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3. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 2 nastę

puje w trybie orzecznictwa karno-administracyjnego. 
4. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozu

mieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi w drodze rozpo
r zą dzenia, jaką ilość spirytusu należy uważać za nieznaczną 
(u.st. 2). 

Art. 1. Jeżeli z popelnienia prz estępstw określonych w 
art. 3, 4, 5 ust. 1 lub wart. 6 ust. 1 sprawca uczynił sobie 
sla łe źródło dochodu albo jezeii był już skazany za podobne 
przestępstwo, 

podlega karze więzienia od lat 2 do lat 5 
i karze grzywny nie niższej niż 30.000 zł. 

Art. 8. Kto dopuszcza do popełnienia przestępstwa okre
ś lonego w Mt. 3, 4, 5, 6 ust. 1 i 2 i wart. 7 w nierucho
mości, gospodarstwie albo w pomieszczeniu będącym w jego 
władaniu, podlega karze przewidzianej dla sprawcy prze
slęp..stwa . 

Art. 9. 1. W przypadkach przewidzianych wart. 3, 4, 
5, 6 ust. 1 i 2, wart. 7 i 8 orzeka się przepadek rzeczy sta
nowiących przedmiot przestępstwa albo słuźących lub prze
znaczonych do jego popełnienia, choćby nie były własnoścIą 
sprawcy .. 

2. W przypadkach przewidzianych wart. 3 ust. 1, w 
art. 4, 5, 6 ust. 1 i wart. 8 kara grzywny nie może być wy
mierzona w wysokości niższej niż 15.000 zł, jeżeli sprawca 
działa z chęci zysku. 

3. Sąd może orzec jako karę dodatkową przepadek ma
jątku w całości lub w części, jeżeli sprawca działa z chęci 
zysku a lbo jeżeli dopuszcza się popełnienia przestępstw okre
ślonych wart. 3. ust. 2 lub wart. 7. 

Arl. 10. 1. W toku śledztwa lub dochodz.enia prokurator 
wydaje postanowienie o zabezpieczeniu grożącego przepadku 
przedmiotów określonych wart. 9 ust. 1 oraz kary grzywny. 

._---.-_ .. _ ... _.------'--------

2. W przedm iocie zabezpieczenia, o którym mowa w 
liSt. l, jak również zabezpieczenia grożącego przepadku ma
jątku oraz w p rzedmiocie egzekucji orzeczonych kar stosuje 
si ę poza tym odpowiednio przepisy arl. 3-18 u,stawy z dnia 
21 stycznia 19513 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego 
przed szkodamI wy nikającymi z przestępstwa (Dz. U. Nr 4. 
poz. 11). 

Art. 11. 1. Za spirytus uważa siG wytwór uzyskany w 
drodze ferm entacji i destylacji lub w drodze chemicznej, za
wieraj ącya l kohol etylowy. 

2. Za wódkę uważa się wytwór uzyskany z mieszaniny 
spirytusu i wody bądź także składników smakowych, aroma
tyczn.ych i barwiących. 

Art. 12. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może 
w porozumieniu z Minislrem Handlu \Vewnętrznego utrzymać 
w mocy zezwolenie na produkcję wódek o mocy do 20°, wy
dane przed dniem wejścia w życie ustawy przedsiębiorstwom 
uspołecznionym. . 

Art. 13. 1. Do tychczasowe przep isy w zakresie kontroli 
procesu produkcji i obrotu spirytusem pozostają w mocy do -
czasu zastąpienia ich przepisami wydanymi na podstawie 
art. 2 ustawy oraz na podstawie przepisów dekretu z dnia 
29 października 1952 r. o gospodarowuniu artykułami obrotu 
towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz . 301 \. 

2. Dotychczasowe przepisy w zakresie handlu spi rytusem 
i wódką pozostają w mocy, z tym że wykonanie tych prze
pisów w zakresie handlu detalicznego należy do właściwości 
Ministra Handlu Wewll(~ trznego _ 

Art. 14. Traci moc dekre t z dnia 24 czerwca 1953 r. o wy
robie i przerobie spirytusu . (Dz. U. Nr 34, poz. 143). 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia. 
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USTAWA 

z dnia 22 kwietnia 1959 r. 

o zwalczaniu gruźlicy. 

