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WZOR STEMPLA DO DOKONYWANIA'. W DOKUMENT ACH STWIERDZAJĄCYCH TOZSAMOŚC WPISOW 
O WYDANIU WKŁADKI ZAOPATRZENIA .',' , 

i , 
Nazwa zakładu 

państwowej 

pracy. lub orga~u adIljlinistracji , 

W dniu .....• 
wkładek zaopatrzenia. 

wydano .. .. '. • • *) 

\ 
Podpis 

. *) Wpisuje się liczbę wydanych. wkładek . 

. Wymlary stempla wynoszą ' sa mm' X 20 mm. Stempel składa się z dwóch części rozdzielonych poziomą linią,przę.biegającą 
na wysokości 10 mm. 
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ROZPORZĄDZEl'IIE MINISTRA SPR A W WEW!'iĘTR,ZNYCH \ 

z dnia ' '28 czerwIZa 1984 t. 

w sprawie w;konywailia . obowiązku melitUnkowegn i prowadzenia ewidencji ludności. 

Na podstawie art. 51 . ust. 1 i 3 ustawy z d'nia ' 
10 kwi-etnia 1974 r. o ewideflcji ludności ' i dowodactll 
osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz: 174) zarządza się, 
co następu"je: . 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne; , 
) 

§ L ' 1. Obowiązek~erdunkowy polegający na za
meldowaniu i w~eldowa~iu się' z miejsca pobytu stałego 
lub czasowego wykonuje . ~ię ' przez zgłoszenie danych 
wymaga~yc.h rozporząd~eni~~ w. terminach o~.reśI6ny.ch 
w ustawie z dOla lO kWle1.Ola 1974 r. o ewidencJI ludnoSCl 
i dowodachos'obistych (Dz. U; z 1984 r. Nr 32, p~z: 174), 
zwanej dalej ustawą. . ( 

2. Zgłoszenia danych wymaganych do zameldowania 
i 'Yymeldowania dokonuje się na formularzach meldun
kowych. chyba że przepisy rozporzągzenia stanowią 

inaczej. 

§ 2. Za 'psobę niepełnofetnią obowiązek meldunkowy 
wykonuje jej prżedstawiciel ustawowy lub 'innaps'oba 
sprawują5:a nad nią ' fa.t.tyczną opiekę I w miejscu ich 

. wsj>ólnegopobytu. 

§3. 1. Zameldowanfe na pbbyt stały lub czasowy 
następuje pod ożnac'lonym adresem. 

2. Adres określa się pr,?ez podanie: 

l} \II miastac.h . - nazwy miasta (dzielnicy). ulicy. nu
meru domu 4 lokalu (pomieszczenia). a ponadto .W 
miastach nie będący.ch siedzibą władz wojewódzkich -
nazwy województwa. ' 

2) w gminach - nazwy miejscowości, numeru domu 
i lokalu (pomieszczenia), nazwy gminy woje~ 
wódzŁwa. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sięodpowied,nio doza~ 

meldowania- osqb przebywającyćhstale lu~ Qzasowo na 
statku morskim lub' ż.eglugi 'śródlądow-ej albo w . inąych,. 
ruchomych pomieszczeniach ;'Dieszkalnych. ' 

• § 4. 1. Zmiana adresu pobytu stałego lub cza,gowego ', 
w tej samej miejscowości powoduje obowiązek zameldo-
wania się: ' . 

2. Zmiana pobytu -czasoweg9 na stały, choćby w tej ' 
samej miejscowości i pod tym samym adresem, powoduje : 
obowiązek zameldowania , się na pobyt stały. -'. 

§ 5. Organ prowadzący ewidencję ludnoścd . uP'Qstępnia 
właścicielom (z.arządcom) budynków formularzę zgłoszeń. 
wymeldowan'ia z pobytu stałeg'o lub czasowego Qraź zg'o
nów w terminie T dni od daty przyjęcia tych zgłoszeń . . 

