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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 

z dnia 29 października 1992 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów 
i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej . 

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. 
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz 181, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 6, poz. 33, Nr 34, poz. 
181 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 89, 
poz. 517) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu do 
Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej zdnia 11 grudnia 1989 r. 
w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród 
państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne 
osiągnięcia w pracy szkoleniowej (Monitor Polski Nr 42, poz. 
339 i z 1992 r. Nr 6, poz. 41 ) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Nagrody mogą być przyznawane w wysokości : 

1) nagroda pierwszego stopnia - do wysokości 3- krot
nego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

ogłaszanego przez Prezesa Urzędu Statystycznego 
z kwartału poprzedzającego datę przyznania nagro
dy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem 
miesięcznym", w wypadku nagrody indywidualnej 

oraz do wysokości 6-krotnego przeciętnego wyna
grodzenia miesięcznego w wypadku nagrody ze
społowej, 

2) nagroda drugiego stopnia - do wysokości 2-krot
nego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

w wypadku nagrody indywidualnej oraz do wysoko
ści 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesię

cznego w wypadku nagrody zespołowej, 

3) nagroda trzeciego stopnia - do wysokości przecięt
nego miesięcznego wynagrodzenia w wypadku na 
grody indywidualnej oraz do wysokości 2-krotnego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w wypa
dku nagrody zespołowej." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

.Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki: Z. A. Zalewski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 16 listopada 1992 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej 
w październiku 1992 r. 

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, iż 

przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych dzia
łach sfery produkcji materialnej, łącznie z podatkiem do-

chodowym od osób fizycznych (bez wypłat z zysku i nadwy
żki bi lansowej w spółdzielniach), w październiku 1992 r. 
wyniosło 3.305.604 zł i wzrosło w stosunku do wrześn ia 

1992 r. o 6,3%. 

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

z dnia 16 listopada 1992 r. 

w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień 1992 r. 

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Fi 
nansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników 
mahtkowv~h uznawanych za środki trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz 
trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. 

Nr 30, poz. 130) ogłasza się wykaz wskaźników cen dóbr 
inwestycyjnych za wrzesień 1992 r. w stosunku do grudnia 
1989 r. oraz wrześn ia 1990 r., stanowiący załącznik do 
obwieszczenia. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński 


