
Monitor Polski Nr 30 280 Poz. 244 i 245 

244 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 6 sierpnia 1990 r. 

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

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatels
kiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 
20, poz. 85 i 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 marca 1990 r. oraz rent rodzinnych po funkc
jonariuszach Milicji Obywatelskiej, którzy zmarli do dnia 31 
marca 1990 r., a także po zmarłych emerytach, rencistach 
zwolnionych ze służby do tego dnia - wynosi 123,51 %, 
a maksymalna kwota pbdwyżki podstawy wymiaru - kwotę 
484.600 zł. 

2. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent inwalidzkich 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i policjantów zwol
nionych ze służby w okresie od dnia 1 kwietnia 19~0 r. do 
dnia 30 czerwca 1990 r. oraz rent rodzinnych po funkc
jonariuszach Milicji Obywatelskiej i policjantach, którzy 
zmarli w okresie od dnia 1 kwietnia 1990 r. do dnia 30 
czerwca 1990 r., a także po zmarłych emerytach, rencistach 
zwolnionych ze służby w tym okresie - wynosi 123,83%, 
a maksymalna kwota podwyżki podstawy wymiaru - kwotę 
490.000 zł. 

Minister Spraw Wewnętrznych: K. Kozłowski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 7 sierpnia 1990 r. 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w II 
kwartale 1990 r. i przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 1990 r. 

Na podstawie art. 74 2 ust. 2 pkt 1 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) oraz 
w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 
grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446 
i z 1990 r. Nr 9, poz. 57) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie pracowników w gospodarce uspołecznionej 
w II kwartale 1990 r. wynosiło 906 800 zł i wzrosło w stosun
ku do I kwartału 1990 r. o 24%, oraz przewiduje się, że 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w gos
podarce uspołecznionej w III kwartale 1990 r. wyniesie 
1050000 zł. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. K. Lutostański 
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