, § 6. \Zwalnia się od obowiązku zameldowania na po-
byt czasowy: . . -' . \ 

.. l) dzieci do 1~t..Z - na o~tes nie przekraczający 2 mi~.: 
- sięcy. f> / 

2) rodzicóW przybyw'ających do swych dzieci i . 
do wnuków na okręsnie przekrac,zająfY 

Rozdział 2 

ZameJd()wanłe. I 

§ 7; L Pćzy ' zameldowaniu się na pobyt stały należy 
zgłosić następujące dane: 

l) n,azwisko (nazwisko rodowe 
żeństwa) i imię (lmioI)a),' 

-
z ' poprzednieg.o mal-

2) imiona i nazwiska rodowe rodziców, 
3) datę ' j ' miejsce 'urodzenia, 

. 4) stan cywilny. 
5) imię i nazwisko małżonka! 
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, 6) . nazwiska, imiona, daty i ,miejsca urodzenia dzieci do 
/' lat 18 i osób znajdując'ych się pod prawną lub faktycz

nąopieIs.ą, podlegających zameldowaniu j nie posia
dających tymczasowych dowodów .osobistych lub 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości, 

i) adres nowego miejsca pobytu staleg.o, 

8) datę przybycia na pobyt stały, 

9) adres poprzedniego miejsca pobytu stałego, ' 

:tO) wykształcenie i zawód wyuczony, 

11) mie'jsce pracy i zawód wykonywany, 

12) obowiązek wojskowy (podlega -'- n ie podlega), sto
pień wojskowy, ' nazwę i numer wojskowego doku
mentu osobistego ze wskazaniem właściwej wojsko· 

,wej 'komendy uzupełnień, w której ewidencji o,soba 
dokonująca zameldowania się pozostaje, lub potwier
dzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych" 

:13) oznaczenie dokumentu: stwierdzającego tożsamość, 

14) fotwierdzenie f~ktu pobytu, dokonane przez wynaj
..mującego lub pajemcę albo osobę, której przysługuje 
spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciela lokalu, 

,15) potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu 
pomieszczeniu), dokonane przez właściciela (zarządcę) 
budynku. 

2. Dane wymienione Vi ust. 1 zgłasza się przez wy
pełnienie i podpisanie formularza' "Zgłoszenie pobytu, 
atałego". 

§ 8. Jeżeli osoba zgłaszająca pobyt stały nie przed
atawic potwierdzenia uprawniepia do przebywania w lo
)talu (pomieszczeniu), w którym ma nastąpić zameldo
'Wanie, może być ząmęldowana tylko na pobyt cźasowy 
do 2 ' miesięcy, ' jeżeli w tym lokalu , (poIńieszczeniu) 
przebywa. 

§ 9. 1. Przy zameldowaniu się na pobyt stały należy 
przedstaWiĆ potwierdzeniewymel!iowania się z poprzed~ 
niego miejsca pobytu stałego: Do czasu przedstawienia 
potwierdzenia wymeldowania się osoba zgłasza}ącapobyt 
może, btć zameldowana ' .tylko ' na pobyt Czasowy dą 
2 miesięcy. 

2. Potwierdzenie wymeldowania ' się wymienione w 
'Ust. 1 nie jest wymagane przy zameldow aniuśię osób 
przybywających z pobytu stałego za granicą. 

§ 10. Zameldowania się, na pobyt stalynastatku 
. ~egh.!g~śródlądowej można dokonać za pośrednictwem 
' kierownika przedsiębiorstwa żeglugowego zatruqniające
go członka załogi lub upoważnionego prac6wń'i'ka tego 
przedsię biorstw a. 

§ 11. Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 
2, miesięcy dokonuje się ustnie, podając datę przybycia, 
adres i zamierzony czas trwania pobytu oraz przedsta
'Wiając dokument stwierdzający tożsąmość lub inny dar
kument pozwalający na ustalenie toisamości. 

