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TREŚĆ: 
Poz.: 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

220 - z dnia 2 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw 
i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego 333 

UCHWAlA RADY MINISTRÓW 

221 - nr 105 z dnia 30 września 1992 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności 
- bankowi państwowemu 334 

ZARZĄDZENIA: 

222 - Ministra Finansów z dnia 30 września 1992 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora 
kontroli skarbowej 338 

223 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
naj niższego wynagrodzenia pracowników 339 

224 - Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
określenia warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych 340 

225 - Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1992 r. w sprawie ustalenia wzorów, 
stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50.000 zł i 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich 
do obiegu 340 
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ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 2 października 1992 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników 
administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego. 

Na podstawie art. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 6, art. 21 
ust. 3, art. 24 ust. 2 oraz art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 16 
września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 
(Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 
19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, 
z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 
400 i Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254), 
w związku z art. 48 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy, zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia 
niektórych praw i obowiązków pracowników administracyj
nych i obsługi Sądu Najwyższego (Monitor Polski Nr 30, poz. 

219 i z 1992 r. Nr 12, poz. 83) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w załączniku nr 2 do zarządzenia: 
a) w tabeli A w pozycji 10 w kolumnie 3 liczbę "XIII" 

zastępuje się liczbą "XIV", 
b) w tabeli B w pozycji 8 w kolumnie 3 liczby "IV-VI" 

zastępuje się liczbami "I-IV"; 
2) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie usta

lone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lipca 1992 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 

Załącznik do zarządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 paź
dziernika 1992 r. (poz. 220). 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ~ASADNICZEGO 

Kategoria Miesięczna kwota w złotych 
zaszeregowania 

1 2 

I 1.100.000-1 .300.000 
II 1 .150.000-1 .400.000 
III 1 .200.000-1 .500.000 
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1 2 

IV 1.250.000-1 .600.000 
V 1.300.000-1 .700.000 
VI 1 .350.000-1 .800.000 
VII 1 .400.000-2.000.000 
VIII 1 .450.000-2.200.000 
IX 1 .500.000-2.400.000 
X 1.600.000-2.600.000 
XI 1.700.000-2.800.000 
XII 1 .800.000-3.000.000 
XIII 1 .900.000-3.200.000 
XIV 2.000.000-3.400.000 
XV 2.100.000-3.700.000 
XVI 2.200.000-4.100.000 
XVII 2.300.000-4.400.000 
XVIII 2.400.000-4.800.000 
XIX 2.600.000-5.300.000 
XX 2.900.000-5.900.000 
XXI 3.200.000-6.700.000 
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UCHWAlA Nr 105 RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 września 1992 r. 

w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu. 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. 
- Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359) Rada 
Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi pań-

stwowemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 

Załącznik do uchwały nr 105 Rady Minis
trów z dnia 30 września 1992 r. (poz. 221 ) 

STATUT POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI- BANKU PAŃSTWOWEGO 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Powszechna Kasa Oszczędności - bank państ
wowy, zwana dalej "PKO", jest bankiem w rozumieniu 
ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 
z 1992 r. Nr 72, poz. 359) i działa na podstawie niniejszego 
statutu oraz obowiązujących przepisów. 

§ 2. 1. PKO jest uniwersalnym bankiem depozytowo
-kredytowym i dewizowym, obsługującym osoby fizyczne 
i prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi 
i zagranicznymi. 

2. PKO może posiadać wartości dewizowe i dokonywać 
obrotu tymi wartościami, jak również wykonywać operacje 

walutowe i dewizowe na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

§ 3. 1. PKO działa na obszarze Rzeczypospolitej Pol
skiej i za granicą. Siedzibą PKO jest miasto stołeczne War
szawa. 

2. PKO tworzy i likwiduje w kraju oddziały i inne 
jednostki organizacyjne, a także może być udziałowcem 
(akcjonariuszem) krajowych i zagranicznych banków i pod
miotów gospodarczych działających w kraju lub za granicą. 

3. PKO może, w zależności od potrzeb, tworzyć i lik
widować za granicą oddziały i inne jednostki organizacyjne, 
w tym przedstawicielstwa. 

4. PKO posiada osobowość prawną. 