Art. 1. Zakłady społeczne służby zdrowia udzielają lud
ności bezpłatnie świadczeń w zakresie zapobiegania, rozpoz
nawania i leczenia grużlicy oraz w zakresie rehabilitacji osób 
chorych na gruźlicę, ozdrowieilców i inwalidów z powodu 
gruźlicy. 

Art. 2. 1. Osoby zam ieszkałe na teren ie Państwa Pol
skiego są obowiązane na żądanie organu służby zdrowia: 

l) poddawać się szczepieniom ochronnym przeciwko gruźlicy, 
2} poddawać się badaniom lekarskim, mającym na celu wy

krywanie i Ie·czeRie gruźlicy, 

3) udziela ć wyjaśnień mogących mipć znaczenie dla roz
poznania gruźlicy, wykrycia źródła zak.ażenia bądź za· 
pobiegania szerzeniu się gruźlicy. 
2. Ministe r Zdrowia określi w drodze rozporządzenia za

sady przeprowadzania szczepień ochronnych i badań lekar
skich, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) "chory na gruźlicę" - osobę, w kt.órej organiźmie naslą

piły zmiany chorobowe, spowodowane zakażeniem prąt

kami gruźlicy, a przebieg procesu chorClbowego wymaga 
le,czenia bądż rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. 

2) "ozdrowieniec" - osobę, która po przebytym leczen iu 
nie wykazuje klinicznych objawów grużlicy, lecz wyma
ga świadczeń poradni przeeiwgrużliczej i jest w niej 
zarejestrowana, 

3) "inwalida" - osobę uznaną za inwalidę w myśl przepi
sów o rentach i zaopatrze·niach. 
Art. 4. Chorzy na gruźlicę są obowiązani: 

l) przestrzegać wskazań poradni przeciwgrużliczej, 

2) zawiadamiać poradnię przeciwgruzliczą o każdej zmianie 
miejsca zamieszkania. 
Art. 5. Minister Zdrowia w porozumieniu z MInistrem 

Pracy i Opieki Społecznej ustali w drodze rozporządzenia za
sady wydawania przez poradnie przeciwgrużlicze orzeczeń 
i wniosków w zakresie: 

l) uznawania osób badanych za chore na gruźlicę, ozdro
wieńców i inwalidów z powoc1u gruźlicy , 

2) przyznawania świadczeń określonych w ustawie, 
3) udzielania wskazań, o których mowa wart. 4 pkt 1. 

Art. 6. 1. Właściwy do spraw zdrowia organ prezydium 
powiatowej (miejsk iej w mie~cie stanowiącym powiat miej
ski, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) ra
dy narodowej na wniosek poradni przeciwgruźliczej może 
zarządzić: 

l) umieszczenie chorego na gruźlicę w szpitalu, w sanato
rium przeciwgmżliczym lub w innym zakładzie, jeżeli 

chory stanowi niebezpieczeństwo zarażenia grużlicą swe
go otoczenia; 

2) umieszczenie dzieci I młodocianych w zakładach przezna
cZonych dla dzieci i młodzieży, jeżeli istnieje niebezpie
czeństwo zarażenia ich grużlicą od otoczenia, a' usunię-
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cie tego nie bezpieczeństwa w inny sposób j e~t ni emo
żliwe; 

3 p rzymusowe leczenie dzieci i młodocianych chorych na 

l grużlicę w zamkniętych zakładach przeciwgruźliczych. 
2. Pal1s twowy in spektor sanitarny w przypa dkach uza

sa , nionych zarządza przeprow adzenie d ezynfekcji pomiesz
cz~ń, w których przebywał chory na gruźlicę , oraz przed
mib tów, z którymi ,s i ę stykał. 

