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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 6 listopada 1993 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w trzecim kwartale 1993 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 w trze-

cim kwartale 1993 r. wyniosło 4000 tys. zł i wzrosło w sto
sunku do drugiego kwartału 1993 r. o 4,9%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński 
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OBWIESZCZENIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

z dnia 9 listopada 1993 r. 

w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 grudnia 1993 r. 

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy budżetowej na 
rok 1993 r. z dnia 12 lutego 1993 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 64) 
ogłasza się, co następuje: 

Kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą: 
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1) 1 400000 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna 
i renta inwalidzka dla inwalidy I i II grupy, 

2) 1 080 000 zł miesięcznie-renta inwalidzka dla inwalidy 
III grupy. 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: L. Milewicz 

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 6 listopada 1993 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 
1993 r. 

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 90, poz. 416) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie 

miesięczne w gospodarce narodowej w okresie I-III kwar
tału 1993 r. wyniosło 3 822 ty~. zł i wzrosło w stosunku do 
I-III kwartału 1992 r. o 40,0%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński 

532 

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

z dnia 9 listopada 1993 r. 

w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty bazowej oraz kwoty przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznie, a także kwot granicznych dochodu w 1993 r. 

Na podstawie § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie 
szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytu-

ry i renty (Dz. U. Nr 58, poz. 290) w związku z art. 36 ust. 1 pkt 
4, 5 i 6 ustawy budzetowej na rok 1993 z dnia 12 lutego 
1993 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 64) informuję, co następuje: 
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