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26 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 stycznia 1990 r. 

w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie województwa 
opolskiego i miasta Gdyni. 

Na podstawie art . 19 ust. 1- ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 
184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. Zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych za
wierających powyżej 4,5% alkoholu we wszystkich punktach 
sprzedaży detalicznej, w tym również Przedsiębiorstwa Eks
portu Wewnętrznego "Pewex" i Przedsiębiorstwa Handlu 
Zagraniczego " Baltona", na terenie: 

1) województwa opolskiego w dniu 4 lutego 1990 r., 
2) miasta Gdyni w dniu 11 lutego 1990 r. 

§ 2. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów al
koholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu we wszy
stkich zakładach gastronomicznych na terenie: 

1) województwa opolskiego od godziny 18.00 w dniu 3 lute
go 1990 r. do godziny 24.00 w dniu 4 lutego 1990 r. , 

2) miasta Gdyni od godziny 18.00 w dniu 10 lutego 1990 r. 
do godziny 24.00 w dniu 11 lutego 1990 r. 

§ 3. W razie konieczności przeprowadzenia ponow
nego głosowania w wyborach uzupełniających, zakazy, 
o których mowa w § 1 i 2, będą odpowiednio obowiązy
wały : 

1) na teren ie województwa opolskiego w dniach 17 i 18 
lutego 1990 r., 

2) na terenie miasta Gdyni w dniach 24 i 25 lutego 1990 r. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Ministrowi 
Rynku Wewnętrznego i odpowiednim terenowym organom 
administracji państwowej o właściwości ogólnej . 

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

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

27 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 26 stycznia 1990 r. 

w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących 
zakładów pracy. 

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopatrzen iu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin (Dz. U. Nr40, 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) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Pracownicy, z którymi rozwiązanie stosunku 
pracy nastąpiło w okolicznościach określonych wart. 1 ust. 1 
i 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19) , 
mogą przejść na wcześniejszą emeryturę bez względu na 
wiek, jeżeli osiągnęli do dnia rozwiązania stosunku pracy 
okres zatrudnienia wynoszący łącznie z okresami równorzęd 

nymi i zaliczalnymi do okresów zatrudnienia co najmniej 35 
lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do pracowników, 
z którymi rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych 
wart. 1 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, nastąpiło po 
dniu 1 września 1989 r .. a przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia . 

2. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do pracow
ników mianowanych. 

§ 2. Jeżeli decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa państ
wowego na podstawie art. 1 pkt 21it c) ustawy z dn ia 11 maja 
1988 r. o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach 
dla Rady Ministrów (Dz. U. Nr 13, poz. 98) lub art. 4 ust. 
3 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach 
konsolidacj i gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 10, poz. 57) wydana została przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia, pracownicy, z którymi roz
wiązano stosunek pracy w związku z tą l ikwidacją, mogą 

przejść na wcześniejsze emerytury na zasadach określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. 
w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników nie
których likwidowanych zakładów pracy (Dz. U. Nr 40, poz. 
218) . 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 17 
czerwca 1989 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla 
pracowników niektórych likwidowanych zakładów pracy 
(Dz. U. Nr 40, poz. 218). z zastrzeżeniem § 2. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : J. Kuroń 
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