
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 pierwszym kwartale 2005 r. wynio-
s∏o 2 425,24 z∏.

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

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw, 
w∏àcznie z wyp∏atami z zysku, w pierwszym kwartale 2005 r.
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OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

o podaniu do publicznej wiadomoÊci prawomocnych orzeczeƒ Sàdu stwierdzajàcych niezgodnoÊç
z prawdà oÊwiadczeƒ osób lustrowanych

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia
1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach
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:

I. Sàd Apelacyjny w Warszawie, V Wydzia∏ Lustracyj-
ny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 5 marca
2004 r. w sprawie V AL 8/03 stwierdzi∏, ˝e:

Stanis∏aw Roman Kubiak, syn Stanis∏awa urodzony
28 lutego 1914 r. w ¸odzi, z∏o˝y∏ niezgodne z praw-
dà oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pra-
cy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa

lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990 osób
pe∏niàcych funkcje publiczne, przy czym podejmu-
jàc wspó∏prac´ z organami bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa dzia∏a∏ pod przymusem w obawie utraty ˝ycia
lub zdrowia przez osob´ dla niego najbli˝szà.

II. Sàd Apelacyjny w Warszawie, V Wydzia∏ Lustracyj-
ny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 7 kwietnia
2004 r. w sprawie V AL 15/03 stwierdzi∏, ˝e:

Alicja Rasmussen, córka Czes∏awa, urodzona
1 paêdziernika 1948 r. w Piotrkowie Trybunalskim,
z∏o˝y∏a niezgodne z prawdà oÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w orga-
nach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy
z nimi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funk-
cje publiczne.

Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie: K. Karpiƒski

361
KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie wskaênika cen towarów nie˝ywnoÊciowych trwa∏ego u˝ytku w I kwartale 2005 r.

W zwiàzku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca
1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U.
z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546) og∏asza

si´, i˝ ceny towarów nie˝ywnoÊciowych trwa∏ego
u˝ytku w I kwartale 2005 r. w stosunku do IV kwarta∏u
2004 r. obni˝y∏y si´ o 0,6 %.

Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego: 
T. Toczyƒski


