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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 14 września 1992 r. 

w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu 
podstawowych działach sfery produkcji materialnej w sierpniu 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 sierp
niu 1992 r. w stosunku do lipca 1992 r. wyniósł 2,7%, 

przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych 
działach sfery produkcji materialnej, łącznie z podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych (bez wypłat z zysku 
i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach), w sierpniu 
1992 r. wyniosło 2.943.973 zł i wzrosło w stosunku do 
lipca 1992 r. o 1,6%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński 

UWAGA P.T. PRENUMERATORZY DZIENNIKA USTAW I MONITORA POLSKIEGO 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że rozpoczął przyjmowanie przedpłat na prenumeratę na rok 
1993. 

W celu dokonania wpłat na prenumeratę Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski" 
- odbiorcy indywidualni otrzymają blankiety przekazów, 

- instytucje i urzędy otrzymają druki "wpłata-zamówienie" (polecenie przelewu rozszerzone o część dotyczącą zamówienia z wy-
drukowanymi na 1993 r. obowiązującymi cenami prenumeraty) . 

Nowi prenumeratorzy otrzymają blankiety i druki po zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów. 

Cena 1 egzemplarza w prenumeracie rocznej wynosi: 

Dziennika Ustaw 
Monitora Polskiego 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny prenumeraty. 

400.000 zł 
200.000 zł 

Dokonanie wpłaty na prenumeratę do dnia 31 października 1992 r. i prawidłowe wypełnienie blankietów przekazów i "wp/at
-zamówień" (dokładny adres z numerem kodu pocztowego) zapewni terminowe rozpoczęcie wysyłki. Dowody wpłat, które nie będą 
zawierać dokładnego adresu odbiorcy oraz ilości zamawianych egzemplarzy, nie będą przyjmowane do realizacji i wysyłka 
Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego nie będzie prowadzona. W razie przekroczenia terminu, zamówienie będzie realizowane 
z opóźnieniem i spowoduje dodatkowe koszty związane z wysyłką zaległych egzemplarzy. 

Zamawiający prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego dla podległych jednostek proszeni są o przesyłanie przy 
"wpłacie-zamówieniu" rozdzielników zawierających nazwę odbiorcy (instytucji lub urzędu) i pełny adres z numerem kodu pocztowego. 

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

UWAGA: załączniki do Dziennika Ustaw. w których ogłaszane są między innymi obszerne akty prawne z dziedziny stosunków 
międzynarodowych, i ew. załączniki do Monitora Polskiego będą rozprowadzane wyłącznie na indywidualne zamówienia w sprzedaży 
egzemplarzowej . 

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 
00-979 Warszawa, P-1, tel. 42-14-78 lub 694-67-50; teleks 825944; telefaks (22) 694-62-06. Konto bankowe: BPH 
w Krakowie, XVI Oddział Warszawa, nr 320010-1717-139.11. 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW URZĘDU RADY MINISTRÓW 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśm ie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69f71, 00-979 Warszawa, P-l , 
niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urztdu Rady Ministrów. 
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