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2 

2 - Konserwator urządzeń nie wymienionych pod lp. 1, 
- palacz kotłów parowych i wodnych powyżej 100°C 

3 

X-XI 

3 - Rzemieślnik w zawodzie technicznym: hydraulik, ślusarz, tokarz, frezer, spawacz, elektromechanik itp. 
- pomocnik palacza kotłów wymienionych pod lp. 2, 

I X-X 

- palacz kotłów nie wymienionych pod lp. 2 

4 - Laborant w kotłowni, VIII-IX 
- aparaturowy uzdatniania wody 

5 - Palacz pieców spalania odpadów organicznych i pozostałości pooperacyjnych VII-VIII 

6 - Robotnik nawęglania i odżużlania, VI-VII 
- pomocnik palacza nie wymieniony pod lp. 3 

7 - Kierowca wózka akumulatorowego V-VI 

2. Pracownicy gospodarczy i pozostali pracownicy obsługi 

1 - Mistrz w zawodzie XI-XII 

2 - Szef kuchni, I X-X 
- rolnik hodowca zwierząt, 
- ogrodnik, 
- murarz, malarz, stolarz, blacharz, tleniarz, dekarz, krawiec itp. 

3 - Operator oczyszczalni ścieków i chlorowni VIII-IX 

4 - Kucharz, VII-VIII 
- praczka, 
- konwojent 

5 - Szwaczka, VI-VII 
- prasowaczka 

6 - Pracownik produkcji roślinnej i zwierzęcej, V-VI 
- pomoc kuchenna 

7 - Robotnik gospodarczy I V-V 

8 - Starszy: dozorca, strażnik, portier I V-V 

9 - Dozorca, strażnik, portier, woźny, dźwigowy, szatniarz, powielaczowy, goniec, zmywaczka szkła laborato- III-IV 
ryjnego, sprzątaczka 

10 - Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu I-III 

497 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 28 listopada 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych od pracowników na poszczególnych 
stanowiskach pracy. 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 
1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej 
gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434, 
z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2, z 1955 r. 
Nr 11, poz. 67, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społe
cznej z dnia 26 października 1989 r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych od pracowników na poszczególnych sta
nowiskach pracy (Dz. U. Nr 58, poz. 347) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) użyte w § 1 w ust. 1 wyrazy "w zakładach pomocy 
społecznej i" zastępuje się wyrazami "w zakładach 
leczniczo-wychowawczych, w zakładach opiekuńczo
-leczniczych i w zakładach opiekuńczo-rehabilitacyj
nych oraz", 

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. P. Mierzewski 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 li
stopada 1990 r. (poz. 497) 

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY 

Stanowisko Wymagane kwalifikacje zawodowe Liczba 
lat pracy 

2 3 4 

I. Pracownicy działalności podstawowej 

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, pańs- według odrębnych przepisów 
twowy terenowy (portowy) inspektor sanitarny 

Zastępca dyrektora zakładu do spraw lecznictwa lekarz, specjalizacja z organizacji ochrony zdrowia 
oraz specjalizacja II lub I stopnia w innej dziedzinie 5 
medycyny 

Zastępca dyrektora wojewódzkiej stacji sanitarno- według odrębnych przepisów 
-epidemiologicznej 

Kierownik wojewódzkiej przychodni specjalistycz- lekarz, specjalista II stopnia w odpowiedniej dzie-
6 nej, ordynator dzinie medycyny 

Zastępca kierownika wojewódzkiej przychodni spe- lekarz, specjalista II stopnia w odpowiedniej dzie-
cjalistycznej, zastępca ordynatora oddziału, lekarz dzinie medycyny 

5 naczelny szpitala, starszy lekarz poradni w przycho-
dni rejonowej 

Wojewódzki inspektor do spraw orzecznictwa leka- wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia w dzie- 8 rskiego dzinie medycyny 

Kierownik: działu, oddziału wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia w dziedzi-
nie medycyny, inne wyższe mające zastosowanie przy 7 udzielaniu świadczeń w działalnośc i podstawowej 
i specjalizacja II stopnia lub kwalifikacje uznane za 
równorzędne z posiadaniem II stopnia specjalizacji 

Kierownik: przychodni, poradni i innej jednostki wyższe medyczne i specjalizacja II lub I stopnia 
(komórki) organizacyjnej w dziedzinie medycyny, inne wyższe mające za-

stosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalno- 5 
ści podstawowej, specjalizacja II lub I stopnia lub 
kwalifikacje uznane za równorzędne z posiadaniem 
II i I stopnia specjalizacji 

