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§ 7. Aplikant jest obowiązany : 

1) sumiennie wypełniać obowiązki wynikające ze ślubo
wania, wykonywać polecenia przełożonego, dbać 
w czasie pracy i poza pracą o powagę sądu (prokuratu
ry) i instytucji, w której odbywa aplikację, 

2) stale podnosić poziom swojej wiedzy zawodowej, 
a zwłaszcza zapoznawać się z czynnościami sędziego 
(prokuratora) i pracą sekretariatu. 

§ 8. 1. Zadania aglikanta i ich wymiar określa osoba 
kierująca jego szkoleniem. 

2. Jeżeli wymagają tego względy służbowe, aplikant 
jest obowiązany wykonywać czynności także poza miejscem 
urzędowania sądu, prokuratury lub instytucji, w której od
bywa aplikację. 

§ 9. 1. Aplikant nie może wykonywać dodatkowych 
zajęć, utrudniających pełnienie obowiązków lub uchybiają
cych jego godności lub instytucji, w której odbywa aplikację. 

2. Aplikant nie może podjąć dodatkowego zatrudnienia 
bez uzyskania zgody prezesa sądu wojewódzkiego. 

3. Jeżeli aplikant nie może pełnić swoich obowiązków 
z powodu choroby lub innej uzasadn ionej przyczyny, powi 
nien o tym niezwłocznie zawiadomić prezesa sądu , w którym 
aktualnie odbywa praktykę, oraz kierownika szkolenia; na 
żądanie kierownika szkolenia powinien złożyć odpowiednie 
dowody i wyjaśnienia. 

4. Aplikantowi przysługuje miesięczny płatny urlop 
szkoleniowy w okresie poprzedzającym egzamin końcowy. 

§ 10. 1. Do okresu aplikacji nie zalicza się nieobecności 
aplikanta w pracy trwającej dłużej niż 30 dni w ciągu roku, 
bez względu na przyczynę nieobecności ; nie dotyczy to 
urlopu wypoczynkowego i szkoleniowego. 

2. Do okresu aplikacji po zdaniu kolokwium zalicza się 
okres służby wojskowej aplikanta, odbytej w sądzie wojs
kowym lub prokuraturze wojskowej . 

3. Jeżeli aplikant wykazuje się dobrymi postępami 
w szkoleniu, Minister Sprawiedliwości - Prokurator Gene
ralny mOŻe w wyjątkowych wypadkach zaliczyć do okresu 
aplikacji nieobecność aplikanta trwającą dłużej niż wymie
niono w ust. 1 lub okres służby wojskowej aplikanta odbytej 
w innych jednostkach niż wymienione w ust. 2 o profilu 
szkolenia lub zadaniach zbliżonych do pracy sędziego lub 
prokuratora. 

§ 11. 1. Do okresu aplikacji sądowej zalicza się okres 
aplikacji prokuratorskiej, a do okresu aplikacji prokuratorskiej 
- okres aplikacji sądowej. . 

2. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny 
może zaliczyć do okresu aplikacji sądowej (prokuratorskiej) 
okres aplikacji adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej, nie 
dłuższy jednak niż rok. 

Rozdział 2 

Aplikacja sądowa i egzamin s,dziowski 

§ 12. 1. Konkurs dla kandydatów na aplikantów prze
prowadza komisja złożona z trzech do pięciu sędziów, 
powołana przez prezesa sądu apelacyjnego, po porozumie
niu z prezesem sądu wojewódzkiego, której przewodniczy 

prezes lub wiceprezes sądu wojewódzkiego. Członkami 
komisji mogą być również: przedstawiciel Ministra Sprawie
dliwości, członek Krajowej Rady Sądownictwa i pracownik 
naukowo-dydaktyczny szkoły wyższej. 

2. Komisja ocenia, czy kandydat na aplikanta odpowia
da określonym wymaganiom przewidzianym w ustawie. 

3. Prezes sądu apelacyjnego wyznacza termin konkursu 
dla kandydatów na aplikantów w tym samym czasie we 
wszystkich sądach wojewódzkich w okręgu sądu apelacyj 
nego, zawiadamiając o tym Min istra Sprawiedliwości, człon
ków komisji konkursowej oraz kandydatów co najmniej 14 
dni przed terminem konkursu . 

4. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wy
sokości 50% stawki przewidzianej za przeprowadzenie eg
zaminu sędziowskiego . 

§ 13. 1. Konkurs składa się z części 'pisemnej i ustnej . 

2. Część pisemna obejmuje opracowanie przygotowa
nego przez prezesa sądu apelacyjnego tematu lub tekstu 
z zakresu prawa lub instytucji prawnych oraz organizacji 
i zadań wymiaru sprawiedliwości. 

3. Część ustna obejmuje sprawdzian wiadomości ogól 
nych z zakresu prawa, znajomości systemu organów władzy 
i administracji oraz struktury organów wymiaru sprawied
liwości. 

4. Warunkiem dopuszczenia do części ,ustnej jest uzys
kanie przez kandydata na aplikanta oceny pozytywnej z pracy 
pisemnej. 

§ 14. 1. Komisja konkursowa przedstawia kolegium są
du wojewódzkiego wyniki konkursu wraz z jego dokumen 
tacją· 

2. Kolegium sądu wojewódzkiego przekazuje prezesowi 
sądu apelacyjnego projekt listy kandydatów na aplikantów 
spośród osób, które uzyskały ocenę pozytywną. 

3. Kolegium sądu wojewódzkiego, ustalając projekt 
listy kandydatów na aplikantów, poza ocenami z konkursu, 
bierze także pod uwagę wyniki w nauce osiągnięte przez 
kandydata w czasie studiów, opinię z uczelni oraz z odbytej 
praktyki studenckiej lub opinię z zakładu pracy. 

§ 15. 1. Aplikant odbywa praktykę w sądzie (prokura
turze) w zakresie spraw rozpoznawanych w tych jedno
stkach. 

2. Prezes sądu wojewódzkiego może skierować ap
likanta do odbycia praktyki w innych instytucjach niż wymie
nione w ust. 1 w porozumieniu z kierownikami tych in
stytucji. 

§ 16. 1. Nadzór nad przebiegiem szkolenia aplikantów 
sprawuje prezes sądu apelacyjnego za pośrednictwem kiero
wnika sekcji do' spraw szkolenia. 

2. Prezes sądu wojewódzkiego powierza wyznaczone
mu sędziemu (wojewódzkiemu kierownikowi szkolenia) 
sprawy związane ze szkoleniem aplikantów. 

§ 17. 1. Prezes sądu wojewódzkiego wyznacza patrona 
aplikanta na wniosek wojewódzkiego kierownika szkolenia 
w porozumieniu z prezesem sądu lub kierownikiem innej 
instytucji, do której przydzielono lub delegowano aplikanta. 

2. Patron zapoznaje aplikanta z czynnościami należący
mi do zakresu jego obowiązków. 
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3. Patron przedstawia - niezwłocznie po zakończeniu 
szkolenia - wojewódzkiemu kierownikowi szkolenia pi
semną opinię o przebiegu praktyki i postępach poczynionych 
przez aplikanta. 

§ 18. 1. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Gene
ralny powierza określonemu sądowi apelacyjnemu lub - na 
wniosek prezesa tego sądu - wskazanemu sądowi wo
jewódzkiemu prowadzenie obowiązkowego seminarium dla 
aplikantów z jednego lub kilku okręgów sądów wojewódz
kich. 

2. Zajęcia seminaryjne odbywają się co najmniej jeden 
dzień w tygodniu. 

3. Prezes sądu apelacyjnego zatwierdza plan zajęć, 

2. O składzie komisji egzaminacyjnej oraz terminie 

i miejscu egzaminu przewodniczący komisji zawiadamia co 

najmniej miesiąc wcześniej członków komisji oraz, za po

średnictwem prezesów sądów wojewódzkich, aplikantów 

przystępujących do egzaminu. 

§ 23. 1. Egzamin sędziowski jest pisemny i ustny. 

2. Egzamin pisemny odbywa się w obecności co naj

mniej dwóch członków komisji egzaminacyjnej. 

