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Poz. 6,9. 70 i 71
go na drugiego i każdego następnego uprawnionego
(§ 4 ust. 1 pkt 1),

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (§ 2
ust. 1).
2) 7.343.000 zł z tytułu zaliczenia-do I grupy inwalidów
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (§ 2 ust. 2).
3) 392.000 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu
z tytułu zwiększenia uszczerbku na zdrowiu (§ 3).

18.347.000zł, g(jydo odszkodowania uprawnieni są
tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci
zmarłego. oraz 7.343.000 zł z tytułu zwiększenia
odszkodowania na drugiego i każdego następnego
uprawnionego (§ 4 ust. 1 pkt 2).

4} 36.660.000 zł. gdy do odszkodowania uprawniony
jest małżonek lub dziecko zmarłego, oraz 7.343.000 zł
z tytułu zwiększenia odszkodowania przysługujące-

6) 7.343.000 zł. gdy do odszkodowania równocześnie
z małżonkiem lub dziećmi zmarłego upr~wnienisą
inni członkowie rodziny (§ 4 ust. 1 pkt 3),

5)

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: M. Boni
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 marca 1991 r.,

w sprawie

wskaźników

cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w
działach sfery produkcji materialnej w lutym 1991 r.

Na podstawie art. 5 ust. 7 oraz art. 8 ust. 4 ustawy z dnia
22 grudnia 1990 r. o opoda~kowaniu wzrostu wynagro'dzeń (Dz. U. z 1991 r, Nr 1. poz. 1) ogłasza się, co następ~e:
.
-

podstawowych

spadek poziomu przeciętnych wynagrodzeń w sześciu
podstawowych działach sfery produkcji materialnej (bez
wypłat z zysku i nad~żki bilansowej w spółdzielniach)
w lutym 1991 r. w stosunku do stycznia 1991 r. wyniósł
1.0%.

-

przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lu·
tym 1991 r. w stosunku do stycznia 1991 r. wyniósł
6.7%.

sześciu

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

TRYBUNAŁU

.KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 22 lutego 1991 r.

o utracie mocy obowiązującej przepisu zarządzenia Ministra Rolnictwa, leśnictwa ,i ,Gospodarki2vwnoś
.ciowej z dnia 15 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości - Państwoweg~
Funduszu Ziemi;
Na podstawie ar.t. 9 ust. 1 i 3 ,ustawy z,dnia.29 kwietnia ,czerwca 1989 r. w sprawie szczegóło'J'.{egP,trypu ,splzedaży
1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 22, poz. 98 ., nieruchomości, Państwowego FundlJszu Zięmi (Monitor Po~
z późn. , zmianami) ,w związku z orzeczeniem Trybunału Iski Nr 20. poz. 141).
'
Konstytucyjnego z dnia 23 października 1990 r.• sygn. ' akt
'Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urię
U 1/90. ogłaszam utratę dniem 21 lutego 1'991 r. ' mocy
dowym
Rzeczypospolitej
P91skiej
"Mąnitor., .
Polski". ,
obowiązującej pi'zepisu § 2 usl. 1 zarządzenie:! Ministra .
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~ROIrnGtw3) leśnictwa i-Gospodarki Żywnośdowej ,z dnia 1.~ "
, " prezes Trybunału. ,Konstytucyjnego: wz.LAukaszuk
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