§12. 1. Przy zameldowaniu się na pobyt -czasowy, 
' trwający ponad 2 miesiące należy zgłos~ dane, wymie
nIone w § 7 ust. 1 pkt 1-6 i 10-15, adres miejsca pobytu 
atałego i czasowego oraz podać zamierzony czas trwania 
pobytu i okoIicznośct uzasadniające ten pobyt. Dane , te 
zgłasza się przez wypełnienie i podpisanie formularza 

. ,.Zgłoszenie pobyt).! czasowego ponad :2 miesiące". 

2. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio. 

§ 13. 1. Zameldowania na pobyt czasowy w zakła
dach określonych wart. 18 ustawy oraz w za-kładach 
udzielających pomieszczeńw twiązką . z pracą, nąuką lub 
opieką społ.eczną dokonuje się ustnie u kierownika za~ 
kładu lub upoważnionego pracownika, podając datę przy
bycia, ' zamierzony czas trwania ' popytu oraz przedsta
wiając dok ument ' stwierdzający tożsamośc lub inny do" 
k,um"ent pozwalający na ustalenie tożsamości. 

2. Pracownik przyjmujący zgłoszenie wpisuje 'do 
książki zameldowań nas~ępujące dane: 

1) nazwisko i imię (imi.ona), 
2) imiona rodziców, 
3) datę i miej;ce urodzenia, 
4) adres miejsca pobytu stałego, 

. 5) datę przybycia i zamierzony czas trwania pobytu, , 
6) oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożśamość. 

Przyjmujący zgłoszeniepotwieldża wpisane, dane podpi-
sem w książce z ameldowań. , -

3. Jeżeli zamierzony pobyt czasowy ma trwać dłużej 
niż 2 miesiące., zgłoszenia tego pobytu dokonuje się w 
sposób określony w § 12 ust. 1: 

§ 14. 1. ,Zameldowania na pobyt czasowy w zakładzie 
udzielającympomfeszczenia w ~wiązku z leczeniem doko
nuje się ustnie u kierownika zakładu lub upoważnione.go 
pracownika, przedstawiając dokument stwierdzający tożsa
mość lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsa
mości. 

2. Przepisy § 13 ust. 2~ 3 stosuje się :odpowiednio., 

§ 15. 1. .. Zj'imeldowania na pobyt czasowy na statku 
mqrskim lub "';" . ruch~'m'Ym pomieszczeniu mi~sz!<alnym 
osób, o których mowa w art. 7 u~t. 2 ustawy, ' można do- ' 
konać za pośrednictwem kierownika zakładtipracy zatrud
niającego ' teósoby lub innego upoważnionego pracownika. 

2. Przepisy § 12 ust. 1 1. § 13 stssuje się odpowiednio. 

§ 16. Przy zamelctowaniuuczestników wydeGzki okre
Ślonej wart. ;10 ustawy kierownik wycieczki przedstawia 
listę zawierającą następujące dane uczestników: nazwiska 
1 imiona, daty urodzenia, adresy miejsca pobytu stałego 
oraz oznaczenia qokumentów' stwierdzających tożsamość. 

§ 17, Osoby dopełniające oboWiązku zameldowania 
się ' na pobyt czasowy mogą na swÓj wniosek otrzym,ać 
potWierdzenie zameldowariia:' ' 

' Rozdział 3 

Wynieldowanfe~ 

§ 18. 1. Przy wymeldowaniu się Z dot~c~cż§sowego 

miejsca pobytu; sta:lego nąleży:zgłos.ió na.!';tępujące qane: 

1) nazwisko (nazwisko rodowe i z poprzedniego, mał-
żeństwa) i imię (imiona), 

2) imiona i nazwiska rodowe wdziców, 
3) datę i miejscę urodżenia;. 

