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3) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
1981 ·'r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw 
i obowiązków pracowników kolejowych (Dz. U. Nr 28, 
poz. 146), który stanowi: 

,,§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze 

nia z mocą od dnia 1 listopada 1981 r.", 

4) § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 
1983 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubez
pieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te 
zasiłki (Dz. U. Nr 33, poz. 157), który stanowi: 

,,§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1983 r.", 

5) § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 
1991 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw 
i obowiązków pracowników kolejowych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 204), które stanowią : 

,,§ 2. W okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia właściwy organ może rozwiązać, 

za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, stosunek 
pracy z pracownikiem mianowanym również z in -

: nych przyczyn niż określone w § 11 ust. 1 pkt 
1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze 

nia.", 

6) § 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 
1993 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie' praw 
i obowiązków pracowników kolejowych (Dz. U. Nr 35, 
poz. 155), które stanowią : 

,,§ 2. W sprawach dyscyplinarnych wszczętych , a nie 
zakończonych przed dniem wejścia w życie niniej 
szego rozporządzen i a, stosuje się przepisy dotych
czasowe, z tym że : 

1) zamiast kar dyscyplinarnych i porządkowych 
przewidzianych w przepisach dotychczaso
wych stosuje się kary dyscyplinarne i porząd
kowe przewidziane w rozporządzeniu, 

2) odwołania od kar porządkowych rozpatrywa
ne są w trybie przewidzianym w rozporządze
niu." 

,,§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia . " 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej : Z. Jaworski 

Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
6 września 1993 r. (poz. 449) 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 grudnia 1974 r. 

w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych. 

Na podstawie art. 298 Kodeksu pracy, po porozumieniu 
z ogólnokrajową organ izacją międzyzwiązkową, zarządza 

się, co następuje:l) i 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.2 ) Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracow
ników zatrudnionych w przedsiębiorstwie państwowym 
" Polskie Koleje Państwowe" , zwanym dalej "PKP". 

§ 2. 2
) Użyte w rozporządzeniu określenie "właściwy 

organ" oznacza kierownika zakładu pracy w rozumieniu art. 
3 Kodeksu pracy .. 

Rozdz iał 2 

Stosunek pracy oparty na podstawie mianowania 

§ 3. 1. Pracownik może być mianowany, jeżeli : 

1) posiada obywatelstwo polskie, 

l) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 tiret 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 20, poz. 107), która weszła w życie 
z dniem 1 maja 1 989 r. 

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 20 kwietnia 1993 r. zmieniającego rozporządze
nie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych (Dz. 
U. Nr 35, poz. 155), które weszło w życie z dniem 19 maja 1993 r. 

2) nie był karany za przestępstwo umyślne lub nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie karne, 

3) posiada nienaganną opinię służbową, 

4) posiada odpowiedni stan zdrowia i kwalifikacje wyma
gane na zajmowanym stanowisku, 

5) 3) jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy co 
najmniej 4 lata w jednostkach kolejowych na stanowis
ku pracy związanym bezpośrednio z wykonywaniem 
przewozów lub zadaniami przewozowymi, 

6) w czasie przyjęcia d~ służby kolejowej nie przekroczył 45 
roku życia . 

2.4
) Minister Transportu i Gospodarki Morskiej ustala 

szczegółowy wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 1 
pkt 5. 

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 204), które weszło w życie z dniem 5 czerwca 1991 r. 

4 ) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzen ia wymienionego 
w przypisie 3. 
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nu zatrudnienia, jeżeli pracownik odmówi wyznacze
nia na inne stanowisko lub przeniesienia do innej 
jednostki organizacyjnej, 

2) bez wypowiedzenia w razie: 

a) nieobecności w pracy z powodu choroby, jeżeli 

nieobecność ta łącznie z urlopem zdrowotnym trwała 
dłużej niż rok, 

b) usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej 
dłużej niż 1 miesiąc, z przyczyn innych niż choroba, 

c) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień ko
niecznych do wykonywania pracy na zajmowanym 
stanowisku . 

2.12
) Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia 

nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika z powo
du sprawowania opieki nad dzieckiem lub odosobnienia ze 
względu na chorobę zakaźną w okresie pobierania z tego 
tytułu zasiłku . 

