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

2) 8.467.000 zł z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów 
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 
(§ 2 ust. 2), 

3) 452.000 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu 
z tytułu zwiększenia uszczerl:lku na zdrowiu (§ 3), 

4) 42.269.000 zł, gdy do odszkodowania uprawniony jest 
małżonek lub dziecko zmarłego, oraz 8.467.000 zł z tytu
łu zwiększenia odszkodowania przysługującego na dru-

giego i każdego następnego uprawnionego (§ 4 ust. 1 
pkt 1), 

5) 21.155.000 zł, gdy do odszkodowania uprawnieni są 
tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci 
zmarłego, oraz 8.467.000 zł z tytułu zwiększenia od
szkodowania na drugiego i każdego następnego upraw
nior;ego (§ 4 ust. 1 pkt 2), 

6) 8.467.000 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: w z. J. Szreter 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO ,URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 31 maja 1991 r. 

w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za marzec 1991 r. 

Na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników 
majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad ak
tualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 72, poz. 422, 

z 1990 r. Nr 42, poz. 248 i Nr 90, poz. 529 oraz z 1991 r. Nr 19, 
poz. 83) ogłasza się wykaz wskaźników cen dóbr inwestycyj
nych za marzec 1991 r. w stosunku do grudnia 1989 r., 
stanowiący załącznik do obwieszczenia. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: B. Wyżnikiewicz 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głó
wnego Urzędu Statystycznego z dnia 31 
maja 1991 r. (poz. 139) 

WYKAZ WSKAŹNIKÓW WZROSTU CEN DÓBR IN'WESTYCYJNYCH ZA MARZEC 1991 r. 

Nr Symbol według Klasy- XII 1989 
wskaź- fikacji rodzajowej Nazwa grupy środków trwałych = 1,0 nika środków trwałych 

1 1 Budynki 3,1 
2 2 Budowle 3,0 
3 3 Kotły i maszyny energetyczne 4,6 
4 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3,7 
5 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe 3,6 
6 6 Urządzenia techniczne 3,9 
7 7 $rodki transportowe 4,3 
8 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 3,0 
9 01 Melioracje szczegółowe 3,0 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 14 czerwca 1991 r. 

w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych 
działach sfery produkcji materialnej w maju 1991 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 7 oraz art. 8 ust. 4 ustawy 
z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wyna
grodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1) ogłasza się, co 
następuje: 

- przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 
1991 r. w stosunku do kwietnia 1991 r. wyniósł 
2,7%, 

- wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w sześciu 
podstawowych działach sfery produkcji materialnej (bez 
wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach) 
w maju 1991 r. w stosunku do kwietnia 1991 r. wyniósł 
0,0%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: B. Wyżnikiewicz 