4) nazwiska, imiona, daty i ' miejsća urodzenia dzi.eci 
do la t 18 i osób znajdujących się pod , prawną lub 
fąktycznąopieką,podlegających wymeldowaniu i nie 
posiadających tynlczasowych dowodó~ . · osobistych 
lub tymczasowychzaś-\'viadczeń tożsamości, 

5) adres dotychcz <: sowego miejsca pobytu stałego, 

6) datę opuszczenia miejsca pobytu stałego, 
7) adres . nowego miejsca pobytu stałego! / 

,." 
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8) obowiązek wojskowy (podlega - nie podlega), 'Stc>
pL-.ń wojskowy, nazwę i nume.t wojskowego doku
mentu osobistego ze wskazaniem w,łaściwej wojsko
wej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba 
dokQnująca wymeldowania się pozostaje, lub potwier
dzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych, 

9) oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
10) oznaczenie właściciela (zprządcy) budynku. 

2. Dane wymienione w ust. 1 zgłasza siE}- przez wy
pełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie wymeldo

, wania z miejsca pobytu .stałego". 

§ 19. Wymeldowania ,z miejsca pobytu czaso'wego 
'trwającego do 2 miesięcy przed uPływem , okresu zglo
sioneg~ ' przy' zameldowaniu dokonuje się ustnie. 

§ 20. Przy wymeldowaniu się z miejsca pobytu cza
sowego trwającego ponad 2 miesiące należy zgłosić dane 
w ymienione w § 18 ust. 1 pkt 1':"-4 i 8-10 'oraz ~dres 
miejsca pobytu stałego, a także podać adres i (jatę 

' opuszczenia miejsca pobytu czasowego. Dane te zgłasza 

się przez wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie 
wymeldowania z miejsć'a pobytu czasowego ponad 2 mie
siące" . 

§ 21. 1. Przy zgłoszeniu wyjazdu za granicę napobyf 
czasowy trwający ponad 2 ,miesiące podaje się następujące 
dane: ' , 

1) nazwisko (nazwisko rodowe i z popl'Zedniego mał
żeJlstwa) i imię (imiona), 

2) 

3) 
4) 

5) 

6) 

7) 

imiona i ' nazwiska rodowe rodziców, 

datę i miejsce urodzenia, 
adres miejsca pobytu stałego; 

" 

datę 'wyjazdu, zamierzony czas trwania pobytu za 
granicą i adres miejsca tego pobytu, 
nazwiska, imiona, daty i miejsca urodzenia dzieci 
do lat 18 oraż osób znąjdujących się pod prawną lub 
faktyczną opiekcy, wspólnie wyjeżdżających i nie po
siadąjących tymczasowych dowodów osobistyćh lub 
tymczasowych zaświadczeń tożsamości, 
obowiązek. wojskowy (podlega - nie podlega}, sto
pień wojskowy, nazwę i I!-umer wojskowego , doku-
mentu osobistego ze wskazaniem wlaściwejwojsko· 
wej komendy - uzupełnień, w któ rej ewid encji osoba 
zgłaszająca wyjazd za granicę na j:lObyt czasowy po
zostitje. lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji 
przedpoborowych, 

8) 'oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
9) oznaczeniewłaścfciela (zarządcy ) budynku. 

2. Dańe, o których mowa w ust. 1. zgłesza się przez 
wypełnienie i podpisanie formula rza "Zgłószenie wyjazd u 
za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesi ące'i. 

3. Zgłoszenia powrotu / cklkom,JJe się 'ustnie. 
, ' 

§ 22. Przy wymeldowaniu przepisy § 10 
st osuje . się odpowiednio. 

Rozdział ;4 

13-16 

Wykonywanie obowiązku m'eldunI<owego przez 
cudzoziemców. 

§ 23: Przy wykonywaniu .obowią zk u meldunkowego 
przez cudzoziemców stosuje się przepisy rozporządzenia 

, ze zmianalIli wynikającymi z 'n iniejszego rozdziału. 