I Art. 7. l. Osób chorych na gruźlicę ni e wolno dok wa
te*wywać do lokali mi e 'izkalnych zajmowany ch przez osoby 
zd!owe, jeżelI poradnia przeciwgruźlicza stw' 2rdzi, że chorzy 
ci ~tanowią niebezpieczel1stwo dla otoczenia . 

2. Ce lem uniknięcia dokwaterowań do lokali zajmowa
nYf h przez osoby chore na grużlicę i zapewnienia tym oso
bOja odpowiednich warunków mieszkanio w ych w łaściwy do 
spraw lokalowych organ prezydium rady n a rodowej może 

pr~ydzie1ić im zgodnie z obowJązującymi normami zaludnie
nia samodzielny lokal mieszkalny i przekwaterować te osoby 

do l tego lokalu. 
3. Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Gospo

darki Komunalnej ustali zasady i tryb postępowania w&pra
wach przewidzianych w ust. 1 i 2. 

Art. 8. 1. Zakłady społeczne ShlŻby zdrowia oraz facho
wi pracownicy służby zdrowia obowiązani s ą zgłaszać do 
poradni przeciwgruźliczej przypadki podejrzeń o gruźlicę oraz 
zachorowania, stwierdzone w związku z udzielaniem świad
czeń zapobiegawczych bądź leczniczych. Obowiązek zgłasza

nia dotyczy również zgonów. 
2. Minister Zdrowia określi zasady dok onywania zgło

szeń, o których m6wa w ust. 1. 

Art. 9. 1. Fachowi pracownicy służby zdrowia na pod
staiwie upoważmenia poradni przeciwgruźli czej mają prawo 
wstępu w po rze cizie.nnej do mieszkań osób chorych na gruźli
cę oraz do z akładów pracy, w których tacy chorzy są za
trudnieni , w celu 1ebrania danych o warunk ach życia i pra
cy oraz udziel a ni e' w,skazań higieniczno-san itarnych. 

2. Jeżeli ze wzgl ędu na tajemn i cę państwową wstęp do 
zakładów pracy je,t ograniczony, pracownicy , o k tóry ch mo
wa w ust. 1, powinni uzyskać zezwolenie właściwych orga
nów. 

I Art. 10. 1. Zakłady pracy za trudn i ające pracow ników 
chorych na gruźlicę i o zdrowieńców są obowiązan e zatrud
niąć ich zgodnie ze wskazaniami poradni przeciwgruźliczej. 
a inwalidów z powodu gruźlicy - zgodnie ze wskazaniami 
komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub 
poradni przeciwgruźliczej. 

2. Rada M inistrów po poroZ11mieniu z Centralną Radą 

Z~iąZkÓW Znwodowych ustali w drodze rozporządzenia wy
kaf prac, których wykonywanie jest zabronione osobom cho
rym na gruźlicę ze względu na stan ich zdrowia bądż nie
bezp i eczeństwo zarażenia grużlicą innych osób. 

3. Zakład pracy na wniosek poradni przeciwgruźliczej 

jest obowiązany przesunąć na okres do 3 miesięcy do pracy 
dogodniejszej lub zatrudnić w mniejszym wymiarze godżin 

pracownika, który bezpośrednio przed powrotem do pracy 
przebywał na leczeniu w zamkniętym zakładzie przeciwgrużli
czym i ma czasowo ogra.niczoną zdolność do pracy z powodu 
gruźlicy. 

Art. l t. 1. Zakłady pracy powinny organizować stano
wiska pracy nadające sie d'la chorych na gruźlicę ; uwzglf;d
niając możliwośc zatrudnienia osób, które mogą pracować 
w niepelnym wym iarze godzin. 

2. Rada Ministrów ustali w drodze rozporządzenia zasady 
organizowa nia stanowisk pracy nadających się dla chorych 
na gruźlicę oraz warunki zatrudnienia tych osób. 