Kierownik apteki zakładowej farmaceuta, specjalizacja II stopnia lub kwalifikacje 
uznane za równorzędne z posiadaniem II stopnia 7 
specjal izacj i 

Kierownik ośrodka zdrowia gminnego, wiejskiego wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia w dzie- 3 
i przyzakładowego na wsi dzinie medycyny 

Zastępca kierownika: przychodni, poradni, apteki wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia w dzie-
zakładowej i innej jednostki (komórki) organizacyj- dzinie medycyny, inne wyższe mające zastosowanie 
nej przy udzielaniu świadczeń w działalności podsta- 4 

wowej, specjalizacja I stopnia lub kwalifikacje 
uznane za równorzędne z posiadaniem I stopnia 
specjalizacji 

Inspektor do spraw orzecznictwa lekarskiego wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia w dzie- 6 
dzinie medycyny 

Inspektor do spraw gospodarki lekiem farmaceuta, specjalista I stopnia lub kwalifikacje 
uznane za równorzędne z posiadaniem I stopnia -
specjalizacji 

Starszy: asystent, specjalista, inspektor wyższe medyczne, specjalizacja II stopnia w dzie-
dzinie medycyny, inne wyższe mające zastosowanie 
przy udzielaniu świadczeń w działalności podsta- 5 
wowej, specjalizacja II stopnia lub kwalifikacje 
uznane za równorzędne z posiadaniem II stopnia 
specjalizacji 
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14 Asystent, specjalista, inspektor 

1 5 Młodszy asystent 

16 Lekarz, lekarz dentysta w pierwszym roku pracy 

17 Kapelan szpitalny 

18 

3 

wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia w dzie
dzinie medycyny, inne wyższe mające zastosowanie 
przy udzielaniu świadczeń w działalności podsta
wowej, specjalizacja I stopnia lub kwalifikacje 
uznane za równorzędne z posiadaniem I stopnia 
specjalizacji 

lekarz, lekarz dentysta 

wyższe medyczne i inne wyższe mające zastosowa-

4 

3 

nie przy udzielaniu świadczeń w działalności pod- -
stawowej 

wyższe medyczne 

mgr teologii lub ukończone wyższe seminarium 
duchowne oraz skierowanie biskupa diecezjalnego 

Naczelna pielęgniarka w zakładzie, przełożona pie
lęgniarek szpitala klinicznego wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające za
I----------------------ł stosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalno

6 

19 

20 

21 

Kierownik sekcji szkolenia średniego personelu me
dycznego w wojewódzkim ośrodku doskonalenia 
kadr medycznych 

Zastępczyni naczelnej pielęgniarki w zakładzie, za
st~.zyni przełożonej pielęgniarki szpitala klinicznego 

Instruktorka .?rzychodni wojewódzkiej do spraw 
pielęgn iarstwa 

Przełożona pielęgniarek, zastępczyni przełożonej 
pielęgniarek w szpitalu 

22 Kierownik: izby porodowej, prewentorium 

23 

24 

25 

Kierownik: centralnej sterylizacji, dziennego ośrod
ka adaptacyjnego 

Kierownik: domu małych dzieci, żłobka, kierownik 
sekcji: opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacji za
wodowej inwalidów 

Pielęgniarka (położna) oddziałowa w: szpitalu,za
kładzie leczniczo-wychowawczym, opiekuńczo
-leczniczym i opiekuńczo-rehabilitacyjnym 

ści podstawowej i średnie medyczne 

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające za
stosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalno
ści podstawowej i średnie medyczne 

3 

5 

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne 9 

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające za
stosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalno
ści podstawowej i średnie medyczne 

7 

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne 9 

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające za
stosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalno
ści podstawowej i średnie medyczne 

3 

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne 7 

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające za
stosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalno
ści podstawowej i średnie medyczne 

średnie medyczne 

wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu 
świadczeń w działalności podstawowej 

3 

7 

3 

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne 9 

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające za
stosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalno
ści podstawowej 

średnie medyczne 

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające za
stosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalno
ści podstawowej i średnie medyczne 

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne 

3 

7 

3 

6 
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26 Starsza pielęgniarka, starsza położna w podstawo- wyższe pielęgniarskie 3 
wej opiece zdrowotnej koordynująca i nadzorująca 
pracę innych pielęgniarek i położnych, zastępczyni średnie medyczne lub prawo wykonywania zawodu 

