
Monitor Polski Nr 17 - 148 - Poz. 114, 11 5, 116 i 11 7 

4. Przy ocenie kandydata bierze się pod uwagę również 
wyniki osiągnięte przez niego w nauce w czasie studiów 
prawniczych, a także opinie z dotychczasowych miejsc pracy 
kandydata. 

§ 6. Z przeprowadzonego konkursu sporządza się pro
tokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji. 

§ 7. Spośród osób, które uzyskały pozytywną ocenę 
w konkursie, komisja konkursowa wyłania kandydatów na 

aplikantów i listę tych kandydatów przedstawia niezwłocznie 
radzie izby notarialnej. 

§ 8. Rada izby notarialnej, w terminie siedmiu dni od 
zakończenia konkursu, zawiadamia kandydatów na aplikan
tów o wyniku konkursu. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: W. Chrzanowski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 10 maja 1991 r. 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej 
w I kwartale 1991 r. oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 1991 r. 

Na podstawie art. 742 ust. 2 pkt 1 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, 
z1990r.Nr10,poz.58i61,Nr36,poz.206,Nr66,poz. 390 
i Nr 87, poz. 506 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24) oraz w związku 
z art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 
1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446, z 1990 r. Nr 9, 

poz. 57 i Nr 56, poz. 323 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24) ogłasza 
się, co następuje: 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników 
w gospodarce uspołecznionej w I kwartale 1991 r. wyniosło 
1.657.000 zł i wzrosło w stosunku do IV kwartału 1990 r. 
o 15,3% oraz przewiduje się, że przeciętne miesięczne wyna
grodzenie pracowników w gospodarce uspołecznionej w II 
kwartale 1991 r. wyniesie 1.725.000 zł. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. T. roczyński 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 15 maja 1991 r. 

w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych 
działach sfery produkcji materialnej w kwietniu 1991 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 7 oraz 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; co następuje: 

- przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwiet
niu 1991 r. w stosunku do marca 1991 r. wyniósł 2,7%, 
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- wzrost przeciętnych wynagrodzeń w sześciu podstawo
wych działach sfery produkcji materialnej (bez wypłat 
z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach) w kwiet
niu 1991 r. w stosunku do marca 1991 r. wyniósł 5,7%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: B. Wyżnikiewicz 

OBWIESZCZENIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

z dnia 13 maja 1991 r. 

w sprawie wskaźnika waloryzacji w II 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 1 O, 
poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506 
oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24) ogłasza się, co następuje: 

1. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 101,47%. 

2. Wobec ustalenia wskaźnika waloryzacji niższego od 
105% - zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy - waloryzacja 
emerytur i rent w II kwartale 1991 r. nie będzie prze
prowadzana. 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: w z. K. Górski 
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