Art. 12. 1. Prezydia powiatowych (miejskich w miastach 
stanowiących powiaty miejskie, dzielnicowych w mia~tach 
wyłączonych z województw) rad narodowych na podstawie 
wniosków poradni przeciwgruźliczych i komisji lekarskich 
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do spraw inwalidztwa i .zatrudnienia ustalają dla podległego 
Im terenu wykaz zakładow pracy przydatnych do prowadze
m~ . szko lenla .wewnątrzzakładowego dlćl chorych na gruźlicę, 
ktorzy nie 0ić1]ą zawodu bądż nie mogą być zatrudnieni w za
wodZie wyui:zonym lub faktycznie wykonywanym. 

, 2: Zakłady pracy objęte wykazem określonym w ust. 1 
OO?WląZdne są organ izować szkolenie wewnątrzzakładowe dla 
osob chorych na gruźlicę kierowanych do tych zakładów 
przez właści,:.e do .sp:aw zatrudnienia i spraw socjalnych or
gany prezydiOw powJatowych (miej skich w mia,stach stano
WIąc~ch powi~ty ,miejskie, dzielnicowych w miastach wyłą
czon~ch z wOjewoclztw) rad narodowych zgodnie ze wskaza
maml poradni przeciwgruźliczej lub komisji lekarskiej do 
spraw Il1wahdztwa i zatrudnienia. 

3.. R~?~ Ministrów ustali w drodze rozporządzenia tryb 
organIzacJI 1 zasady finansowania .szkolenia oraz zatrudniania 
o którym mowa w ust. 1 i 2. ' 

Art. t? .1. Chorym na gruźlicę, którzy nie po'siadają za
wodu bądz me mogą być zatrudnieni w swoim zawodzie (wy
u czony~ l.ub .faktycznie wykonywanym). właściwe do spraw 
zatrud?Iema l spraw socjalnych oraz właściwe dQ spraw 
zdroWia organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych 
(r.a~ narodowych mIast wyłączonych z województw) zapew
Dlają ~au~ę zawodu ~ą?Ź przyuczenie do określonej pracy 
odpowldda]ącej stanowI Ich zdrowia: 

1) w specjalnych ośrodkach szkolenia zorganizowanych przy 
zamkniętych zakład ach przeciwgrużliczych - dla cho
rych, k tórzy wymagają długotrwałego pobytu w tych 
zakładach. 

2) w specj r:linych zakładach szkolenia inwalidów - w po
z ostałych przypadkach . 

2. Min i-s trowie Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia 
u s talą w porozu miimiu z Ministrem Oświaty w drodze rozpo
rządzenia o r ganizacj ę szkolenia i z'ltrudniania osób, o .któ
rych mowa w ust. 1. 

Art. 14. 1. Ubezpieczonemu niezdolnemu do pracy z po
wodu gru ź l i<..' y przysługuje za s iłek chorobowy z ubezpiecze
ma na wypadek choroby i macierzyJl st wa przez trzydzieści 

dzi:w i E~ć tyg odn i. Okres wypl .1ty z asiłku chorobowego może 
byc przedłu żony do pięćdzie się ci u dwóch tygodni, jeżeli do
tych czasowe wyniki leczenia r9kują przywrócenie zdolności 
do pracy. 

2. Ubezpieczonemu leczonemu w zamkniętym zakładzie 
przeciwgrużliczym przysługuj e : 

1) zasiłek z ubezpieczenia na wypadek choroby i ma-cierzyń
stwa w wysokości zasiłku chorobowego, jeżeli ubezpie
czony ma nil utrzymaniu jedną ·Iub więcej osób. 

2) zasiłek z ubezpiecze~ia na wypadek choroby i macierzyń
stwa w wysokości 35°/0 podstawy wymiaru zasiłku choro
bowego, jeżeli ubezpieczony nie ma nikogo na utrzymaniu. 

Art. 15. 1. Ubezpieczonemu przesuniętemu w myśl art. 10 
ust. 3 do pracy dogodniejszej lub zatrudnionemu w mniej
szym wymiarze godzin przysługuje zasiłek zdrowotny płatny 
z funduszów ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyń
stwa. Nie dotyczy to jednak osób posiadających inwalidzką 
rentę wyrównawczą w myśl przepisów o rentach i zaopa
trzeniach. 