5 przełożonej pielęgniarki uzyskane w trybie przepisów przejściowych 

27 Starszy felczer, felczer, uprawniony technik dentys- średnie medyczne lub prawo wykonywania zawodu 
tyczny, technik ortopedyczny, instruktor do spraw nabyte w trybie przepisów przejściowych -
rehabilitacji zawodowej inwalidów 

28 Kierownik sekcji statystyki medycżnej i dokumen- średnie medyczne oraz przeszkolenie specjalistycz-
7 tacji chorych ne dla kierowników sekcji st~tystyki m'edycznej 

29 Kierownik: techniczny pracowni stomatologicznej, średnie medyczne 
7 

zespołu techników medycznych 

30 Specjalistka: pielęgniarka, położna średnie medyczne i specjalizacja 4 

31 Starsza: pielęj;Jniarka środowiskowa, położna śro- wyższe pielęgniarskie 2 
dowiskowa 

średnie medyczne lub prawo wykonywania zawodu 
uzyskane w trybie przepisów przejściowych oraz 5 
ukończony kurs kwalifikacyjny 

32 Starsza: pielęgniarka, położna 
wyższe pielęgniarskie -

średnie medyczne lub prawo wykonywania zawodu 
5 uzyskane w trybie przepisów przejściowych 

wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu -
33 Starszy pracownik socjalny 

świadczeń w działalności podstawowej 

średnie medyczne 5 

34 Starszy: technik medyczny (dentystyczny, farma- średnie medyczne lub prawo wykonywania zawodu 
ceutyczny, apteczny itp,). laborant. dietetyczka, uzyskane w trybie przepisów przejściQwych, szkoła 
opiekunka dziecięca, higienistka szkolna, higienist- masażystów, - - . 
ka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, masa- inne średnie mające zastosowanie przy udzielaniu 
iysta, opiekun w zakładzie leczniczo-wychowaw- świadczeń w działalności podstawowej 5 
czym, opiekuńczo-leczniczym, opiekuńczo-rehabi-
litacyjnym, instruktor terapii zajęciowej, instruktor 
terapii odwykowej, instruktor higieny, instruktor do 
spraw służb społecznych 

35 Starszy instruktor: oświaty zdrowotnej. do spraw średnie medyczne i ukończone Studium Nauczycie-
5 kulturalno-rekreacyjnych Iskie Szkół Medycznych lub kulturalno -oświatowe 

36 Pielęgniarka, położna, technik medyczny (dentys-
tyczny, farmaceutyczny, apteczny itp,), laborant. 
dietetyczka, opiekunka dziecięca, higienistka szkol- średnie medyczne lub prawo wyko,nywania zawodu -
na, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dys- uzyskane w trybie przepisów przejściowych, szkoła 
pozytor, masażysta, instruktor terapii zajęciowej, masażystów, 

instruktor terapii odwykowej, pracownik socjalny inne średnie mające zastosowanie przy udzielaniu 
świadczeń w działalności podstawowej 

Starszy statystyk medyczny 
Kierownik transportu wewnątrzszpitalnego 5 

37 Instruktor: higieny, oświaty zdrowotnej, do spraw średnie medyczne lub prawo wykonywania zawodu 
-

ku Ituralno-rekreacyj nych uzyskane w trybie przepisów p~zejściowych 

38 Asystentka pielęgniarska szkoła asystentek pielęgniarskich lub kwalifikacje -
uzyskane w trybie przepisów przejściowych 

Higienistka szpitalna zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych -
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39 Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medycz- 5 
na 

średnie ogólne lub inne wykształcenie uznane za 

Opiekun w zakładzie leczniczo-wychowawczym, 
równorzędne 

opiekuńczo-leczniczym i opiekuńczo-rehabilitacyj-
nym, instruktor clo spraw służb społecznych, statys- -
tyk medyczny, sekretarka medyczna, rejestratorka 
medyczna 

40 Młodsza pielęgniarka, preparator, kontroler sanitar- średnie lub podstawowe oraz przeszkolenie zawo-
ny, dezynfektor, wykwalifikowana pomoc dentys- dowe -
tyczna 

41 Przyuczeni: pielęgniarka, masażysta, dietetyczka. podstawowe oraz przeszkolenie zawodowe 
laborant, kontroler sanitarny, pomoc dentystyczna, -
dezynfektor i inni 

42 Sanitariusz szpit,alny podstawowe oraz ukończenie kursu dla sanitariuszy -i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego 

43 Starsza: salowa, pomoc laboratoryjna podstawowe 5 

44 Sanitariusz (noszowy), gipsiarz, salowa, kąpielowa, podstawowe 
przyuczona rejestratorka medyczna, fasowaczka; 
łazienkowa, sterylizator, pomoc laboratoryjna, za-

