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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 8 lutego 1991 r. 

w sprawie przeci,tnego miesi,cznego wynagrodzenia w sferze budżetowej i w sferze produkcji materialnej 
w 1990 r. 

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia - w sferze budżetowej 1 092435 zł, 
1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze 
budżetowej (Dz. U. Nr4, poz. 24, Nr48, poz. 261 i Nr64, poz. - w sferze materialnej 1021084 zł. 
389 oraz z 1990 r. Nr 71 , poz. 417) ogłasza się, co następuje: 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 1990 
wynosiło : Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: B. Wyżnikiewicz 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO , 

z dnia 12 lutego 1991 r. 

w sprawie wynagrodzeń w 6 podstawowych działach sfery produkcji materialnej w styczniu 1991 r. 

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 1, poz. 1) ogłasza się, iż spadek poziomu 
przeciętnych wynagrodzeń w 6 podstawowych działach 

sfery produkcji materialnej w styczniu 1991 r. w stosunku do 
grudnia 1990 r. wyniósł 5,5%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. K. Lutostański 
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OBWIESZCZENIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

z dnia 11 lutego 1991 r. 

w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwoty najniższej emerytury i renty oraz maksymalnej kwoty podwyżki 
podstawy wymiaru emerytur i rent w I kwartale 1991 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, z 1990 r. 
Nr, 10, poz. 58 i 61 , Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390, Nr 87, 
poz. 506 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24) ogłasza się, co 
następuje: 

1. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 
130,77%. 

2. Kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą: 

1) 595000 zł miesięcznie - emerytura, renta r,odzinna, 
renta inwalidzka I i II grupy oraz renta inwalidzka III 
grupy dla inwalidów, którzy osiągnęli wiek: 55 lat 
kobieta i 60 lat mężczyzna, 

2) 459000 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 800000 zł. 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: W. Topiński 
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POSTANOWIENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU CEŁ 

z dnia 5 lutego 1991 r. 

o wszcz,ciu post,powania antydumpingowego. 

Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) wszczyna się 
z urzędu postępowanie antydumpi,ngowe. Postępowaniem 
zostają objęte tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne oraz , 
produkty ich rozkładu, a także gotowe tłuszcze jadalne. 
Zainteresowane podmioty mogą nadsyłać materiał dowodo-

, 
wy dokumentujący wyrządzenie lub groźbę wyrządzenia 
szkody spowodowanej importem towarów objętych postę 
powaniem antydumpingowym. 

Wszczęcie postępowania następuje z dniem ogłoszenia 
postanowienia. 

Prezes Głównego Urzędu Ceł: T. Bartoszewicz 




