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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 13 lipca 1990 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wskaźnika indywidualnego wymiaru świadczenia emerytalno
-rentowego. 

Na podstawie art. 49' ust. 4 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 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz 
z 1990 r. Nr 1 O, poz. 58 i 61 oraz Nr 36, poz. 206) zarządza się, 
co następuje : 

§ 1. 1. Ustalając ponownie wskaźnik indywidualnego 
wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego - w związku 
ze zmianą w prawie do emerytury lub renty przewidzianą 
w przepisach 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 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz z 1990 r. Nr 10, poz. 58 
i 61 oraz Nr 36, poz. 206), zwanej dalej "ustawą", inną niż 
zmiana przewidziana wart. 74 ustawy - dzieli się kwotę 
świadczenia obliczoną: 

1) od podstawy wymiaru, ustalonej na ostatni dzień poprze
dzający pierwszą waloryzację tego świadczenia , przez tę 
podstawę wymiaru, jeżeli podstawa wymiaru była ustalona 
w myśl zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 1989 r., 

2) od podstawy wymiaru, ustalonej w ostatniej decyzji o przy
znaniu świadczenia albo o zmianie w prawie do świad
czenia lub w jego wysokości, z uwzględnieniem wszyst
kich podwyżek wynikających z waloryzacji, przez tę pod
stawę wymiaru, jeżeli podstawa wymiaru była ustalona 
w myśl zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia 1990 r. 

2. Za kwotę świadczenia uważa się kwotę emerytury lub 
renty obliczoną w myśl przepisów ustawy od podstawy 
wymiaru, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ewen 
tualnych późniejszych zmian w prawie do emerytury i renty 
powodujących konieczność ponownego ustalenia wysoko
ści świadczenia . 

3. W wypadku ponownego ustalenia podstawy ~ymia
ru świadczenia na podstawie art. 79 ustawy, za pierwszą 
waloryzację świadczenia , o której mowa w ust. 1 pkt 1, 
uważa się pierwszą waloryzację, która dotyczyła tej podstawy 
wymiaru . 

§ 2. 1. W stosunku do świadczeń, których przyznanie 
nastąpiło na wnioski zgłoszone poczynając od dnia 1 stycz
nia 1990 r., w razie ponownego ustalania wskaźnika in
dywidualnego wymiaru świadczenia , stosuje się § 1 ust. 
1 pkt 2, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Jeżeli za podstawę wymiaru emerytury, renty in 
walidzkiej lub renty rodzinnej została przyjęta podstawa 
wymiaru wcześniej przyznanego świadczenia, ustalona 
w myśl zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 1989 r., 
przy ustalaniu wskaźnika indywidualnego wymiaru świad
czenia stosuje się § 1 ust. 1 pkt 1. 

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

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : J. Kuroń 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 9 lipca 1990 r. 

w sprawie celów, zasad i trybu udzielania oraz wysokości stawek dotacji dla rolnictwa w 1990 r. 

Na podstawie art. 7 ustawy budżetowej na rok 1990 
z dnia 23 lutego 1990 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 82) zarządza się, 
co następuje : 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa : 

1) cele, zasady i tryb udzielania oraz wysokość staWek 
dotacji na finansowanie postępu biologicznego w pro
dukcji zwierzęcej, 

2) zasady i tryb udzielania oraz wysokość stawek dotacji 
dla : 
a) podmiotów gospodarczych na cele związane z pozy

skaniem wapna nawozowego i ' jego transportem 
oraz na częściowe sfinansowanie kosztów utrzyma
nia żłobków i przedszkoli , jak również na częściowe 
sfinansowanie kosztów remontów zabytków pozos
tających w ad JTI ;l1 istracji jednostek uspołecznionej 
gospodarki rolnej, 

b) wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego na sfi
nansowanie części kosztów prac doświadczalnych, 
wdrożeniowych, upowszechn ieniowych i szkole
niowych. 

Rozdział 2 

Cele, zasady i tryb udzielania oraz Wysokość stawek 
dotacji na finansowanie postępu biologicznego 

w produkcji zwierzęcej 

§ 2. 1. Hodowcy sprzedającemu hodowlane jałówki , 
loszki i owce-maciorki z przeznaczeniem do dalszego chowu 
przysługuje dotacja na obniżenie nabywcy ceny zakupu 
w wysokości : 

1) przy sprzedaży jałówki : 

a) cielnej i niecielnej 21.700 zł za 1 punkt hodowlany 
w I półroczu 1990 r., 

b) cielnej 25.000 zł za 1 punkt hodowlany w" półroczu 
1990 r. 

- przy czym minimalna iloŚĆ punktów hodowlanych wy
nosi 8, a maksymalna 30; dotacja nie może przekroczyć 40% 
ceny sprzedaży jałówki, ustalonej przez hodowcę, 

2) przy sprzedaży loszki : 
a) 3.600 zł za 1 punkt hodowlany w I półroczu 1990 r. , 
b) 4.100 zł za 1 punkt hodowlany w II półroczu 1990 r. 
- przy czym minimalna ilość punktów hodowlanych wy
nosi 15, a maksymaima 54; dotacja nie może przekroczyć 
25% ceny sprzedaży loszki, ustalonej przez hodowcę, 