3. Egzamiąustny przeprowadzają poszczególni egzami

natorzy w obecności komisji; członkowie komisji mogą 

zadawać pytania uzupełniające . 

opracowany przez kierownika sekcji lub wojewódzkiego § 24. 1. Egzamin pisemny polega na opracowan iu orze

kierownika szkolenia, oraz wykaz osób wyznaczonych do czenia końcowego z uzasadnieniem w sprawie karnej oraz 

prowadzenia seminarium. cywilnej (w tym: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

4. Zajęcia seminaryjne mogą być organizowane wspól- prawa rodzinnego i gospodarczego i innych) na podstawie 

nie dla aplikantów sądowych i prokuratorskich. akt sądowych zakwalifikowanych przez komisję· 

§ 19. 1. W toku aplikacji po zakończeniu szkolenia 2. Przy egzaminie pisemnym aplikant może posługiwać 

z określonych dziedzin prawa aplikanci składają kolokwium się tekstami przepisów, komentarzami i zbiorami orzeczeń. 
z zakresu tego szkolenia. 

2. Kolokwium poprawkowe przeprowadza się najpóź
niej w ciągu trzech miesięcy. 

3. Do kolokwium mają odpowiednio zastosowanie 
przepisy o egzaminach sędziowskich, z tym że kolokwium 
przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez pre
zesa sądu apelacyjnego w sądzie, który prowadzi szkolenie 
seminaryjne aplikantów. 

4. Członkom komisj i przeprowadzającej kolokwium 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% stawki prze
widzianej za przeprowadzenie egzaminu sędziowskiego. 

§ 20. 1. Aplikanci składają egzamin sędziowski przed 
komisją egzaminacyjną sądu apelacyjnego, powoływaną 
przez Ministra Sprawiedliwości. 

2. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczące 

go, którym jest prezes lub wiceprezes sądu apelacyjnego, 
sekretarza, którym powinien być kierownik sekcji szkolenia, 
przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości oraz z sześciu do 
dziewięciu sędziów sądu apelacyjnego lub wojewódzkiego 
- specjalistów z różnych dziedzin prawa. 

3. Podczas egzaminu mogą być obecni prezesi sądów 
wojewódzkich oraz osoby zaproszone przez przewodniczą
cego komisji. 

§ 21 . Komisja egzaminacyjna rozstrzyga o wynikach 
egzaminu większością głosów; w razie równości głosów 
decyduje głos przewodniczącego. 

§ 22. 1. Egzamin sędziowski odbywa się w terminie 
wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzamina

cyjnej. 

• 

§ 25. 1. Komisja egzaminacyjna na podstawie wyników 

egzaminu pisemnego rozstrzyga o dopuszczeniu aplikanta do 

egzaminu ustnego. 

2. Uzyskanie z egzaminu pisemnego choćby jednej 

oceny niedostatecznej powoduje niedopuszczenie do eg

zaminu ustnego. 

§ 26. 1. Przedmiotem egzaminu ustnego jest: 

- prawo cywilne materialne i rodzinne, 

- prawo cywilne procesowe i nieprocesowe, 

- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, 

- prawo gospodarcze, 

- prawo karne materialne, 

- prawo karne procesowe i wykonawcze, 

- prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych 

organów ochrony prawnej z zarysem prawa konstytucyj

nego. 

2. W czasie egzaminu ustnego za zgodą egzaminatora 

aplikant może posługiwać się tekstami przepisów. 

§ 27. 1. Warunkiem zdania egzaminu ustnego jest 

otrzymanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów. 

2. Rezygnacja z odpowiedzi jest równoznaczna z uzys

kaniem oceny niedostatecznej. 

3. Ocenę wyniku egzaminu pisemnego i ustnego okreś

la się łącznie stopniami : celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, mierny i niedostateczny. 
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4. Z przebiegu i wyników egzaminu sędziowskiego 

sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący 

i wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. W protokole 

oprócz ocen z poszczególnych przedmiotów mogą być 

zawarte dodatkowe uwagi i spostrzeżenia komisji. 

§ 28. 1. Przewodniczący i członkowie komisji egzami

nacyjnej za przeprowadzenie ustnego egzaminu sędziows

kiego otrzymują wynagrodzenie w wysokości 0,5% mie

sięcznego wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu ape

lacyjnego za egzaminowanie każdego aplikanta. 

2. Wynagrodzenie w tej samej wysokości otrzymuje 

również członek komisji egzaminacyjnej za ocenę jednej 

pracy pisemnej. 