§24. 1. Przy zameldow~niu się na poby t stały cudzo
'ziemiec zgłasza d ane określone w § 7 ust. 1 pkt 1-11 oraz . ,/ 

.' 

13-t'5, podaje swoje obywatelstwo oraz przedstawia kartEi 
pobytu stałego cudzoziemca. aw razie gdy poprzednie . 
miejsce pobytu stałego cudzoziemca znajdowało się zal 

granicą, przedstawia ponadto potwierdzenie , zameldowania 
na pobyt czasowy. 

2. Zameldowanie na pobyt stały następuje w miejscq
wości okreslonej w karcie pobytu stałego cudzoziemca. 

- 3. Dane, o których mowa w ust. 1, zgłasza się przez 
wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie pobytu 
stałego". 

§ 25. 1. Przy zameldowaniu się na pobyt czasowy' 
cudzoziemiec zgłasza następując~ dane: 

1) nazwisko i imię (imiona), 
2) datę, miejsce j kroj urodzenia, 
3) obywatelstwo, 
4) nazwiska,' imiona,---.. daty mIejSCa ur6ctzenia dzieci do 

lat 18 podlegających zameldowaniu, 

5) datę przekroczenia granicy Pols~iej Rzeczypospolitej • Ludo~ej, 

6) adres miejsca pobytu qasowego i zamierzony @'las 
trwania pobytu, 

7) datę i cel przybycia do danej miejscowości (nazwE2 
instytucji, do której prźybywa), 

8) oznaczenie dokumentu uprawniającego do< pobytu na 
terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

2. Dane wymieni~ne w ust. 1 zgłasza się przez wy
pełnienie formularza "Zgłoszenie pobytu cz~sowego cudzo- , 
ziemca". " 

3, ' Jeżeli zamierzony cżas trwania pobytu cudzoziemca 
przekracza 2 ,miesiące, stosuje SIę przepis § 7 ust. 1 pkt 15. 

§ 26. 1. ZameJdowania na pobyt czaso~y w zakła
dach hotelarskich, w zakładach udzielających pomieszcze
nia w związku z leczeniem lub wypoczynkiemcudzozie
miec dokonuje u kierownika zakładu lub upoważnioI;lego 
pracownika, prźedstawiając dokument uprawniający' do 
pobytu na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
oraz zgłaszając dane, o których mowa w § 25 ust. 1. 

2. Kierownik lub pracownik zakładu , wypełnia na 
podstawie zgłoszon ych danych i przedstawionych doku
mentów formularz "Zgłoszenie pobytu ćzasowego cudz~ 
ziemca". Formularz podpisuje przyjmujący zgłoszenie. 

3. W stosunku do cudzoziemców przebywających w 
zakładach, o których mowa w ust. 1, może być w okresie 
wżmożonego ruchu turystycznego stosowany sposób za
meld owani,a określony w § 13 ust. 1 i 2. 

§ 27. 1. Zameldowania uczestników wycieczki doko~ 

nuje się na podstawie paszportów lub irinych dokumen
tów , uprawniających do pobytu na terytorium Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej oraz na podstawie listy 
uczestników. 

2. Lista uczestników, którą przedstawia kierowniK ' 
wycieczki, , powinna zawierać następujące dane uczestni~ 

ków: nazwiska i imiona, daty urodzenia oraz oznaczenia 
dokumentów, o których mowa ~ ust. 1. 

3. Prżepisu § 26 ust. 2 nie stosuje się. ' 

§ 28. Prz~wymeldowaniu się z miejsca pobytu st~ .. 
lego cudzoziemiec zgłasza dańe określone w § 18 ust. 1 
pkt J-7, 9 i 10 oraz podaje swoje ob ywatelstwo i przed
stawia dokument · uprawniający do ,pobytu na teryt~rium 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dane · te zgłasża . się 
p~zez wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie 
wymeldowania z pobytu st,alego'" ,__ ' .' 
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ł '38. Pows~ech~y elektroniczn.y system ewidencji 

Iadtl~G' obejmuje zestawy danych osobowych, dla któ
".. Kostały ustalone numery ewidencyjne . 

