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2. Rewaloryzacji wartości produktów rolnych sprze
danych w okresie, o którym mewa w ust. L dokonuje 
się przez pomnożenie wartości produktów rolnych sprze
danych w poszczególnych latach tego okresu przez od
powiedni dla danego roku współczynnik rewaloryzacyjny. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Pracy, Płac 

i Spraw Socjalnych z dnia 14 stycznia 1987 r. w sprawie 
rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych 
w latach 1977-1986 dla celów emerytalno-rentowych oraz 
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w sprawie procentu wzrostu cen sk.lpr produktów rol
nych w 1986 r. (Monitor Polski Nr 3, ) oz. 27). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
ma zastosowanie przy ustalaniu lvysokości emerytur 

i rent, do których pobierania prawo powstało po dniu 
31 grudnia 1987 r. 

Minister Pracy Polityki Socjalnej : J. Pawłowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A, lESNICTW A I GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ 

z dnia 18 stycznia 1988 r. 

o przedłużeniu mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie wykazu podstawowych usług związanych z produkcją 
roślinną, na które ustala się w 1987 r. ceny regulowane. 

Na podstawie § l ust. 1 pkt 4 uchwały nr 206 Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 1986 r. w sprawie określenia 
wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regu
lowane (Monitor Polski Nr 34, poz. 265), oraz w związku 
z § l uchwały nr 197 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
1987 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej uchwały w 
sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które 
ustala się ceny regulowane (Monitor Polski Nr 37, 
poz. 311), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się na okres do dnia 31 marca 1988 r. 
moc obowiązującą zarządzenia Ministra Rolnictwa, Leś-
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nictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 lutego 
1f}87 r. w sprawie wykazu podstawowych usług związa

nych z produkcją roślinną, na które ustala się w 1987 r. 
ceny regulowane (Monitor Polski Nr 7, poz. 56). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia l stycznia 1988 r. 

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej: w z. W. Młynarczyk 

ZARZĄDZENIE MINISTRÓW WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ I FINANSÓW 

z dnia 5 s tycznid 1988 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na sprzedaż w obrocie towarowym z zagranicą dzieł sztuki, 
instrumentów lutniczych i wyrobów rzemiosła artystycznego. 

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, 
poz. 288) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § l w ust. 2 zarządzenia Ministrów Handlu 
Zagranicznego oraz Finansów z dnia 20 sierpnia 1981 r. 
w sprawie zezwolenia na sprzedaż w obrocie towarowym 
z zagranicą dzieł sztuki. instrumentów lutniczych i wy~ 
robów rzemiosła artystycznego (Monitor Polski Nr 22, 
poz. 202 oraz z 1982 r. Nr 24, poz. 214) dodaje się pkt 5 
w brzmieniu: 

,,5) dzieł sztuki ludowej w zakresie rzeżby, malarstwa, 
tkaniny, kowal~twa, wycinanki. haftu i koronki. wy
konanych przez twórców ludowych zweryfikowanych 
przez Komisję Weryfikacyjną Twórców Ludowych 
przy Ministerstwie Kultury i Sztuki". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą : 
W . Gwiazda 

Minister Finansów: B. Samojlik 


