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Dziennik .Ustaw Nr 12

53
USTAWA
z dnia 16 grudnia 1992 r.
o zmianie ustawy -

dza

postępowania

Kodeks

Art. 1. W Kodeksie postępowania cywilnego wprowa zmiany:

się następujące

1) wart. 17 w pkt 4 wyrazy "dwadzieścia milionów
złotych" zastępuje się wyrazami "sto milionów złotych",
2) wart. 479 3 w § 2 w pkt 1 wyrazy "dwadzieścia milionów
złotych" zastępu~e się wyrazami "sto milionów złotych" .
.

cywil?ego.

Jednakże

sprawy, w których orzeczenie zostanie
uchylone po dniu wejścia w życie ustawy przez
sąd rewizyjny, będą przekazane sądom właściwym według
przepisów ustawy. Dotyczy to odpowiednio spraw rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy na skutek rewizji nadzwyczajnej.
2.

w

całości

Art. 3. Ustawa wchodzi w
1993 r.

Art. 2. 1. Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w ży
cie ustawy toczą się według przepisów dotychczasowych.

życie

z dniem 1 marca

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L.

Wałęsa

54
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 lutego 1993 r.
.w sprawie

określenia przeciętnego miesięcznego
przeciętnego

wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy
wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1993 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U.
z 1991 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 73, poz.
361 i Nr 100, poz. 498) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Kwotę przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia
ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia przez urzędy skarbowe dla podatników, którzy
podjęli działalność w 1993 r., określa się w wysokości
1.900 tys. zł.

stanowiącego podstawę

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17
grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczyn
nika korygującego za I kwartał 1992 r. oraz określenia
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego
podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla
podatników, którzy podjęli działalność w 1992 r. (Dz. U. Nr
124, poz. 549).
§ 3.
od dnia

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

po

upływie

14 dni

ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka

55
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lutego 1993 r.
w sprawie nadania statutu Radzie do Spraw Atomistyki.
Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1986 r.- Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z 1987 r. Nr
33, poz. 180 oraz z 1991 r. Nr 8, poz. 28) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Rada do Spraw Atomistyki jest kolegialnym organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Państ
wowej Agencji Atomistyki w sprawach należących do zakresu działania tej Agencji.

§ 2. Radzie do Spraw Atomistyki nadaje się statut stanowiący załącznik

do

rozporządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1987 r. w sprawie nadania statutu
Radzie do Spraw Atomistyki.
§ 4.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka

