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Art. 51. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 54, poz. 320, Nr 59, poz.
350 i Nr 74, poz. 439 i 440) wart. 48 w ust. 4 po wyrazach
"łub prokurator" dodaje się wyrazy "albo Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej " .
Art. 52. W ustawie z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo
dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441 oraz z 1991 r.
Nr 35, poz. 155 i Nr 60, poz. 253) wart. 26 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
,,1 .

Kontrolę dewizową,
wykonują

z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1,
Minister Finansów i organy kontroli skar-

bowej ."

Art. 53. W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo
celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253
i Nr 73, poz. 320) wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 45 w ust. 3 wyrazy "ceł antydumpingowych oraz"
skreśla się ;

2) wart. 70:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4 . Srodki finansowe uzyskane z opłat o których
mowa w ust. 1-3, a także 30% kwot uzyskanych
ze sprzedaży przedmiotów z przestępstw celnych
i dewizowych ujawnionych przez funkcjonariuszy celnych przeznacza się na usprawnienie
funkcjonowania organów celnych oraz na premie dla pracowników podległych Prezesowi
Głównego Urzędu Ceł, a w szczególności dla
tych, którzy przyczynili się bezpośrednio do wykrycia przestępstw lub wykroczeń celnych i dewizowych .",
b) w ust. 5 skreśla się pkt 4,
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
,,6. Prezes Głównego Urzędu Ceł określi sposób
rozdysponowania środków, o których mowa
w ust. 4, oraz zasady przyznawania premii ."

Poz. 442 i 443

Art. 54. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350)
wart. 30 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "policji" dodaje się
wyrazy "organom kontroli skarbowej".
Art. 55. Toczące się w dniu wejścia w życie ustawy
sprawy z zakresu kontroli skarbowej zostaną przejęte przez
inspektorów do dalszego prowadzenia na zasadach i w trybie
określonych według przepisów dotychczasowych.
Art. 56. Do czasu odrębnego uregulowania do zakresu
organów kontroli skarbowej należy weryfikacja
rocznych sprawozdań finansowych.

działania

Art. 57. 1. Upoważnia się Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej do jednorazowego powołania - spośród
pracowników M inisterstwa Finansów oraz organów podległych Ministrowi Finansów inspektorów kontroli skarbowej, bez zachowania wymogów określonych wart. 39 ust.
1 pkt 3-5.
2. Inspektorzy powołani w trybie ust. 1 obowiązani są
do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa
wart. 39 ust. 1 pkt 5, w terminie jednego roku od dnia
powołania .

Art. 58. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa
o organach kontroli finansowej albo o kontroli finansowej,
rozumie się przez to odpowiednio organy kontroli skarbowej
i kontrolę skarbową .
Art. 59. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesię
cy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8 ust. 2 i 3, art. 9 ust. 3,
art. 10, art. 40 i art. 57 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia .

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L.
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USTAWA
z dnia 16

o zmianie ustaw -

Prawo o ustroju
grodzeniu osób

sądów

października

1991 r.

powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynakierownicze stanowiska państwowe.

zajmujących

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz.
138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 89, poz. 517 oraz
z 1991 r. Nr 55, poz. 234) wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 71 dodaje się nowy § 2 w brzmieniu:
,,§ 2. Przez przeciętne wynagrodzenie w sferze produkcji materialnej, o którym mowa w § 1, rozumie się
przeciętne wynagrodzenie w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej bez wypłat
z zysku, ogłaszane co kwartał przez Prezesa Głów
nego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzę
dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Pol-

ski" w terminie do 7 dnia roboczego drugiego
miesiąca każdego kwartału za kwartał poprzedni. " ;
2) dotychczasowy § 2 otrzymuje oznaczenie § 3.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie
(Dz. U. z 1990 r. Nr 26, poz. 153 i Nr 53, poz.
306 oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 371) wprowadza się następujące zmiany:
Najwyższym

1) wart. 45 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu :
,,2. Przez przeciętne wynagrodzenie w sferze produkcji
materialnej; o którym mowa w ust. 1, rozumie się
przeciętne wynagrodzenie w sferze produkcji mate-