3. 13
) Z pracownikiem mianowanym, który w stanie po 

użyciu alkoholu pełnił czynności służbowe, może być roz 
wiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia i przeprowadze
nia postępowania dyscyplinarnego. 

§ 12. Przy obliczaniu okresu niezdolności do pracy 
wskutek choroby, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. a) , 
stosuje się zasady przewidziane w przepisach o świad 

czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa . 

§ 13. 1. Stosunek pracy z pracownikiem mianowanym 
wygasa w przypadkach, w których Kodeks pracy przewiduje 
wygaśnięcie umowy o pracę . Przepisy Kodeksu pracy o wy
gaśnięciu umowy o pracę stosuje się odpowiednio. 

2. W razie tymczasowego aresztowania pracownika 
mianowanego, stosunek pracy wygasa po upływie 3 miesię
cy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczaso
wego aresztowania, chyba że właściwy organ rozwiązał 

wcześniej stosunek pracy w wykonaniu prawomocnego 
orzeczenia komisji dyscyplinarnej. 

Rozdział 3 

Obowiązki pracowników kolejowych 

§ 14. 1. Pracownik jest obowiązany pracować sumien 
nie i z należytą starannością oraz wykazywać dbałość o pra
widlowe wykonywanie zadań transportu kolejowego. 

2. Pracownik obowiązany jest w szczególności : 

1) sprawnie wykonywać obowiązki wynikające z powie
rzonych mu czynności , ściśle przestrzegać przepisów 
służbowych oraz dokładnie i terminowo wypełniać pole
cenia służbowe zwierzchników, 

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 października 1915 r. zmieniającego roz
porządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejo 
wych (Dz. U. Nr 35, poz. 194), które weszło w życie z dniem 
1 listopada 1915 r. 

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia 
wymienionego w przypisie 2. 

2) przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać 
go w sposób najbardziej efektywny, 

3) dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników 
i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę, 

4) zapobiegać wszystkiemu, co zagraża bezpieczeństwu 
ruchu kolejowego, bezpieczeństwu ludzi lub mienia 
powierzonego kolei do przewozu, 

5) strzec i chronić mienie kolei oraz używać go zgodnie 
z przeznaczeniem, 

6) przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej, 

7) strzec dobrego imienia kolejarza polskiego, 

8) przestrzegać zasad współżycia społecznego i koleżeńs
kiej współpracy. 

§ 15. Pracownik obowiązany jest na polecenie zwierz 
chnika w przypadkach uzasadnionych potrzebami służ

bowymi pełnić doraźnie również takie czynności słu~bowe, 
które nie są związane z zajmowanym przez niego stanowis
kiem, lecz odpowiadają posiadanym przez niego kwalifikac
jom. 

§ 16. Pracownik drużyny lokomotywowej i konduktors
kiej w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" obo
wiązany jest zgłosić się do służby w celu jej pełn ienia na 
każde wezwanie zwierzchnika, uzasadnione istotnymi po
trzebami służbowymi , o ile przed tym miał zapewniony 
odpoczynek. 

§ 17. Zwierzchnik służbowy obowiązany jest wypełniać 
sumiennie swoje obowiązki wobec podległych mu pracow
ników oraz dawać podwładnym przykład wzorowego speł
niania obowiązków pracowniczych. 

§ 18.14
) Szczegółowe obowiązki pracowników określi 

regulamin wydany przez Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej. 

Rozdział 4 

Uprawnienia pracowników kolejowych 

§ 19.1 5) Pracownicy kolejowi mają prawo do dodatku za 
staż pracy, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 19a.16). 

§ 20.17
) Pracownikom przysługuje prawo do umundu

rowania służbowego przydzielanego bezpłatnie . Zasady 
i warunki przydzielania umundurowania, wzory umunduro
wania i oznak oraz zasady wypłaty równoważnika pienięż
nego określi Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 
w porozumieniu z Ministrem Pracy i Pol ityki Socjalnej. 

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienio 
nego w przypisie 3 oraz przez § 1 pkt 1 rozporządzenia wymienio
nego w przypisie 2. 

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia wymienio
nego w przypisie 2. 

16) Dodany przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 
1981 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiąz
ków pracowników kolejowych (Dz. U. Nr 9, poz. 42) , które 
weszło w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1981 r. , a następnie 
skreślony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia wymienionego w przypi .
sie 2. 