. ł 3i. Numery ewidencyjne ustala Rządowe Centrum 
Informatyczne Powszechnego Elektronicwego ' Systemu 
""Idencjł Ludności dla zesŁawów danych wszystkich osób 
pnebywających stale na terytorium Polskiej Rzeczypospo-
k"l Ludowej. J. . . 

f 40. Terenowe . organy ', administracji państwowej 
.topnia wojewódzkiego mogą w porozumieniu z Rządo

wym Centrum Informatycznym Powszechnego Elektronicz-
. • ~o Systemu EwidencjLLudności udostępniać numer ewi

dencyjny innym organom . i instytucjom państwowym lub 
Jednostkom gospodarki uspolęcznionej na po:trzeby ewi
dencji osobowych, prowadzonych w - ramach ith statuto
wych obowiązków. 

. § 41. Czy nności terehowego organu administracji 
państwowej, prowadzącego ewidencję ludnóści , określone 

w przepisach § . 32 ust 2-1} i § 33-35, w odniesieniu 
do zestawó~ danych ' objętych powszechnym elektronicz
nym systemem ewidencji hidności mogą być wykonywane 
metodami elektroniczl1ej techniki obliczeniowej. -

. § 42. Wydruk z' elektronicznej maszyny cyfrowej za~ 
wierający ' wymag~n'e dane 'pobrane . z powszechnego 
elektronicznego systemu ewidencji" ludności, zaopatrzony 
w pieczęĆ i podpis ".organu prowadzącego e,~idencję lud
• ości lub upoważnionego pracownika, zastępuje dokumen
ty, o których mowa w § 32 ust. 2 i 3 oraz § .3'4 ust. 3, jak 
również inne zawiadomienia; poświadczenia; potwierdzenia 
oraz wykazy i spisy sporżądzane 'na podstawie akt ewi
dencJi ludności. 

Rozdział ' 1 

Udzielanie Informacji adresowych. 

§ 43. 1. Informacji , o adresie osób zameldowany~h ' 
ra pobyt sta.ły lub czasowy udzielają terenowe orgańy 

administracji państwowej prowadzące ewidencję ludności, 
w odniesieniu do obszaru swego dzrałania, oraz Centralne 
Biuro Adresowe w odniesieniu do całego ' kraju. 

2. Terenowy organ administracji ' państwowej stopnia 
podstawowego może określić osoby, o których adresie 
będą informowane wyłącznie instytucje państwowe . 

_"'" ".J , , 
" 

3. Informa,cji ad~esowych dla polskich ' urzędów kon- ;2 
lu.larnych i dla urzędów konsularnych państw obcych . w ' " j 

Pdrskiej RzeczYI>ospolitej Ludowej udziela Centralne ;~ 
Biuro Adresowe. .. I'" -',I 

§ 44. Ub"iegający się o informację adresową powiniert .",o,o" .~ 
wypełnić odpowiedni formularz oraz uiścić opłutę '-~, :i: 
sk.arbową. ','1 

Rozdział 8. 

Przepl~y końcowe. 

. .'~ 
'\" ;':~:;~i~ 

'. 'I..r;;;J 
'. ,~ . ;~.'1 

§ 45. Traci m.oc rozpprządzenie Ministra Spraw w"&- J-tJ 
wnętrznych z dnia 20 września 191A' r. w ' sprawie WYkO- ',.,~j 
nywaniaobowiązku meldunkowego i prowadzenia ewi- _ . ?:~ 

' dencji ludności (Dz. U .. Nr 33, poz. 196) . 