-
biegowy balneologiczny 

II. Pracownicy administracyjni, techniczni 
i ekonomiczni 

1 Dyrektor zakładu: społecznego służby zdrowia, le- wyższe wykształcenie 5 
czniczo-wychowawczego, opiekuńczo-lecznicze-
go i opiekuńczo-rehabilitacyjnego oraz rehabilitacji wyższe wykształcenie i specjalizacja. II lub I stopnia 
zawodowej inwalidów w dziedzinie medycyny albo kwalifikacje uznane za -

równorzędne z posiadaniem II lub I stopnia spec-
jalizacji 

2 Zastępca dyrektora i główny księgowy w zakładzie wyższe o odpowiednim kierunku 
społecznym służby zdrowia i w zakładzie rehabilita- 8 
cji zawodowej inwalidów 

3 Zastępca głównego księgowego w zakładzie społe-
cznym służby zdrowia i w zakładzie rehabilitacji wyższe ekonomiczne 6 
zawodowej inwalidów, główny księgowy w za-
kładzie leczniczo-wychowawczym, opiekuńczo-Ie- średnie ekonomiczne 8 
czniczym i opiekuńczo-rehabilitacyjnym 

4 Główny specjalista wyższe o odpowiednim kierunku 7 

5 Radca prawny według odrębnych przepisów 
, . 

6 Starszy specjalista 5 
wyższe o odpowiednim kierunku 

Specjalista 3 

7 Dyrektor (kierownik) pozostałych jednostek organiza- wyższe o odpowiednim kierunku 5 
cyjnych, zastępca dyrektora i zastępca głównego księ-
gowego w zakładzie leczniczo-wychowawczym, opie- średnie o odpowiednim kierunku 8 
kuńczo-Ieczniczym i opiękuńczo-rehabilitacyjnym 

8 Zastępca dyrektora (kierownika) pozostałych jed- wyższe o odpowiednim kierunku 
'. 

4 
nostek organizacyjnych, kierownik: działu, samo-
dzielnej sekcji średnie o odpowiednim kierunku 7 
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9 Kierownik: sekcji i pozostałych komórek organiza-
cyjnych, główny księgowy: w gospodarstwie po- wyższe o odpowiednim kierunku 3 
mocniczym, w zakładzie sanitarnym, w domu małe- , ' 

go dziecka, w profilaktycznym domu zdrowia, w do- średnie o odpowiednim kierunku - , 5 
mu pielęgniarek ' . 

wyższe o odpowiednim kierunku. i przeszkolenie 
1 

10 Zakładowy inspektor bhp specjalistyczne 

średnie o odpowiednim kierunku i przeszkolenie 
6 specjalistyczne 

11 Inspektor ochrony przeciwpożarowej 
wyższe o odpowiednim kierunku 1 

średnie i przeszkolen ie specjalistyczne . 6 
< 

12 Starszy: inspektor, rewident zakładowy, księgowy, wyższe o odpowiednim kierunku 1 
mistrz 

średnie o odpowiednim kierunku 6 
" . . 

13 Inspektor, księgowy, inspektor terapii pracą, starszy wyższe o odpowiednim kierunku -
kasjer, mistrz 

średnie o odpowiednim kierunku . .. ... 4 

~4 Starszy magazynier, kasjer, intendent średn ie 1 - - ..... 
średnie - -

15 Magazynier 
podstawowe 2 

, , 

16 Kierownik świetlicy, starszy bibliotekarz 
wyższe o odpowiednim kierunku 2 

. -
średnie o odpowiednim kierunku ' - 5 

17 Kierownik kancelarii, starszy: referent. bibliotekarz średn ie 
. 

2 ... 
18 Referent, bibliotekarz, archiwista, sekretarka średnie ' . -

19 Starsza maszynistka średn ie -
podstawowe 1 
300 uderzeń na minutę 

20 Maszynistka średnie 
podstawowe -
230 uderzeń na minutę 

-, 

21 Telefonistka średnie -podstawowe 

III. Pracownicy gospodarczy i obsługi 

1 Laborant w kotłowni średnie chemiczne -

2 Konserwator urządzeń technicznych średn ie techniczne lub zasadnicza szkoła zawodo-
wa o odpowiednim kierunku oraz przeszkolenie -
specjal istyczne 

" 

3 Starszy mistrz 5 w za-
średnie techniczne lub zasadnicza szkoła zawodo- wodzie 

Mistrz 
wa i uprawnienia mistrzowski~ 

-

4 Hydraulik, ślusarz, tokarz, elektromechanik, frezer, zasadnicza szkoła zawodowa' ·Oraz· obligatoryjne -
spawacz, szef kuchni przeszkolenie wymagane w danym zawodzie 

