódzkich w : B ia łej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ) , Białymstoku (ul. Mickiewicza 3/5), Bielsku - Białej 
(ul. Miczurina 2a) , Bydgoszczy (ul. Jagielloń ska 3), Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3) , Krakowie (pl. Wiosny Ludów 3/4) Lesznie Wlkp. (pl. Kościuszki 4) , 
Łodzi (ul. Piotrkowska 104) , Opolu (ul. Piastowska 14), Ostro łęce (p l. Gen. Bema 3) , Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 5) , Płocku (ul. Kolegialna 
15), Przemyślu (ul. Rynek 26) , Radomiu (ul. Żeromskiego 53) , Sieradzu (ul. XX -Lecia PL 2). Skierniewicach (ul. 22 Lipca 6) , Suwałkach (ul. Lenina 13), 
Tarnobrzegu (ul . 1 Maja 4) i Włocławku (ul. 3 Maja 17) ; 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w : B iałymstoku (ul . Mari i Cu r i e - Skłodowsk i ej 1), Bi e lsku - Białej (ul. Cieszyńska 1 O) , Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie) , Bytomiu (ul. Piekarska 1), Częstochowie (u l. Dąbrowskiego 23/35), E lb l ągu (ul. Trybunalska 25), Gdańsku (ul. Gen. K. Swierczewskiego 30), 
Gdyni (pl. Konstytucji 3) , Gliwicach (ul. Powstańców 23), Gorzowie W lkp. (ul. M ieszka I 33). Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56). Kaliszu (al. Wolności 
13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/18), Kielcach (ul. Żeromsk i ego 26), Kon in ie (ul. Energetyka 5), Koszalinie (ul. Alfreda Lampego 34). Krakowie (ul. Przy 
Rondzie 7), Legnicy (ul. Złotoryjska 29) , Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieśc i e 76), Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5) , Nowym Sączu (ul. Pijarska 3), Olsztynie (ul. 
Dąbrowszczaków 44) , Opolu (pl. Thaelmanna 1) , Ostrowie W ielkopolsk im (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1 a), Radomiu (ul. Nowotki 10), Rzeszowie 
(pl. Gwardii Ludowej 3), Słupsku (ul. Bolesława Bieruta 13). Szczeci nie (ul. Kaszubska 42) , Swidnicy (pl. Grunwaldzki 14). Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29), 
Toruniu (ul. Fosa Staromiejska), Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (u l. Akademicka 1), Zielonej Górze (pl. Słowiański 1) . 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69/71 , 00-979 Warszawa P-1 . 

Spóin ione wpłaty na prenumeratę w 1990 r. będą przyjmowane tylko do 30 czerwca br Egzemplarze za legle w ramac h prenumeraty będą wysyłane z opóźn ien iem w stosunku do ich 
wydania i za przesyłkę , będą pobierane dodatkowe opła ty , których wysokość zostanie podana w informacj i za łączonej do paczki z w ydawnictwami. Prenumerata jest realizowana na 
podstawie przedpłaty . Wpłata powinna być dokonana "przelewem -zamówieniem" lub trzyodcinkowym przekazem na konto Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady M inistrów 
w Narodowym Banku Połskim, Oddział Okręgowy Warszawa nr 1052-3157 -139.11 . Druki " prze lewów-zamów ień " lub przekazów mogą zostać wysłane zainteresowanym po 
uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydaw nictw Urzędu Rady M inistrów. Na dowodzie wpłaty należy podać pełną nazwę instytucji 
(nazwisko i imię) i adres z numerem kodu pocztowego oraz l iczbę za mawianych egzemplarzy. Wszelkich informacj i o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu 

Rady M inistrów. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać n a leży na p iśmie do Wydz ia łu Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 
69(71 , 00-979 Warsza wa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 
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