
r 
1 

I· 

MONIiTORPOLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 14 czerwca 1988 r. Nr 16 

TRESC: 
Poz.: 

UCHW Aty RAD\' MINIST'JlOW: 

132 - nr 87 z dnia 23 maja 1988 'r. zmieniająca uch:wałQ w sprawie zakazu podwyższania cen 
umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych 249 

133 '- nr 96 z dnia 3 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pra-
cowników zatrudnionych w , organiza'cjach społecznych 249 

ZARZĄDZENIA: 

ł 134 - nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1988 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
świadczenia usług przewozowych na cele wy;borów do rad narodowych w 1988 r. 250 

135 - Ministra Zdrowia i Opiekł Społęcznej z dnia: 11 maja 1988 r. w sprawie wypadków uzasad-
niających korzystanie z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu' na stan, zdrowia . . 251 
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UCHW AtA Nr 87 RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 maja 1988 r. 

zmieniająca ,uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych. 

Na podstawie art .. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lu
tego 1982 r. o cenach, (Dz. U. z 1987 r. Nr 8. poz. 52) 
Rada Ministrów uchwala. co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 56 Rady Ministrów z dnia 28 mar
ca 1988 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych 
towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych (Monitor 

Polski Nr 10. poz. 86) w § 7 w ust: l dodaje się pkt 1 t 
w brzmieniu: 

"II) samochodów ciężarowych i dostawczych sprze
dawanych w drodze przetargu." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

I>rezes Rady Ministrów: Z, Messner 
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UCHWAtA Nr 96 RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 czerwca 1988 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradziluia pracowników zatrudnionych w organizacjach spolecmych. 

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 ' r. 
Nr 24. poz. 141. z 1975 r. Nr 16. poz. 91. z 1981 r. Nr 6, 
poz. 23. z 1982 f. Nr 31. poz. 214. z 1985 r. Nr 20. poz. 85 
i Nr 35. poz. 162. ·z 1986 t. Nr 42. poz. 201 oraz Ż 198·7 r. 
Nr 21, poz. 124) Rada Ministrów uchwala, co nas tępuje : 

§ 1. W uchwale nr 23 Rady Ministrów z dnia ~' lutego' 

1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników za
trudnionych w organizacjach społecznych (Monitor Polski 
Nr 4. poz. 32, z 1985 r. Nr 20. poz. 155. z 1986 r. Nr 19. 
poz. 138 i z 1987 r. Nr 24, poz. 192) wprowadza się nastę
pują.ce zmiany: 

i) załącznik nr l do uchwały otrzymuje brzmienie okre
ślone, w załączniku do niniejszej uchwały; 