2. Zasiłek zdrowotny przysługuje w wysokości różnicy 
między przec.iętnym dziennym zarobkiem z okresu zatrudnie
nia w ciągu ostat.nich trzech miesięcy ka.lendarzowych na 
poprlednim stanowisku pracy a prze ciętnym dziennym zarob
kiem po przesunięciu do pracy dogodniejszej lub po zatrud
nieniu w mnieJ,;zym wymiarze godzin. 

Art. 16. Przy zwalczaniu gruźlicy bądź przy rehabilitacji 
zawodowej chorych na gruźlicę wolno zatrudniać: 

1) osoby. które UkOllczyly 21 lat życia i pos i adają względną 

od,pornosć n~ gl11żlicę potwierdzoną próbą tuberkulinową, 
2) osoby chore na gruźlicę - w zakładach przeciwgruźli

czych pn:ezndczonych wyłącznie dla osób dorosłych, 
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Art. 11. 1. Ministrowie Obrony Narodowej, Spraw Wew

n ę trznych oraz Komunikacji, każdy w swoim zakresie dzia
łania , określą: 

l) organy i zakłady właściwe do udzielan ia świadczeń prze
widzianych w ustawie 060bom uplawnionym do pomocy 
leczniczej służb zdrowia podl egłych tym mia is trom, 

2) zasady współpracy organów i zakładów, o których mowa 
w pkt I. z organami.i zakłaDami podlegiymi M inistrowi 
Zdrowia w zakresie czynności związanych ze zwalcza
niem gruźlicy. 

2. Zarządzenia, o których mowa W ust. l, będą wydane 
w sprawach dotyczących opieki zdrowotnej współme z Mi
nistrem Zdrowia, a w pozostałych sprawach -- wspólnIe z Mi
nistrem Pracy i Opieki Społecznej i w porozumieniu z Cen
tralną Radą Związków Zawodowych. 

3. Rada Ministrów określi w drodze rozpo~~dzenia za
sady i tryb stosowanIa niektórych przepisów ustawy wobec 
osób przebywających w więzieniach, zakładach poprawczych 
i schroniskach dla nieletnich. 

Art. 18. Chory na gruźlicę uchylający się od obowiązku 
określonego wart. 4 pkt l może być na wniosek poradni 
przeciwgruźliczej pozbawiony na cza') określony swiadcze l'l 
wynikających z przepisów art. 13, 14 i 15. 

Art. 19. Przepisy art. 4, 9, 10 ust. 2, art. 11--13, art. 16 
18 stosuje się odpowiednio do ozdwwieńców i inwalidów 

z powodu g rużlicy . 

Art. 20. Rada Ministrów określi za.sady planowego zwal
czania gruźlicy . 

Art. 21. 1. Wart. 2 ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. 
o zapobiega1iiu chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu (Dz. U. 
z 1935 r. Nr 27, poz. 198 i z 1949 r. Nr 25, poz. 174) skreśla 

się pkt 21. 

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na pod
stawie nin iejszej ustawy zachowuj ą moc przepisy wydane 
na podstawie ustawy określonej w ust. 1. 

Art. 22. 1. W dekrecie z dnia 18 stycznia 1956 r. o ogra
niczeniu dopuszczalności rozwiązywania umów o pracę bez 
wypowiedzenia oraz o zabezpieczeniu ciągłości pracy (Dz. U. 
Nr 2, poz. 11 Nr 41 , poz. 18"1) wprowadza , się następujące 
zmiany: 

l) art. 3 u st. pk t l otrzymuje brzmienie : 
" I) w rdzie ni ezdolności do pracy z powodu choroby 

trwającej dłuźej niż: 

al 12 nllesip,cy - w przypadku gruźlicy, jeżeli pra
cownik jest leczony w zamkniętym zakładzie 

przeciwgruźliczym, a przed powstaniem niezdol
ności do pracy był zatrudniony w zakładzie pracy 
co najmniej przez 12 mie·sięcy, 

b) 6 miesięcy -- w przypadku gruźlicy, jeźeli pra
cownik przed powstaniem niezdolności do pracy 
był zatrudniony w zakładzie pracy co Lajrnniej 
przez G miesięcy, albo w przypadku choroby spo
\vodowanej wypadkiem w zatrudnieniu lub choro
by zawodowej, 

c) 3 mies i ące -- w innych przypadk.a ch;", 
2) skreśla się art. 3 ust 2. 

