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§ 28. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli prze
strzegania prawa proklIrator ustali, że nastąpiło naruszenie 
prawa albo że występują okoliczności wpływające ujemnie 
na stan dyscypliny wojs~owej i porządku wojskowego, 
przeprowadza postępowanie wyjaśniające, określone 

w§4--11. 

§ 29. 1. Naczelny Prokurator Wojskowy, w razie po
trzeby, przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej zbiorcze 
sprawozdania, jak również informuje zainteresowanych sze
fów instytucji centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej 
o ważniejszych kontrolach przeprowadzonych w jedno
stkach organizacyjnych wchodzących w skład sił zbrojnych 
lub podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz ich 
ustaleniach. 

2. Prokuratorzy Qkręgów wojskowych i rodzajów sił 

zbrojnych oraz wojskowi prokuratorzy garnizonowi przed
stawiają zainteresowanym qowódcom (szefom, komendan-

tom, dyrektorom) uogólnione informacje o ważniejszych 
ustaleniach przeprowadzonych kontroli przestrzegania 
prawa. 

Przepisy końcowe 

§ 30. Traci moc zarządzenie Naczelnego Prokuratora 
Wojskowego z dnia 25 lutego 1988 r. wprowadzające do 
użytku w wojskowych jednostkach organizacyjnych proku
ratury "Instrukcję o prokuratorskiej kontroli przestrzegania 
prawa i działalności profilaktycznej prokuratorów wojsko
wych w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej" wraz z instrukcją. 

§ 31. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prokurator Generalny: Z. Dyka 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 15 czerwca 1992 r. 

w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu 

podstawowych działach sfery produkcji materialnej w maju 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 zatrudnianiu 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 maju 
1992 r. w stosunku do kwietnia 1992 r. wyniósł 4,0%, 

- przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych 
działach sfery produkcji materialnej, uwzględniające 
podatek dochodowy od osób fizycznych (bez wypłat 
z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach), w maju 
1992 r. wyniosło 2.629.172 zł i nie wzrosło w stosunku 
do kwietnia 1992 r. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. L. Zalewski 
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OWIESi!C:lENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

z dnia 2 czerwca 1992 r. 

w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1992 r. 

Na podstawie art. 8 lIS~. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 45, poz. 199, Nr 103, poz. 448, Nr 
104, poz. 450 i Nr 1 07, poz. 464 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) 
ogłasza się, co następuje: 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie od jednej osoby w III kwartale 1992 r. wynosi 
192.000 zł. 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 
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