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzen i a wymienio
nego w przypisie 3 oraz przez § 1 pkt 10 i 27 rozporządzenia 
wymienionego w przypisie 2. 
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1) potrącen ie częśc i wynagrodzen ia zasadniczego do wy
sokości 10% na okres do jednego roku, 

2) obniżenie stanowiska na bezpośrednio niższe z równo
czesnym obniżeniem stawki wynagrodzenia zasadnicze
go o 15'10, 

3) zwolnienie dyscyplinarne z pracy. 

§ 3228) Przy pociąganiu pracowników do odpowie
dzialności porządkowej stosuje się zasady i tryb postępowa
nia określone w art. 109--1 13 Kodeksu pracy. 

§ 33. 1. Kary dyscyplinarne w pierwszej instancji wy
mierzają : 

1) komisje dyscyplinarne przy naczelnych dyrektorach 
okręgów kolei państwowych , 

2) (skreślony29) . 

3) 30) Komisja Dyscyplinarna przy Dyrektorze Generalnym 
PKP. 

2. 3 1
) Od orzeczeń komisji dyscyplinarnych, określonych 

w ust. 1, pracownik może wn ieść w ciągu 14 dni odwołanie 
do Wyższej Kom isj i Dyscyplinarnej przy Dyrektorze General 
nym PKP. 

3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
orzeczenie o karze dyscyplinarnej nie ulega wykonaniu, 
a w niesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie 
kary. 

§ 34. 1.32
) Komisja dyscyplinarna orzekając karę może 

warunkowo zawiesić jej w ykonanie na okres do 2 lat. Nie 
dotyczy to kary zwolnien ia dyscyplinarnego z pracy. 

2. Warunkowe zaw ieszenie wykonania kary dyscypli 
narnej może być zastosowane, jeżeli okoliczności towarzy
szące naruszeniu obowiązków pracowniczych albo inne 
okoliczności pozwa l aj ą przypuszczać, że pracownik nie po
pełn i nowego przewinien ia . 

3. Warunkowego zawieszenia wykonania kary dyscyp
linarnej nie stosuje się, jeże l i pracownik: 

1) był już karany dyscyplinarn ie za przewinienie tego 
samego rodzaju , 

2) dopuścił się przewin ien ia, w wyniku którego naraził na 
niebezpi eczeństwo życie lub zdrowie ludzkie albo spo 
wodował zagrożenie mienia zakładu pracy w znacznych 
rozmiarach. 

4. Jeże l i w okresie zawieszenia wykonania kary dyscyp
linarnej pracownik ponow nie dopuścił s ię przewinienia z ta 
kich samych pobudek lub tego samego rodzaju , komisja 
dyscyplinarna zarządza wykonanie zawieszonej kary. 

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17 rozporządzenia wymie
nionego w przypisie 2. 

29) Przez § 1 pkt 18 lit. a) rozporządzenia wymienionego w przypi 
sie 2. 

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. a) rozporządzenia 
wymienionego w przypisie 2. 

3 1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit . b) rozporządzenia 
wymienionego w przypisie 2. 

32) W_brzmien iu ustalonym przez § 1 pkt 19 rozporządzenia wymie
nionego w przypisie 2. 

§ 35. Można zaniechać ukarania pracownika w drodze 
dyscyplinarnej, jeżeli popełnione przez niego przewinienie 
stanowi jednocześnie przestępstwo lub wykroczenie, za 
które został on ukarany przez sąd lub kolegium do spraw 
wykroczeń . 

§ 36.33) Postępowanie dyscyplinarne nie może być 
wszczęte po upływie sześc i u miesięcy od dnia powzięcia 
wiadomości o popełnieniu przewinienia i po upływie trzech 
lat od popełnienia przewinien ia. Jeżeli jednak przewinienie 
zawiera znamiona przestępstwa , okres ten nie może być 
krótszy od przewidzianego w przepisach prawa karnego 
okresu przedawnienia karalności takiego przestępstwa . 

§ 37. 1. Kary dyscyplinarne, z wyjątkiem zwolnienia 
dyscyplinarnego, ulegają zatarciu po upływie 2 lat od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej. 

2. Właściwy organ, biorąc pod uwagę osiągnięcia 

w pracy i nienaganne zachowanie się pracown ika po ukara
niu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady za
kładowej dokonać zatarcia kary po upływie roku od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej . 