§ 29. Aplikanci, którzy z przyczyn usprawiedliwionych 

nie przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie, oraz 

osoby, które nie zdały egzaminu, składają go przed komisją 

egzaminacyjną powołaną w Ministerstwie Sprawiedliwości, 

zgodnie z zasadami określonymi w § 20, z tym że przewod

niczącym komisji jest przedstawiciel Ministra Sprawiedli

wości, wytypowany z grona sędziów delegowanych do 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Rozdział 3 

Pozaetatowa aplikacja sądowa 

§ 30. Prezes sądu apelacyjnego na wniosek kolegium 

sądu wojewódzkiego może zezwolić na odbywanie aplikacji 

sądowej pozaetatowej osobom, które odpowiadają wyma

ganiom określonym przez ustawę i uzyskały pozytywną 

ocenę komisji konkursowej (aplikanci pozaetatowi). Osoby 

pozostające w zatrudnieniu powinny przedstawić pisemną 

zgodę pracodawcy na odbycie tej aplikacji. 

§ 31 . 1. Prezes sądu apelacyjnego na wniosek prezesa 

sądu wojewódzkiego cofa zezwolenie na odbywanie ap

likacji sądowej, jeżeli aplikant pozaetatowy: 

1) zrezygnuje z odbywania aplikacji, 

2) bez usprawiedliwionej przyczyny opuścił więcej niż 

4 dni zajęć praktycznych lub seminaryjnych w roku, 

3) nie czyni postępów w toku aplikacji lub rażąco narusza 

inne obowiązki aplikanta. 

2. Cofnięcie zezwolenia na odbywanie aplikacji poza

etatowej następuje z dniem określonym przez prezesa sądu 

apelacyjnego, z tym że w wypadkach określonych w ust. 

1 pkt 2 i 3 wymaga ono opinii kolegium sądu wojewódz
kiego. 

§ 32. 1. Aplikant pozaetatowy odbywa aplikację sądo

wą nie mniej niż przez dwa dni w tygodniu, z tym 

że co najmniej 1 dzień przeznaczony jest na zajęcia se

minaryjne. 

2. Do okresu aplikacji sądowej nie zalicza się nieobec

ności aplikanta w zajęciach praktycznych i seminaryjnych 

trwających dłużej niż 10 dni w roku, bez względu na 

przyczynę; nie dotyczy to nieobecności z powodu urlopu 

wypoczynkowego. 

§ 33. Do aplikantów pozaetatowych stosuje się odpo

wiednio przepisy rozdziałów 1 i 2, z wyjątkiem § 9 ust. 2 i § 10 

ust. 1. 

Rozdział 4 

Aplikacja prokuratorska i egzamin prokuratorski 

§ 34. Do aplikacji prokuratorskiej stosuje się odpowied

nio przepisy § 12 ust. 4, § 13, 15-17 i 18 ust. 1, 3 i 4. 

§ 35. 1. Konkurs dla kandydatów na aplikantów prze

prowadza komisja złożona z trzech do pięciu prokuratorów, 

powołana przez prokuratora wojewódzkiego - pod jego 

przewodnictwem. Członkami komisji mogą być również 

przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości i pracownik nauko

wo-dydaktyczny szkoły wyższej . 

2. Komisja ocenia, czy kandydat na aplikanta odpowia

da wymaganiom określonym w ustawie. 

3. Prokurator wojewódzki wyznacza termin konkursu 

dla kandydatów na aplikantów, zawiadamiając o tym Minist

ra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, członków 

komisji konkursowej oraz kandydatów, co najmniej 14 dni 

przed terminem konkursu. 

§ 36. Zajęcia seminaryjne organizowane są 2-4 razy 

w miesiącu, z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia . 

§ 37. W połowie okresu aplikacji aplikanci składają 

kolokwium z zagadnień będących przedmiotem szkolenia 

seminaryjnego, w tym również z przepisów ustawy o proku

raturze oraz innych organach ochrony prawnej z zarysem 

prawa konstytucyjnego. 

