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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 29 czerwca 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za 
wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą. 

Na podstawie art. 205 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. 
Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz 
z 1990 r. Nr 30, poz. 179 i Nr 34, poz. 198) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 12 października 1988 r. w sprawie norm wyżywienia 
oraz wysokości równoważników pieniężnych na wyżywienie 
i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywają
cym służbę zastępczą (Monitor Polski Nr 30, poz. 272 oraz 
z 1989 r. Nr 34, poz. 265) wprowadza się następującą zmianę: 

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1 Poborowym przysługuje miesięczny równoważnik pie
niężny w wysokości 300.000 zł, jeżeli zakład pracy nie 
może mu zapewnić wyżywienia lub z innych uzasad
nionych przyczyn poborowy nie korzysta z bezpłatnego 
całodziennego wyżywienia". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lipca 1990 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. J. Szreter 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 lipca 1990 r. 

o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie 
powołania komisji likwidacyjnej dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 

"Prasa-Książka-Ruch" . 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 
1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) w zarządzeniu nr 
32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej dla przeprowa
dzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 

"Prasa- Książka- Ruch" (Monitor Polski Nr 13, poz. 101) 
prostuje się następujący błąd : 

w § 1 w nazwisku członka komisji zamiast "Koziełł
-Poklewski" powinno być "Poklewski-Koziełł". 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 26 czerwca 1990 r. 

w sprawie wysokości wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru 
emerytur i rent funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin w drugim kwartale 1990 r. 

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywa
telskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, 
z 1985 r. Nr 20, poz. 85, Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 
190 i 192 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206) ogłasza się, co 
następuje: 

1. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent inwalidzkich 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej zwolnionych ze służby 
do dnia 31 grudnia 1989 r. oraz rent rodzinnych po funkc
jonariuszach Milicji Obywatelskiej (emerytach, rencistach) 
zmarłych do dnia 31 grudnia 1989 r. wynosi 123,38%, 

a maksymalna kwota podwyżki podstawy wymiaru - kwotę 
390.700 zł. 

2. Wskaźn i k waloryzacji emerytur i rent inwalidzkich 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej zwolnionych ze służby 
w okresie od dnia 1 stycznia 1990 r. do dnia 31 marca 1990 r. 
oraz rent rodzinnych po funkcjonariuszach Milicji Obywatel 
skiej (emerytach, rencistach) zmarłych w okresie od dnia 
1 stycznia 1990 r. do dnia 31 marca 1990 r. wynosi 118,89%, 
a maksymalna kwota podwyżki podstawy wymiaru - kwotę 
327.600 zł. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak 