3. (skreślony34). 

§ 38.35
) Szczegółowe zasady pociągania pracowników 

do odpowiedzialności służbowej, organizację komisji dys
cyplinarnych, ich skład i sposób powoływania oraz tryb 
postępowania dyscyplinarnego określi M inister Transportu 
i Gospodarki Morskiej. 

§ 39. (skreślony36). 

Rozdział 7 

Czas pracy 

§ 40. 37
) 1. W jednostkach organizacyjnych PKP na sta

nowiskach, na których praca wykonywana jest w ruchu 
ciągłym lub co najmniej przez 12 godzin na dobę we 
wszystkie dni tygodnia, może być stosowany system pracy 
okresowej (turnusowej) . 

2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w systemie 
pracy okresowej (turnusowej) może być przedłużony do 12 
godzin na dobę. 

3. Jako okres rozliczeniowy pracy pracown ików zatrud
nionych w systemie pracy okresowej (turnusowej) przyjmuje 
się miesiąc kalendarzowy. Okres ten, w uzasadnionych 
przypadkach, można przedłużyć do jednego kwartału. 

§ 41 .37
) 1. Podstawą rozliczenia czasu pracy pracow

ników zatrudnionych w systemie pracy okresowej (turnuso-

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia wymienio
nego w przypisie 12. 

34) Przez § 1 pkt 20 rozporządzen ia wymienionego w przypisie 2. 

35) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienio
nego w przypisie 3 i przez § 1 pkt 21 rozporządzenia wymienione 
go w przypisie 2. 

36) Przez § 1 pkt 22 rozporządzenia wymienionego w przypisie 2. 

37) W brzmien iu ustalonym przez § 1 pkt 23 rozporządzenia wymie
nionego w przypisie 2. 
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wej) jest miesięczna norma czasu pracy oraz harmonogram 
pracy ustalający rozkład zmian roboczych (turnusów) i czasu 
wolnego w miesiącu, z zastrzeżeniem § 40 ust. 3. 

2. Miesięczną normę czasu pracy dla pracowników 
zatrudnionych w systemie pracy okresowej (turnusowej) 
ustala się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Czas pracy pracowniKów drużyn trakcyjnych, w przy
jętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać średnio 
40 godzin tygodniowo i 170 godzin miesięcznie. 

4. Praca wykonywana w granicach miesięcznej normy 
czasu pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, 
z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Praca wykonywana ponad 12 godzin zmiany robo
czej stanowi pracę w godzinach nadliczbowych i jest dopu
szczalna tylko w przypadkach ustalonych w Kodeksie pracy. 

§ 42. 1. Po każdym okresie pracy w systemie pracy 
okresowej (turnusowej), trwającym co najmniej 8 godzin bez 
przerwy, powinien nastąpić okres odpoczynku. Odpoczynek 
ten powinien trwać: 

1) w miejscu zamieszkania pracownika - co najmniej tyle 
godzin, ile trwa poprzedzająca nieprzerwana praca, nie 
mniej niż 10 godzin, 

2) poza miejscem zamieszkania - tyle, ile wynosiła połowa 
czasu trwania poprzedzającej nieprzerwanej pracy w go
dzinach dziennych i pełny czas trwania pracy w godzi
nach nocnych, 

w obu przypadkach nie dłużej jednak niż 7 godzin . 

2. Pracownik zatrudniony w systemie pracy okresowej 
(turnusowej) ma prawo korzystać co najmniej raz w okresie 
tygodniowym z 24-godzinnego czasu wolnego od pracy, 
który powinien raz na trzy tygodnie przypadać w niedzielę. 

§ 43 (skreślony) 38) . 

§ 44 (skreślony) 38). 

§ 45.39
) W stosunku do pracowników jednostek organi

zacyjnych PKP, w których stosowana była 40-godzinna 
tygodniowa norma czasu pracy, utrzymuje się ten wymiar 
czasu pracy. 

38) Przez § 1 pkt 24 rozporządzenia wymienionego w przypisie 2. 
39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 25 rozporządzenia wymie

nionego w przypisie 2. 

Rozdział 8 

Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku 
pracy 

§ 46. 39) Odwołania pracowników mianowanych 
w sprawach rozwiązywania stosunku pracy. wyznaczenia na 
inne stanowisko lub przeniesienia do innej jednostki or 
ganizacyjnej rozpatruje kierownik jednostki nadrzędnej nad 
jednostką organizacyjną, zatrudniającą pracow nika. w trybie 
przepisów o postępowaniu administracyj nym. 

