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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 28 sierpnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom 
i członkom ich rodzin. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 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 i Nr 36, poz. 206) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społe
cznej z dnia 31 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad i trybu 
udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i człon
kom ich rodzin (Dz. U. Nr 46, poz. 232) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) bezpłatnego zaopatrzenia w leki gotowe i śro
dki opatrunkowe objęte urzędowym spisem 
leków oraz w leki recepturowe", 

2) w § 3 w ust. 2 skreśla się wyrazy "zakładów społecznych 
służby zdrowia". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. A. Wojtczak 

UWAGA P.T. PRENUMERATORZY DZIENNIKA USTAW I MONITORA POLSKIEGO 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje. że rozpoczął przyjmowanie przedpłat na prenumeratę na rok 1991 . W celu dokonania 
wp/aty na prenumeratę: 
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 
Monitora Polskiego - Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej P,olskiej 
- odbiorcy indywidualni otrzymują blankiety przekazów 
- instytucje i urzędy otrzymują druki .. wpłata-zamówienie" (polecenie przelewu rozszerzone o część dotyczącą zamówienia z wydrukowanymi na 1991 r. 

obowiązującymi cenami prenumeraty) . 
Nowi prenumeratorzy otrzymują blankiety i druki po zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady 

Ministrów. 

Cena prenumeraty l egzemplarza wynosi rocznie: 

Dziennika Ustaw 154.000 zł 
Monitora Polskiego 93.000 zł 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny prenumeraty. 
Prawidłowe wypełnienie blankietów przekazów i .. wPłat-zamówień" (dokładny adres z numerem kodu pocztowego) zapewni terminowe rozpoczęcie 

wysyłki. Dowody wpłat. które nie będą zawierać dokładnego adresu odbiorcy oraz ilości zamawianych egzemplarzy. nie będą przyjmowane do 
reałizacji i NYsyłka Dziennika Ustaw i Monitora Połskiego nie będzie prowadzona. 

Zamawiający prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego dla podległych jednostek proszeni są o przesłanie przy "wpłacie-zamówieniu" 
rozdzielników zawierających nazwę odbiorcy (instytucji lub urzędu) i pełny adres z numerem kodu pocztowego. 

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

UWAGA: Załącznik do Dziennika Ustaw. w którym ogłaszane są m.in. obszerne akty prawne z dziedziny stosunków międzynarodowych. a także załącznik do 
Monitora Polskiego będzie rozprowadzany wyłącznie na indywidualne zamówienia sprzedażyegzemplarzowej . 

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu f'lady Ministrów. ul. Powsińska 69171. 00-979 Warszawa. P-l . tel. 42-14-78 lub 
694-67 -50; teleks 825944 WW. telefaks 428222. 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW URZĘDU RADY MINISTROW 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69171. 00-979 Warszawa P-l. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69/11. 
00-979 Warszawa. P-1. niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 
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