
Monitor Polski Nr 35 - 379 Poz. 253. 254. 255. 256 

z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor 
Polski Nr 32. poz. 257 i Nr 48. poz. 368. z 1991 r. Nr 8. poz. 59 
i Nr 42. poz. 290 oraz z 1992 r. Nr 5. poz. 28 i Nr 14. poz. 107) 
w § 4 w ust. 2 wyrazy ,,25000 zł" zastępuje się wyrazami 
,,31 000 zł". 

* 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 listopada 1992 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kuroń 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 4 listopada 1992 r. 

w sprawie ustalenia wzoru. próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia 
jej do obiegu. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72. 
poz. 360) zarządza się. co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór. próbę i wagę monety nominalnej 
wartości 200.000 zł. określone w załączniku do zarządzenia. 

§ 2. Moneta. o której mowa w § 1. będzie wprowadzona 
do obiegu w dniu 23 listopada 1992 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. W. Koziński 

Załącznik do zarządzenia Prezesa Naro
dowego Banku POlskiego z dnia 4 lis
topada 1992 r. (poz. 254) 

WZOR. PROBA I WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ 

Wartość Cechy ~ raficzne Pcrze~ Waga w Średnica Próba 
zł strona główna strona odwrotna otoK gramach wmm 

Wizerunek orła ustalony dla godła RP. W dolnej części monety wizerunek 
po bokach orła oznaczenie roku emisji płynącego okrętu wojennego ORP 
1992. pod orłem napis ZŁ 200000 ZŁ. "Garland". w oddali trzy inne okręty . 

200.000 w otoku napis RZECZPOSPOLITA Poniżej " Garlanda" poziomy napis gładki 16.5 32.0 Ag 
POLSKA. ponad napisem w okręgu KO NWOJ E 1 ę39-1945. U góry pół- 750/1000 ornament z drobnych kwadratów kolem napis ZOŁNIERZ POLSKI NA 

FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GlOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 9 listopada 1992 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce 
narodowej w drugim i w trzecim 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 oraz z 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. Nr 100. poz. 443 i Nr 113 
poz. 491). art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 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. poz. 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. 178 i z 1991 r. Nr 100, poz. 443) 
ogłasza się. iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sferze 
produkcji materialnej w gospodarce narodowej, łącznie z po
datkiem dochodowym od osób fizycznych (bez wypłat 
z zysku), w drugim kwartale 1992 r. wyniosło 2.637 tys. zł 
i w trzecim kwartale 1992 r. wyniosło 2.967 tys. zł. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GlOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 9 listopada 1992 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w trzecim 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. łącznie 

z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. w trzecim 
kwartale 1992 r. wyniosło 3.090 tys. zł i wzrosło w stosunku 
do drugiego kwartału 1992 r. o 16.6%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J . Oleński 