Rozdział 9 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 47. Pracownicy mianowani na podstawie dotychcza
sowych przepisów stają się pracownikami mianowanymi 
w rozumieniu rozporządzenia . 

§ 48 (skreślony) 40) 

§ 49 (skreślony) 40) 

§ 50 (skreślony)40) 

§ 51 . W sprawach o wyrównan ie szkód wyrządzonych 
przez pracowników mianowanych przed dniem 1 stycznia 
1975 r. stosuje się odpowiednio przepis art. XVIII Przepisów 
wprowadzających Kodeks pracy (Dz. U . z 1974 r. Nr 24. poz. 
142 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) . 

§ 52. Do czasu wydania przepisów wykonawczych 
przewidzianych w rozporządzeniu pozostają w mocy przepi
sy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami 
rozporządzen ia. 

§ 53. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. 
o służbie w przedsiębiorstwie " Polskie Koleje Państ
wowe" (Dz. U. Nr 52, poz. 299 z późniejszymi zmianami), 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. 
o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie 
Koloje Państwowe" (Dz. U. Nr 55, poz. 309 z później
szymi zmianami), 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. 
w sprawie niektórych zmian w zakresie stosunku służ
bowego pracowników przedsiębiorstwa " Polskie Koleje 
Państwowe" (Dz. U. Nr 23. poz. 109) . 

§ 54.41 ) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sty
cznia 1975 r. 

4 0) Przez § 1 pkt 26 rozporządzenia wymienionego w przypisie 2. 
41) Wyrazy " z wyjątkiem § 19 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 1976 r." skreślono w związku ze zmianą § 19 przez 
§ 1 pkt 8 rozporządzenia wymienionego w przypisie 2. 
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UWAGA P.T. PRENUMERATORZY WYDAWNICTW URZĘDU RADY MINISTRÓW 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że przyjmuje przedpłaty na prenumeratę- na rok 1994. 

Nowi 'prenumeratorzy mogą otrzymywać blankiety przekazów, przelewów (wpłata-zamówienie) po zgłoszeniu< zapotrzebowania 
(telefonicznie, telefaksem lub teleksem) do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 

Opłata za prenumeratę tylko roczną wynosi: 

Dziennika Ustaw 
Monitora Polskiego 
Monitora Polskiego "B" 

1.450.000 zł 
500.000 zł 
800.000 zł 

(Monitor Pojski "B" zawiera sprawozdania finansowe spójek i innych podmiotów objętych obowiązkiem corocznego badania bilansu). 

Wpłaty należy dokonać na nasze konto: Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie. XVI Oddział Warszawa. 
Nr 320010-1717-139.11 . 

Termin przyjmowania przedpłat na rok 1994 upływa z dniem 31 października 1993 r. 

Warunkiem realizacji wpłaty na prenumeratę jest prawidłowe wypełnienie blankietów przekazów i "wpłat-zamówień" (podanie numeru 
identyfikacyjnego, dokładnego adresu z numerem kodu pocztowego oraz ilości zamawianych egzemplarzy) . Dowody wpłat. które nie 
będą zawierać niezbędnych danych. pozostaną na koncie sum do wyjaśnień i wysyłka Dzienników Ustaw oraz Monitorów 
Polskich nie będzie prowadzona. 

W przypadku przekroczenia terminu wpłaty, wysyłka wydawnictw Urzędu Rady Ministrów nastąpi z opóźnieniem i spowoduje 
dodatkowe koszty pocztowe, którymi obciążony będzie abonent. 

Zamawiający prenumeratę dla kilku lub kilkunastu odbiorców, proszeni są o przesyłanie przy wp/acie zamówieniu rozdzielników 
zawierających numer identyfikacyjny, nazwę odbiorcy oraz pełny adres z numerem kodu pocztowego. 

UWAGA: załączniki do Dziennika Ustaw. w których ogłaszane są między innymi obszerne akty prawne z dziedziny 
stosunków międzynarodowych zarówno politycznych jak i gospodarczych i ewentualne załączniki do Monitora Polskiego. 
są oddzielnymi wydawnictwami i będą rozprowadzane wyłącznie na indywidualne zamówienia w sprzedaży egzem
plarzowej . 