2. 'vV ustawie z dnia 6 czerwca 1958 r. o zwalczaniu nad
użyć w zakres ie wy ko rzystywania zaświadczeń o czasowej 
niezdolności do p racy (Dz. U. Nr 35, poz, 154) dodaje się 

wart. 8 ust. 2 dmgie zdanie w brzmieniu : "Wydatk i na za
siłki chorobowe dla osób, które z powodu gruźlicy są n i.ezdol
ne do pracy przez okres przekraczający 6 miesięcy, pokrywa
ne są z fU :1duszów ubezpieczenia 8polccznego bez ograni
CZ~I]. " 

Art. 23. R<tda M ini strów określi termin wejścia w źycie 

przepisów ar t. 10 ust. 3 i art. 15. 

Art. 24. Ustawa wchodzi w źycie z dniem ogłoszenia, 

z tym źe przepIS aJt 14 obowiązywać będzie od dni:! 1 lipCa 
1959 r. 
Przewodniczący Rady Państwa: A. ZawCldzki 

Sekretarz Rady Państwa : J. HOTodecl<i 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Admin istracj i Wydawnictw Urzędu Rady Mini
strów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w te rminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następne(:Jo kolejneqo numeru, 

Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi rocznie 75 - zł , pMronnie 45,- zl. 

Opłata za prenumeratę zał ącznika do Dziennika Ustaw wynosi : rocznie 45,- zł, półroczni e 27,-. 

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od 1.I)lub na okres półroczny (od l.I ,i od I .VII). Oplata powinna by ć uisz
czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I pół rocze - do dnia 30 listopada , za 
II półrocze - do dnia 31 maja . Do abonentów którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów do
konana zostanie z opóżnieniem. Jednostki na rozrachunku qospodarczymi inni abonenci powinni dokona': wpłat za prenumeratę 
na konto narodowego Banku Pol~klego, VIII Oddział Miejski, Warszawa, nr 1532-91-5 cz. 3, dz. 5, rozdz. 19. Rachunków za prenu
mera tę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty n"leży podać doktadną nazwę instytucji (bez skrótów). nazwę i numer doręczającego 
urzędu pocztowe(:Jo (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.). powiat ulicę, nr domu, nr skry tki pocztowej oraz ilość zamawianych 

egzemplarzy Dziennika Ustaw. 

Pojedyncze egzf!mplarze Dzienn ika Ustaw nabywać można w Administracj i Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszaw ie : "Dom Książki" , Ksi~gilrnia Prawno-Ekonomiczna, ul. Nowy $wiat 1. 
kiosk "Domu Książki " w (:Jmachu r. ądów al. Gen. $wierczewskiego 127, w kasach Sądów Wo jewódzkich w: Białymstoku, Katowicach , 
Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, ~'odawill i Zielonej Górze , oraz w kasach Sądów Powiatowych w : Bydgoszczy, Bytomiu, 
Cieszynie , Częstochowie, Gdat'lsku, Gdvni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Nowym 

Sączu, 'Jlsztynie, Ostrowie Wlkp~ , Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecin ie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu , 

Redakcja : Urząd Rady Mipistrów - Biuro Prawne, Wi\rszawa al. Ujazdowsbe 1/3. 
Administracja: Administrncja Vvydawnicnv Urzędu Rady Ministrów, W a rszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Z'Ikladach Grafic7llveh ,Tamka" \o\' a rszawa , ul. Tamka 3. 

Zam 514 Cena l,SO . zł" 


