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określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 22 ·maja 1963 r~ w sprawie pierwszeństwa do uzys
kania patentu na wynalazek albo rejestrac::ji wzoru użyt
kowego. wzoru zdobnic~()ltłb r:na'ktl towarowego w PI?(
padkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawia pub
licznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia zBaktt 
towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie 
(Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972i:. Nr 54,pcz. 351 jz 1985 r. Nr 
33, poz. 147). 

3. ·ArzvzlWlie pierwszeństwa VI ~6"ach. o ""6rych 
mowa w§ 1 ust. 3, następuje z zachowaniem WariJi"'lków 

określonych w § 11 i 12 zarządzenia Prezesa Urzędu Paten
towego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 czerw
ca 1985r. wsprawieochr.onyznakó.wtowarowych (Monitor 
Polski Nr 18. poz. '43. z 1988 r. Nr 17, poz. 144 i z 1990 r. Nr 
44. poz. 346). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej .Polskiej: 
W. Kotarba 
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OBWIESZCZENłE PREZESA GlOWNEGO URZĘDUSTATYSTVCZNEGO 

z dnia 9 stycznia 1992 r. 

w sprawie przeciętnego wynajJrodzania w pięciu podstawowych działach gos.podarki w grudniu 1991 r. 

W związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania 
niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych (Dz. 
U. Nr 28, poz. 162i Nr 85, poz. '502 Of'a2 z 1'991 r. Nr 12, poz. 

47) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w pięciu 
podstawowych działach gospodarki, bez wypłat z zysku, 
wynosiło w grudniu 1991 r. 2257937 zł. 

Prezes Głównego Unędu Statystycznego: w z. K. Lutostański 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

ił OOta 14 5tyCmia U}92 f. 

w sprawie wskafnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1991 r. 

W ~iązktJ Z § 3 tl$t. 3 1'ozporządzenia Rady Ministrow 
z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie obniżek podatku 
dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 4. poz. 
20 oraz z1991r. Nr 37, poz. 162i Nr 77, poz. 338) ogłasza 

się. iż oeny towarów i usług konsumpcyjnych w 1991 f. 
w stosunku do 1'990 r. wzrosły o 70.3"10. 

prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. K. Lutostański 
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OBWIESZCZENI:E PRtzESA GŁOWN:EGO U'RZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 14 $tyCznia 1992 f. 

w sprawie przyrostu cen towarów ł usług konsumpcyjnych ·oraz przeci9tnego wynagrodzenia w sześciu 
podstawowych działachsf~ry produkcji materialnej W ,grudniu 1991 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 7 oraz art. 8 ust. 4 .ustawy z dnia 
22 grudnia 1990 r. o ·opodatkowaniu wzrootu wynagrodzeń . 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 1. poz. 1) oraz w związku z art. 3 pkt 
7 ustawy z dnia 9 maja1991r. () zatruclńtaniu i rehabilitacji 
zawodowej ,osób niepełnosprawnych(Oz. U. Nr 46. poz. 
20~. ~r 80. ,poz. 350 i Nr 11 O,poz.47.i) ogłasza .się. CO 
następuje: 

- pnyrostcen towarów i usług konsumpcyjnych w grud
niu 1991r. w stosunku do listopada 1991 r. wyniósł 
3,1%, 

- przeciętne vJYAagr<>dzenie w sześciu podstawowych 
działach sfery :produkcji materialnej (bez wypłat z zysku 
i . nadwyżki bilansowej w spółdzielniach) w grudniu 
1991r. -wyniosło 2 264~14 zł t wzrosło w stosunk1Joo 
listopada 1991 r. o 1,9%. 

Prezes Główn~o Urzędu . Statvstycznego: w'Z.K. Lutostański 