Wszelkich informacji o prenumeracie. udziela Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 00-979 Warszawa. ul. 
Powsińska 69/ 71. tel. 694-67-50. 42-14-78. telefaks 694-62-06. 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW URZĘDU RADY MINISTRÓW 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw. Monitora Polskiego i Monitora Polskiego B można nabywać za gotówkę: 

w WARSZAWIE: 

- punkt sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. Jana Chrystiana Szucha 2/ 4, tel , 29 -61 -73 (egzemplarze bieżące oraz z lat 1987- 1992), 

- ul. Kujawska 1 (Urząd Skarbowy) , Polskie Sieci Elektroenergetyczne ul. Mysia 2, ul . 1 Sierpnia 21 (ZUS) , księgarnia sądowa (budynek sądów) , al. Solidarności 127, tel. 20-03·71 w . 
377, księgarnia im. St. Żeromskiego, al. Solidarności 119, tel. 28 -46-28 (egzemplarze z 1992 r. i bieżące) , księgarnia Wydawnictw Prawnych, Ekonomicznych, Budowlanych 
i Ogólnoasortymentowych, ul . Żurawia 1 a, tel, 21-44 -05 (egzemplarze z 1992 r. i bieżące) , Dom Wydawniczy ABC, ul. Zamenhola 1, tel. 31-01-58, Księgarn ia l!Iankowa, al. Solidarności 
83/ 89, Księgarnia " Elinex" (budynek Ministerstwa Finansów), ul. Swiętokrzyska 12, tel. 694 -47-69, " OMNIA" Sp. z 0.0. ul. Morszvńska 41 , Salon " Manager" ul. Wspólna 69, 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, ul. Wspólna 4 (egzemplarze z 1992 r. i bieżące) ; 

poza WARSZAWĄ w punktach sprzedaży: 

