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98 
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 12 maja 1992 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym kwartale 1992 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 
października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasa
dach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450 i z 1992 r. Nr 21 , poz. 84) 
ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne, 

uwzględniające podatek dochodowy od osób fizycznych, 
w pierwszym kwartale 1992 r. wyniosło 2456 tys. zł i wzrosło 
w stosunku do czwartego kwartału 1991 r. o 2,7%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. L. Zalewski 

99 
OBWIESZCZENIA PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 14 maja 1992 r. 

w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu 
po~stawowych działach sfery produkcji materialnej w kwietniu 1992 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 11 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 i z 1992 r. Nr 21 , poz. 85) oraz 
w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. 
o zatrudnian iu i rehabilitacji zawodowej osób niepełno
sprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, 
poz. 472 oraz z 1992 r. Nr 21 , poz. 85) ogłasza się, co 
następuje: 

- przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwiet
niu 1992 r. w stosunku do marca 1992 r. wyniósł 3,7%, 

- przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych 
działach sfery produkcji materialnej, uwzględniające po
datek dochodowy od osób fizycznych (bez wypłat z zysku 
i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach), w kwietniu 
1992 r. wyniosło 2.628.352 zł i wzrosło w stosunku do 
marca 1992 r. o 3,3%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. R. Sawiński 

100 
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 14 maja 1992 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce 
narodowej w pierwszym kwartale 1992 r . 

Na podstawie art. 71 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z1990r.Nr23,poz. 138,Nr34,poz. 198,Nr53, poz.306,Nr 
89, poz. 517 orazz 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 1 00, poz. 443) , 
art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie 
Najwyższym (Dz. U. z 1990 r. Nr 26, poz. 153 i Nr 53, poz. 
306 oraz z 1991 r. Nr 83. poz. 371 i Nr 100, poz. 443) , art. 62 
ust. 2 ustawyzdnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 25, poz. 103, Nr 55, poz. 234 i Nr 100, poz. 443) 
i art. 3a ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 
20, poz. 101 , z 1982 r. Nr 31 , poi. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 
98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21 , poz. 123, z 1989 r. Nr 34, 
poz. 1.78 oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 443) ogłasza się, iż 
przeciętne wynagrodzenie miesięczne bez wypłat z zysku 
w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej, 
łącznie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
w pierwszym kwartale 1992 r. wyniosło 2.459 tys. zł . 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. R. Sawiński 
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