§ 38. Powołana przez Prokuratora '. 'c,· .. :nego komisja 

egzaminacyjna składa się z przewodnll. "ego, którym jest 

jeden z zastępców Prokuratora Generalnego lub inny wy

znaczony prokurator, sekretarza oraz pięciu do siedmiu 

prokuratorów - specjalistów z różnych dziedzin prawa oraz 

z przedstawiciela Prokuratora Generalnego. 

§ 39. 1. Egzamin pisemny polega na sporządzeniu - na 

podstawie akt sądowych zakwalifikowanych przez komisję - re

wizji od wyroku sądu w sprawie karnej, sprzeciwu lub skargi 
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do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz pozwu (wnios

ku) w sprawie cywilnej . 

2. Przedmiotem egzaminu ustnego jest: 

prawo karne materialne, 

prawo karne procesowe, 

prawo cywilne materialne, 

prawo cywilne procesowe i nieprocesowe, 

prawo administracyjne, 

kryminalistyka, 

medycyna sądowa, 

psychiatria i psychologia sądowa. 

§ 40. Do egzaminu prokuratorskiego i kolokwium sto

suje się odpowiednio przepisy § 19 ust. 2--4, § 21-23, 24 
ust. 2, § 25, 26 ust. 2 i § 27-29. 

§ 41 . 1. Prokurator wojewódzki może zezwolić na od

bywanie pozaetatowej aplikacji prokuratorskiej . 

2. Do pozaetatowej apl ikacji prokuratorskiej stosuje się 

odpowiednio przepisy rozdziału 3. 

§ 42. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do ap

likacji odbywanej w wojskowych jednostkach organizacyj 

nych prokuratury. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 43. Traci moc rozpor<.4dzenie Ministra Sprawiedliwo

ści z dnia 25 czerwca 1984 r. o aplikantach sądowych 

i notarialnych (Dz. U. Nr 37, poz. 195, z 1987 r. Nr 25, poz. 

143, z 1988 r. Nr 25, poz. 179, z 1989 r. Nr 43, poz. 239 
i z 1990 r. Nr 49, poz. 292) . 

§ 43. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości : W. Cimoszewicz 

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

Reklemacje z powodu niedor~enie poszczególnych nu .... rów z"'nuć neleży ne piłmie do Wydzi .... Wydewnictw Urztdu Redy Ministrów. ul. Powsińska 69(71 . 
00-979 Wersuwe. P-1. do 15 dni po otrzymaniu nut,pnego kolejnego numeru. 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika USlaw i Monilora Polskiego można nabywać za gol6wkę: 

w WARSZAWIE: 

- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady M inistr6w. al . Jana Chrysliana Szucha 2/4. lei. 29-61 -73. 

- w punkIach sprzedaży: ul. Kujawska 1 (urząd skarbowy) ; ul. Mysia 2 (Polskie Sieci ElekIroenergetyczne); ul. 1 Sierpnia 21 (ZUS) ; al. Solidarności 83/89 (Księgarn ia 8ankowa) ; al. 
Solidarnośc i 119 (Księgarn ia im. St. leromskiego. lei. 20-46-28) ; al. Sol idarności 127 (Księgarnia Sądowa. tel. 20-03-71 w . 377) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1992; ul. 
Swięlokrzyska 12 (Księgarni a .. El ine." - gmach Ministerstwa Finans6w. leI. 694-47 -69) ; ul. Wspólna 4 (w M inisterstwie Przemysiu i Handlu); ul. Zamenhofa 1 (Dom Wydawniczy 
A8C. tel. 31 -01 -58); ul. 2urawia 1 a (Księgarn ia Wydawnictw Prawnych. Ekonomicznych. 8udow;anych i 0g6lnoasortymentowych. lei. 21 -44-05) - egzemplarze bieżące oraz z roku 
1992; 

poz_ WARSZAWĄ w punktech &przedRży : 

