
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach
bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w la-
tach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne
(Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488
i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74,
poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175,
poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921
oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) podaje si´ do publicznej
wiadomoÊci, co nast´puje:

Wojciech GRZ¢DA, s. Karola, urodzony 5 marca
1959 r. w Radomiu, zamieszka∏y w Krzeszowicach,
oÊwiadczy∏, ˝e pe∏ni∏ s∏u˝b´ w organach bezpie-
czeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 1, art. 2
i art. 4 powo∏anej ustawy.

Prezes Naczelnego Sàdu Administracyjnego: 
J. Trzciƒski

Monitor Polski Nr 43 — 2194 — Poz. 755, 756, 757 i 758
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OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SÑDU ADMINISTRACYJNEGO

z dnia 8 paêdziernika 2004 r.

o treÊci oÊwiadczenia z∏o˝onego przez osob´ ubiegajàcà si´ o powo∏anie na stanowisko s´dziego
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OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

z dnia 14 paêdziernika 2004 r.

w sprawie przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw, 
w∏àcznie z wyp∏atami z zysku, w trzecim kwartale 2004 r.

W zwiàzku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135) og∏asza si´, i˝ przeci´tne miesi´czne wyna-
grodzenie w sektorze przedsi´biorstw, w∏àcznie z wy-

p∏atami z zysku, w trzecim kwartale 2004 r. wynios∏o 
2 429,50 z∏.

Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego:
w z. T. Janusiewicz

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca
1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwy˝-
szania p∏ac w sferze bud˝etowej oraz utraty niektórych
wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U.
z 2000 r. Nr 23, poz. 294) og∏asza si´, i˝ ceny towarów

i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w III kwartale 2004 r.
w stosunku do IV kwarta∏u 1995 r. by∏y wy˝sze o 92,9 %.

Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego: 
T. Toczyƒski
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OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

z dnia 14 paêdziernika 2004 r.

w sprawie wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w III kwartale 2004 r. 
w stosunku do IV kwarta∏u 1995 r.
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OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie wykazów norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U.

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) og∏asza si´ wykazy nowo
opublikowanych Polskich Norm (PN) wprowadzajà-