Poz. 443

Dziennik Ustaw Nr 100

Art. 4. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państ
wowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101 , z 1982 r. Nr 31, poz. 214,
z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz.
123 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:

rialnej w gospodarce narodowej bez wypłat z zysku ,
przez Prezesa Głównego Urzę
du Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie
do 7 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego
kwartału za kwartał poprzedni.";
ogłaszane co kwartał

1) dodaje się nowy art. 3a w br'Zmien iu:
"Art. 3a. Przez przeciętne wynagrodzenie w sferze produkcji materialnej, o którym r,:owa wart. 2a i art.
3 ust. 2, rozumie się przeciętne wynagrodzenie
w sferze produkcji materialnej w gospodarce
narodowej bez wypłat z zysku, ogłaszane co
kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do
7 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego
kwartału za kwartał poprzedni.";

2) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 3.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1991 r. Nr 25, poz. 103 i Nr 55, poz. 234)
wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 62 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu :
,,2. Przez przeciętne wynagrodzenie w sferze produkcji
materialnej, o którym mowa w ust. 1, rozumie się
przeciętne wynagrodzenie w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej bez wypłat z zysku,
ogłaszane co kwartał przez Prezesa Głównego Urzę
du Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie
do 7 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego
kwartału za kwartał poprzedni.";

2) dotychczasowy art. 3a otrzymuje oznaczenie art. 3b.

Art. 5. Ustawa wchodzi w

życie

ogłoszenia.

z dniem

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L.

2) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 3.
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UWAGA P.T. PRENUMERATORZY DZIENNIKA USTAW I MONITORA POLSKIEGO
Wydział

Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że przyjmuje przedpłaty na prenumeratę na rok 1992.

W celu dokonania wpłat na prenumeratę Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Monitora Polskiego - Dziennika Urzędowego
Rzeczypospolitej Polskiej
- odbiorcy indywidualni otrzymują blankiety przekazów,
- instytucje i urzędy otrzymują druki "wpłata-zamówienie" (polecenie przelewu rozszerzone o część dotyczącą zamówienia z wydrukowanymi na 1992 r. obowiązującymi cenami prenumeraty) .
Nowi prenumeratorzy
Rady Ministrów.

otrzymają

Urzędu

blankiety i druki po zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw
.

Cena prenumeraty 1 egzemplarza wynosi rocznie:
Dziennika Ustaw
Monitora Polskiego

zł
zł

240.000
120.000

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny prenumeraty.
Dokonanie wpłaty na prenumeratę do dnia 31 października 1991 r . i prawidłowe wypełnienie blankietów przekazów
i " wpłat-zamówień" (dokładny adres z numerem kodu pocztowego) zapewni terminowe rozpoczęcie wysyłki. Dowody wpłat, które nie
będą zawierać dokładnego adresu odbiorcy oraz liczby zamawianych egzemplarzy, nie będą przyjmowane do realizacji
i wysyłka Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego nie będzie prowadzona. W razie przekroczenia terminu , zamówienie będzie
zrealizowane z opóźnieniem i spowoduje dodatkowe koszty związane z wysyłką zaległych egzemplarzy.
Zamawiający

prenumeratę

"wpłacie-zamówieniu"

Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego dla podległych jednostek proszeni są o przesyłanie przy
rozdzielników zawierających nazwę odbiorcy (instytucji lub urzędu) i pełny adres z numerem kodu pocztowego.

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy

i'1formować

na

piśmie Wydział

Wydawnictw

UWAGA: prenumerata nie obejmuje załączników do Dziennika Ustaw i. Monitora Polskiego, które
indywidualne zamówienia w sprzedażyegzemplarzowej .

są

Urzędu

Rady Ministrów.

rozprowadzane

wyłącznie

na

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 00- 979 Warszawa,
P-1 , tel. 42-14-78 lub 694-67-50; teleks 825944; telefaks 42-82 -22. Konto bankowe: NBP Oddział Okręgowy Warszawa, nr
1052-3157-139.11 .
WYDZIAŁ WYDAWNICTW URZĘDU RADY MINISTRÓW
Egzemplarze

bieżące

oraz z lat

ubiegłych można nabywać

Ministrów, ul .

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw
69(71,00-979 Warszawa P-1.

Urzędu

Rady

Powsińska

69/11.

Powsińska

Reklamacje z powodu niedor,czenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urz,du Rady Ministrów. ul.
00-979 Warszawa, P- 1, niezwłocznie po otrzymaniu nast,pnego kolejnego numeru.
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