§ 46. Rozporządzenie 

lipca 1984 r. 
wchodZII . 'w życie z dniem 

Minister Spraw Wewnętrznych' C. Kisżczak 

, 
I 

"-~ >" -. ~ ., 
: 1.':1 
~ " j 

~';'.l .t.~ 
~ ~ ", 
_:. ~ 

Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi rocznie 1600.- tj. półrocznie 1000.- d. . . , ~ 
. Opłata za prenumeratę zal'lcznika do Dzlennik.a Ustaw wynosi 300.- zł. ,,;'<'.;~1 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw można nabywać w punktach 5przedaż}" ' ;;~~~1 
w Warsząwie ; Wydąwnlctwa Akcydensowe - al I Armil Wojska Polski ego · 1./4" 
Powszechny Dom Książki "Unlwersus" - ul. Bel wederskó 20/22. Księgarnia .. Domu 
Książki" im. Stefana Zeromskiego - .,1. Gen. Swierczewskiego 119/ 123, w Urzędat:b 
Wojewódzkich: Vi Białę.! Podlaskiej. Białymstoku. Bielsku ; Biilłej. Bydgoszczy . Ciecha- . 
no wie. ~zęstochowle,Gdańsku. Gorzowie Wielkopolskim. .Jeleniej" · Górze. Kielcachi 
Lesznie. Opolu, Ostrołęce. ' Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Poznaniu. Przemyślu, \(j) 
Radomiu. Rzeszow!.e. Sieradzu. SkiernIewicach. Suwałkach. Tarnobrzegu; Tarnowie • .. -,,' .,~:.<!. 
Wałbq;ychu, Włocławku. Wrocławiu. Zielonej Górze. w Urzędzie Mi~sta Krakow'a , . 
j ' Łodzi oraz , w sądach: w ~iałymstoku. Bielsku-Białej. Bydgoszczy, Bvtomiu. Cieszynie: " lą 
Częstochowie. Elblągu, Gdańsku, . Gdyni; Gliwicach . Gorzowie Wielkopolsk im. JEilenle!. _. '~J 
Górze, Kaliszu. Katowicach. KieJcach .. Koninie. Koszalinie. Krakowie : legnicy , lU'blinI"!i .~. 
łodzi, Nowym Sączu , Olsztynie. Opolu. Ostrowie WIe-łKopolskim, Płocku. Poznaniu. '" €1 
Radomiu, Rzeszowiei Sieradzu. Sł1Jpsku, Szczecinie. Tarnobrzegu z siedzibą w Sando. - .:;l:l 
mienu. Tarnowie. Toruniu, Wałbrzychu z siedzibą w Swldnicy. Wrocławiu. Zamościu 
/ ' . I Zielone.1 Górze. 

Rel5famacjez powodu niedoręczenia poszczeg61nycb numerów · zgłaszać należy na 
pi ~mie do Administracji Wydawni!'tw Urzędu 'Rady Ministrów lul Pow~lńsk'a 69(11. " 
00·979 Warszawa. sk rytka .pocztoWa 811 po otrzymaniu oastępnego . kolejoeąo n IlIIIeru.: \ ''.> 

. ~ 

R~dakcj'a , Urząd Rady ' Ministrów - Biuro Prawne. Warszawa. Al. Ujazdowskie lI3.- ,'<':1 
Adminlstrarja: Administracja Wydawnictw Urzędu. Radv Minlstr6w. ul. Powsińska 69nl. '~,,;,~ 

00-979 Warszawa (skrytka pocztowa 811 : tel 28-90-01 w. 608 I 42-14-78. ' :..;{-'A 
\ niczono z polerenia Prezesa Rady Minlstr6w . :~; '~, 

w Zakładach Graficznych "Tamka'!, Z.akład nr 1. W ąrszawa. uL Tamka 3, " • 

.te". 48,00 .:zl <~l~"1 
o ;-t, 

'111 

!~ 
~, 

. Za~. 0681-1300~84. 
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