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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 18 stycznia 1994 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1994 r. 
oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przecię

tnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w pierwszym kwartale 1994 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 9 i 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, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 73, 
poz. 361 i Nr 100, poz. 498 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się procentowe przyrosty wynagrodzeń 
w poszczególnych miesiącach pierwszego kwartału 1994 r. 
w następujących wysokościach: 

styczeń 1 ,5, 
luty 1,5, 
marzec 1,5. 

§ 2. Dla podatników, którzy podjęli działalność w pier
wszym kwartale 1994 r., kwotę przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy na 
pierwszy miesiąc działalności określa się w wysokości 
2.500 tys. zł. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 
lutego 1993 r. w sprawie określenia przeciętnego miesięcz
nego wyna"grodzenia stanowiącego podstawę ustalenia nor
my przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy 
podjęli działalność w 1993 r. ;( Dz. U. Nr 12, poz. 54) . 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 19 stycznia 1994 r. 

w sprawie określenia liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań 
i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania. " 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 kwietn ia 
1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W skład Rady do Spraw Badań i Certyfikacji, zwanej 
dalej "Radą", przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, 
zwanym dalej "Centrum", wchodzi: 

1) osiemnastu przedstawicieli naczelnych i centralnych 
organów administracji państwowej, 

2) dwóch przedstawicieli organizacji przemysłowych, 

3) dwóch przedstawicieli podmiotów gospodarczych, 

4) dwóch przedstawicieli organizacji konsumenckich, 

5) dwóch przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-techni
cznych, 

6) dwóch przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych, 

7) dwóch przedstawicieli związków zawodowych, 

8) jeden przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyj
nego, 

9) czterech przedstawicieli komitetów technicznych dzia
łających przy Centrum, 

10) dwóch przedstawicieli klubów działających przy Cent
rum. 

§ 2. Radzie nadaje się regulamin działania stanowiący 
załącznik do rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Ra
dy Ministrów z dnia 19 stycznia 1994 r. 
(poz. 42) 

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DO SPRAW BADAŃ I CERTYFIKACJI 
PRZY POLSKIM CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 

§ 1. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje osoba upo
ważniona przez Prezesa Rady Ministrów. Na tym posiedzeniu 
Rada wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastęp
ców i sekretarza. 

2. Dalsze posiedzenia Rady zwołuje z własnej inic
jatywy przewodniczący Rady, co najmniej dwa razy w roku. 

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady także na 
wniosek co najmniej 1/4 jej członków lub Dyrektora Centrum. 

4. W posiedzeniach Rady bierze udział Dyrektor Cent
rum. 

5. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedze
niaosoby spoza Rady. 

6. Porządek dzienny proponuje przewodniczący Rady, 
powiadamiając o nim Dyrektora Centrum. 

7. Członkowie Rady i Dyrektor Centrum powinni być 
powiadomieni o posiedzeniu co najmniej na 2 tygodnie przed 
jego terminem. 

8. Członkowie Rady i Dyrektor Centrum powinni otrzy
mać materiały związane z porządkiem dziennym posiedzenia 
co najmniej na 2 tygodnie przed jego terminem. 