5 Murarz, malarz, stolarz, szklarz, blacharz, tleniarz, zasadnicza szkoła zawodowa luQ podstawowa 
dekarz, aparaturowy uzdatniania wody, operator i kurs przysposobienia zawodowego -

oczyszczalni ścieków i chlorowni, krawiec itp, 
, , , -
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6 Palacz kotłów parowych i wodnych zasadnicza szkoła zawodowa i kurs przysposobienia 
zawodowego oraz zaświadczenie kwalifikacyjne 
typu "E" 

. . . 

7 Palacz pieców spalania odpadów organicznych podstawowe oraz zaświadczenie kwalifikacyjne ty-
i pozostałości pooperacyjnych pu "E" 

8 Pomocnik palacza, robotnik nawęglania i odżuż- przyuc~enie do zawodu 
lowania 

9 Rolnik hodo~ca zwierząt, ogrodnik, kucharz, pra- zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła podstawo-
czka, konwojent, szwaczka, prasowaczka, pracow- wa i umiejętność wykonywania pracy w zawodzie 
nik produkcji roślinnej i inni nie wymienieni 

10 Starszy: dozorca, strażnik, portier umiejętność wykonywania pracy w zawodzie i nie-
zbędne przeszkolenie 

11 Dozorca, strai:nik, portier, woźny, dźwigowy, szat- umiejętność wykonywania pracy w zawodzie i nie-
niarz, powiel~czowy, goniec, zmywaczka szkła la- zbędne przeszkolenie 
boratoryjnego, sprzątaczka, robotnik gospodarczy 

Pojedyncze egzemplarze Otiennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w Warszawia: 

Poz. 497 

4 

-

-

-

-

3 

-

- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61-73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1980-1989, 

- w księgarni sądowej (gmach Sądów, al. Swierczewskiego 127, tel. 20-03-71 w . 377), w księgarniach : Powszechnego Domu Książki " Uniwersus", ul. 
Belwederska 20/22 (tel. 41-40-05); im. Stefana Żeromskiego, al. Swierczewskiego 119/123 (tel. 20-46-28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, 
ul. Żurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1989; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące ąraz z ostatnich 2 lat: 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w urztdach wOjewódzkich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ), Białymstoku (ul. Mickiewicza 3/5), Bielsku- Białej 
(ul. Miczurina 2a), Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3), Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3), Krakowie (pl. Wiosny Ludów 3/4) Lesznie Wlkp. (pl. Kościuszki 4), 
Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Ostrołęce (pl. Gen. Bema 3), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 5), Płocku (ul. Kolegialna 
15), Przemyślu (ul. Rynek ?6), Radomiu (ul. Żeromskiego 53), Sieradzu (ul. XX- Lecia PL 2), Skierniewicach (ul. 22 Lipca 6) , Suwałkach (ul. Lenina 13), 
Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 4) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1), Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska 10), Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie), Bytomiu (ul. Piekarska 1), Cieszynie (ul. Garncarska 8), Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35), Elblągu (ul. Trybunalska 25), Gdańsku (ul. 
Gen. K. Swierczewskiego 30), Gdyni (pl. Konstytucji 3) , Gliwicach (ul. Powstańców 23), Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka I 33), Jeleniej Górze (ul. Wojska 
Polskiego 56), Kaliszu (al. Wolności 13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/18), Kielcach (ul. Żeromskiego 26) , Koninie (ul. Energetyka 5), Koszalinie (ul. Alfreda 
Lampego 34) , Krakowie (ul. Przy Rondzie 7), Legnicy (ul. Złotoryjska 29) , Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76) , Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5) , Nowym 
Sączu (ul. Pijarska 3), Olsztynie (ul. Dąbrowszczaków 44), Opolu (pl. Thaelmanna 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1 a) , 
Radomiu (ul. Nowotki 10), Rzeszowie (pl. Gwardii Ludowej 3) , Słupsku (ul. Bolesława Bieruta 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42) , Swidnicy (pl. 
Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29) , Toruniu (ul. Fosa Staromiejska), Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1), Zielonej Górze 
(pl. Słowiański 1). 

Egzemplarze bieżące o~az z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69171, 00-979 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu nledortez_nla poszczegÓlnych numerów zgłaszać należy na pljmie do Wydziału Wydawnictw Urztdu Rady Ministrów, ul. Powslńska 69/11 , 
00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu nast,pnego kolejnego numeru. 
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