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długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypad
ku przy pracy lub choroby zawodowej (§ 2 ust. 1) , 

2) 3.736.000 zł z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów 
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 
(§ 2 ust. 2), 

3) 199.000 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, 
z tytułu zwiększenia uszczerbku na zdrowiu (§ 3), 

4) 18.656.000 zł, gdy do odszkodowania uprawniony jest 
małżonek lub dziecko zmarłego, oraz 3.736.000 zł z tytu
łu zwiększenia odszkodowania przysługującego na dru
giego i każdego następnego uprawnionego (§ 4 ust. 
1 pkt 1), , 

5) 9.336.000 zł, gdy do odszkodowania uprawnieni są 
tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci 
zmarłego, oraz 3.736.000 zł z tytułu zwiększenia od
szkodowania na drugiego i każdego następnego upraw
nionego (§ 4 ust. 1 pkt 2) , 

6) 3.736.000 zł, gdy do odszkodowania równocześnie 
z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni 
członkowie rodziny (§ 4 ust. 1 pkt 3). 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kuroń 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 16 czerwca 1990 r. 

w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1990 r. 

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 27 grudnia 
1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. 
(Dz. U. Nr 74, poz. 438 i z 1990 r. Nr 13, poz. 82) ogłasza się, 
co następuje: 

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych 
w maju 1990 r. w stosunku do kwietnia 1990 r. wyniósł 5%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: F. Kubiczek 
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OBWIESZCZENIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

z dnia 7 czerwca 1990 r. 

w sprawie wskaźnika waloryzacji. kwoty naj niższej emerytury i renty oraz maksymalnej kwoty podwyżki 
podstawy wymiaru emerytur i rent w II kwartale 1990 r. 

Na podstawie art. 742 ust. 3 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) ogłasza się, co 
następuje : 

1. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 117,81 % . 

2. Kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą: 

1) 301 .000 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna 
i renta inwalidzka I i II grupy oraz renta inwalidzka III 

grupy dla inwalidów, którzy osiągnęli wiek: 55 lat 
kobieta i 60 lat mężczyzna, 

2) 233.000 zł miesięcznie - renta inwalidzka III grupy dla 
inwalidów, którzy nie osiągnęli wieku: 55 lat kobieta i 60 
lat mężczyzna . 

3. Maksymalna kwota podwyżki podstawy wymiaru 
emerytury i renty wynosi 260.000 zł. 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: W. Topiński 
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