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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 stycznia 1990 r. 

w sprawie zwiększenia świadczeń emerytalno-rentowych. 

Na podstawie art. 74 ust. 6 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 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192). 
w związku z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 1973 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 31, poz. 145, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1989 r. 
Nr 35, poz. 190). w związku z art. 3 ust. 2 pkt 3 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 
i z 1989 r. Nr 35, poz. 190), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy 
z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników 
i ich rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 32 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) 
i w związku z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich 
rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 99 i z 1985 r. Nr 20, poz. 85) oraz na 
podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich 
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, poz. 139, z 1984 r. Nr 52, poz. 
270, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 190), 
art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywa
telskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, 
z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181 oraz z 1989 r. Nr 35, 
poz. 190 i 192), art. 62 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. 
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68). art. 47 ustawy z dnia 
12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 
i z 1989 r. Nr 35, poz. 192). art. 37 pkt 1 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 oraz z 1989 r. Nr 32, poz. 169 
i Nr 35, poz. 190), art. 21 pkt 1 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). art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych 
i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 i Nr 35 
poz. 190) oraz w związku z art. 24 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz. U. 
Nr 29, poz. 156) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne, zwa
ne dalej "świadczeniami", przyznane do dnia 31 grudnia 
1989 r., podlegają zwiększeniu od dnia 1 stycznia 1990 r. na 
zasadach określonych w § 2. 

§ 2. 1. Kwota zwiększenia świadczenia, o której mowa 
w § 1, wynosi po 80 tys. zł za styczeń i luty 1990 r. oraz 
podlega wypłaceniu wraz ze świadczeniem w terminach jego 
płatności , przypadających w lutym 1990 r. 

2. Kwota zwiększenia, o której mowa w ust. 1, stanowi 
zaliczkę na poczet waloryzacji emerytur i rent w marcu 1990 r. 

§ 3. Osobie pobierającej więcej niż jedno świadczenie 
wypłaca się jedną kwotę zwiększenia, o której mowa 
w § 2 ust. 1. 

§ 4. 1. Emerytom i rencistom pobierającym świadcze
nia podwyższone na podstawie rozporządzenia Rady Minist
rów z dnia 9 listopada 1989 r. w sprawie podwyższenia 
świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 października 
1989 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 362) wypłaca się w styczniu 
1990 r. kwotę 120 tys. zł, niezależnie od kwoty zwiększenia 
świadczenia przewidzianego w § 2. 

2. W razie wypłacania więcej niż jednego świadczenia 
w wyniku zbiegu prawa do świadczeń, kwotę, o której mowa 
w ust. 1, wypłaca się do każdego świadczenia w wysokości 
proporcjonalnej. 

§ 5. Kwot, o których mowa w § 2 i 4, nie wypłaca się do 
świadczeń polskich wypłacanych za granicą oraz do za
granicznych świadczeń wypłacanych w Polsce. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia . 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 stycznia 1990 r. 

w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za luty 1990 r. 

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. Ustalone w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Minist
rów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości 
odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 16, poz. 84, Nr 41 , poz. 225 
i Nr 57, poz. 388 orazz 1990 r. Nr 1, poz. 1) odsetki ustawowe 
ustala się za luty 1990 r. w wysokości 40%. 

§ 2. Wysokość odsetek za następne miesiące 1990 r. 
będzie ustalona odrębnie . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 
1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 




