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1990 r., oraz rent rodzinnych po fl,mkcjonar(uszach, którzy 
zmarli do dnia 30 czerWca 1990 r., a także po zmarłych 
emerytach i rencistach, zwąlnionych ze służby do tego dnia 
- wynosi 123,81 %, a maksymalna kwota podwyżki pode 
stawy wymiaru - 605:094 zł. 

2. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent inwalidzkich 
funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w okresie od dnia 

1 lipca 1990 r. do dnia 30 września 1990 r . . oraz rent 
rodzinnych po fl;lnkcjonariuszach, którzy zmarli w okresie od 
dnia 1 lipca 19ąO (do dnia 30 września 1990 r., a także po 
zmarłych emerytach i rencistach, . zwolnionych ze służby 
w tym : okresie - wynosi 123,15%, a maksymalna kwota 
podwyżki podstawy wymiaru - 591.476 zł. 

Minister Sprawiedliwości: A. Bentkowski 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW V\lEWNĘYRZNYCH 

z dnia 21 listopada 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 czwartym kwartale 1990 r. 

Na podstawie art. 6" ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywate
lskiej 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 ', 989 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 i policjantów zwol
nionych ze służby do dnia 30 czerwca 1990 r. oraz rent 
rodzinnych po funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej i po
licjantach, którzy zmarli do dnia 30 czerwca 1990 r., a także 
po zmarłych emerytach i rencistach, zwolnionych ze służby do 

tego dnia - wynosi 123,81 %, a maksymalna kwota podwy
żki podstawy wymiaru - kwotę 606.000 zł . 

2. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent inwalidzkich 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i policjantów zwol
nionych ze służby w okresie od dnia 1 lipca 1990 r.: do dnia 30 
września 1990 r. oraz rent rodzinnych po funkcjonariuszach 
Milicji Obywatelskiej i policjantach, którzy zmarli w okresie 
od dnia 1 lipca 1990 r. do dnia 30 września 1990 r., a także po 
zmarłych emerytach i rencistach, zwolnionych ze służby 
w tym okresie - wynosi 123,15%, a maksymalna kwota 
podwyżki podstawy wymiaru - kwotę 593.000 zł . 

Minister Spraw Wewnętrznych: K. Kozłowski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO ~R2;ĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 17 października 1990 r. 

w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych· przez Główny Urząd St.atystyczny. 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o statystyce państwowej (Dz. u. z 1989 r. Nr 40, poz. 
221) ogłasza się,' co następuje: 

W wykazie obowiązków sprawozdawćzych ustalonym 
przez Główny Urząd Statystyczny, stanowiącym załącznik do 
obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 7 grudnia 1989 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 350 

. oraz z 1990 r; Nr 9, poz. 69, Nr 25, poz. 199 i Nr 33, poz. 268), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)w części II - Zatrudnienie skreśla się lp. 20a, 

2) w części IV - Inwestycje, ceny i finanse skreśla się lp. 
·· 56a, 

. 3) w części .. V :....... Działalność podstawowa: 
a) .. dodaje się lp. 57a w brzmieniu: 

"działalność gospodarcza 

1 2 3 4 5 

57a udzielenie odpowiedzi ankieterom ~30 listopada wybrane podmioty prowadzące z. nr 52 z 1990 r 
GUS na pytania zawarte w formula- 1990 r. działalność gospodarczą, zatrud- (Nr 18, poz 
rzu OG-3 niające do 5 pracowników 100 " 