- BIAŁA PODLASKA: ul. Brzeska 41 (urząd wojewódzki) ; BIAŁYSTOK : Wydawnictwo " Beta", ul. Swiętojańska 13 p. 501 ; BIELSKO-BIAŁA: ul. Cieszyńska 1 O (sąd) . ul . Miczurina 2a 
(urząd wojeWÓdzki); BYDGOSZCZ: BUiD " Lex et labor", ul. Wały Jagiellońskie 4 (sąd) , Wały Jagiellońskie 4 (sąd) ; CIECHANOW: Zaklad Administracyjno-Gospodarczy Urzędu 
Wojewódzkiego, ul. 17 Stycznia 7; CIESZYN : Spółka Cywilna " InIolex", ul. Bobrecka 1; CHEŁM : ul. Oblońska 20a (izba skarbowa) ; CZĘSTOCHOWA : ul D4browskieg023/25 (sąd); 
ELBLĄG : ul. Trybunalska 25 (sąd); GDAŃSK : ul. Nowe Ogrody 30; GDYNIA: pl. Konstytucii 5 (sąd), Dom Wydawnictw ABC, ul , Swiętojańska 68; GUWICE: ul. Powstańców 
Warszawy 23 (sąd) ; GORZOW WIELKOPOLSKI: ul. Jagiellończyka 8 (urząd wojewódzki); JELENIA GORA: ul. Wojska Polskiego 56 (sąd); KALISZ: ul. Wolności 13a (sąd) ; 
KATOWICE: ul. Andrzeja 16/ 18 (sąd) ; KIELCE: ul. Gwardii Ludowej 12a (sąd) , ul , Jana Pawła' lI 9 (sąd) ; KOZIENICE: Firma " Kordas", ul , Lubelska 2; KOSZALIN: Prywatna lirma 
gospodarcza " Boom-1991 " , ul. Waryńskiego 7 (sąd), Biuro Rachunkowo-Podatkowe, ul. Chopina 7; KRAKOW: Księgarnie: " Interesik". ul. Basz10wa 22, ul. Krowoderskich Zuchów 
2, ul. Przy Rondzie 7 (sąd) , ul. Wadowieka 12; KROSNO: ul. Bieszczadzka 1 (urząd wojewódzki) ; LEGIONOWO: ul. Piłsudskiego 43b (ZUS) ; LUBLIN: ul . Krakowskie Przedmieście 
43a, ul. Obrońców Pokoju 1 (sąd). Księgarnia Prawnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 76 (sąd) ; ŁOMIANKI: sklep firmowy " INFOR" ul. Warszawska 71a; ŁOD2:: Księgarnia 
" Interesik" , ul. Dowborczyków 9/11 , ul. 6 sierpnia 84/86 (urząd skarbowy) , Zamenhofa 2 (ZUS) , Dom Wydawnictw ABC, pl. Wolności 10/ 12, ul. Piotrkowska 104 (urząd wojewódzki); 
NOWY DWOR MAZOWIECKI: ul . Slowackiego 19 (sąd) ; NOWY SĄCZ : Zaklad Obslugi Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 52; OLSZTYN : Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe " Regis", ul. Stare Miasto 22; OPOLE: Dom Wydawnictw ABC, pl. Wolności 7/8, ul. Piastowska 14 (urząd wojewódzki). "Ali Profin Business" , ul. Ozimska 40; 
OSTROWWIELKOPOLSKI: ul. Sądowa 2 (sąd) ; OTWOCK: ul. Armii Krajowej 2 (sąd) ; PIOTRKOWTRYBUNALSKI: ul. Slowackiego 5 (sąd) , ul, Wronia 65; PIŁA: Zaklad Uslug 
Biurowych " Zubik", al. Niepodleglości 2; PŁOCK : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 6; POZNAŃ: ul. Młyńska 1a (sąd), Punkt Informacyjno - Kolportażowy, ul. 
Galileusza 3, Dom Wydawnictw ABC, ul. Klasztorna 1; PRUSZKOW: lirma "Drukan", ul . Jasna 2, ul , Kraszewskiego 22 (sąd) ; PRZEMYŚL: Zaklad Obslugi Urzędu Wojewódzkiego, PI. 
Dominikański 3; RADOM : ul. Żeromskiego 53 (urząd wojewódzki) , ul. Piłsudskiego 1 O (sąd) ; RZESZO W : pl, Sreniawitów 3 (sąd) ; SIERADZ: pl. Wojew6<nki 3 (urząd wojewódzki) ; 
SKIERNIEWICE: ul. Konstytucji 3 Maja 6 (urząd wojewódzki); SŁUPSK : Agencja " STA-HA" , ul. Norwida 10/50, BUiD " Lex et labo,' ul. Szarych Szeregów 13 (sąd) ; 
SOSNOWIEC: Dom Wydawnictw ABC, al. Zwycięstwa 6; SUWAŁKI : ul . Noniewicza 10 (urząd wojewódzki) ; SZCZECIN: BUH " Starówka", ul. Koński Kierat 16/2, Księgarnia 
" Kontrakt", ul. Odrowąża 2, MAWI -BIZNES CONSULTING Sp. z 0.0., Plac Kilińskiego 3, " BUCHALTER" Sp. z 0.0., ul. Monte Cassino 37, Ośrodek Szkoleniowo- Usługowy Izby 
Skarbowej, ul. Roosevelta 1/ 2; ŚWIDNICA: pl . Grunwaldzki 14 (sąd), Księgarnia "EUREKA", ul. Długa 1; TARNOBRZEG: ul . Mickiewicza 7 (urząd wojewódzki); TARNOW: ul. 
Dąbrowskiego 29 (sąd) , TORUŃ : BUiD "Lex et labo,' Fosa Staromiejska 12/ 14 (sąd) ; WŁOCŁAWEK: ul. 3 Maja 17 (urząd wojewódzki) ; WOŁOMIN: ul, Ogrodowa 3; 
WROCŁAW: ul. Energetyczna 4 (sąd) , PHU " Paragra'" Księgarnia prawnicza ul. Sądowa 1, Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe "Andrew-Tag", k",ęgarnia pl. Powstańców 
Warszawy 1; ZAMOŚĆ: ul. Partyzantów 3 (urząd wojewódzki) ; ZIELONA GORA: pl . Slow iański 1 (sąd) . 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urz,du Rady 
Ministrów, ul . Powsińska 69/11. 00-979 Warszawa P-1 . 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urztdu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/11 . 
00-979 Warszawa. P-1 , do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, 

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urztdu Rady Ministrów, 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów 
Redakcja: Biuro Prawne, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/ 3, P-29, 

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/71 , P-1, 
tel. 42-14-78 i 694-67 -50, teleks 825944 WW, telefaks (2) 694-62-06. 
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