- BIAŁA PODLASKA: ul. 8rzeska 41 (urząd wojewódzki); BIAŁYSTOK: Wydawnictwo .. Bel .... ul. Swięlojańska 13 p. 501 ; BielSKO-BIAŁA: ul. Cieszyńsk.l O (sąd) . ul. M iczurina 2. 
(urząd wojewódzki); BYDGOSZCZ: BUiD .. Le. et labor" . ul . Wały Jag iellońskie 4 (sąd) . Wały Jag iellońskie 4 (sąd) ; CIECHANOW: Zaklad Adminislr.cyjno-Gospodarczy Urzędu 
Wojewódzkiego. ul. 17 Stycznia 7; CIESZYN: Spółka Cywilna .. Infole.". ul. Bobrecka 1; CHEŁM : ul. Oblońska 20. (izba skarbowa) ; CZĘSTOCHOWA: ul Dąbrowsk iego 23/ 25 (sąd) ; 
elBLĄG: ul. Trybunalska 25 (sąd ) ; GDAŃSK : ul. Nowe Ogrody 30; GDYNIA: pl . Konstytucji 5 (sąd) . Dom Wydawnictw ABC. ul. Swiętojańska 68; GLIWICE: ul. Powstańc6w 
Warszawy 23 (sąd ) ; GORZOW WIELKOPOLSKI: ul. Jag iellończyka 8 (urząd wojewódzki) ; JelENIA GORA: ul . Wojska Polskiego 56 (sąd) ; KALISZ: ul. Wolności 13. (sąd) ; 
KATOWICE: ul. Andrzeja 16/18 ( sąd) ; KielCE: ul. Gwardii Ludowej 12a (sąd) . ul. Jana Pawia II 9 (sąd) ; KOZIENICE: Firma .. Korda," , ul. Lubelska 2: KOSZALIN : Prywaln. firma 
gospodarcza .. Boom-1991 ". ul. Waryńskiego 7 (sąd ) . Biuro Rachunkowo-Podatkowe, ul. Chopina 7; KRAKOW: Księgarnie: .. Interesik" . ul. B.sztowa 22, ul. Krowoderskich Zuch6w 
2. ul. Przy Rondzie 7 ( sąd) . ul. Wadowicka 12; KROSNO: ul. Bieszczadzka 1 (urząd wojewódzki) ; LEGIONOWO: ul. Piłsudskiego 43b (ZUS); LUBLIN : ul. Krakowskie Przedmieśc ie 
43a. ul. Obrońc6w Pokoju 1 (sąd ) . Księgarnia Prawnicza. ul. Krakowskie Przedm ieście 76 (sąd) ; ŁOMIANKI : sklep firmowy .. INFOR" ul. Warszawska 71.; ŁOOt: Księgarnia 
.. Inleresik" , ul. Dowborczyk6w 9/11 , ul. 6 sierpnia 84/86 (urząd skarbowy). Zamenhofa 2 (ZUS) . Dom Wydawnictw ABC, pl. Wolności 10/ 12, ul. Piotrkowska 1 04 (urząd wojewódzki); 
NOWY DWOR MAZOWIECKI: ul. Slowackiego 19 (sąd) ; NOWY SĄCZ: Zakled Obslugi Urzędu Wojewódzkiego. ul. Jagiellońsk. 52; OLSZTYN: Przedsiębiorslwo 
Handlowo-Ullugowe .. Regis". ul. Stare Miasto 22; OPOLE: Dom Wydawnictw ABC. pl. Wolności 7/8. ul. Piastowska 14 ( urząd wojewódzki) . .. Ali Proli" Business" . ul. Ozimsk. 40; 
OSTROW WIelKOPOLSKI: ul. Sądowa 2 (sąd) ; 'OTWOCK : ul. Armii Krajowej 2 (sąd) ; PlOTRKOW TRYBUNALSKI: ul. Slowackiego 5 (sąd ) . ul. Wronia 65; PItA: Zaklad Uslug 
Biurowych ,.zubik" . al. Niepodległości 2; PŁOCK: Wojewódzka Biblioteka Publiczna. ul. Kośc iuszk i 6; POZNAŃ : ul. Młyńska la (sąd) . Punkt Informacyjno- Kolportażowy. ul. 
G. lileusza 3. Dom Wydawnictw ABC. ul. Klasztorna 1; PRUSZKOW: l irma .. Drukan" . ul. Jasna 2, ul. Kraszewskiego 22 (sąd) ; PRZEMY$L: Zakled Obsług i Urzędu Wojewódzkiego. PI. 
Dominikański 3; RADOM : ul. leromskiego 53 (urząd wojewódzki). ul. Piłsudskiego 10 (sąd) ; RZESZOW: pl. Sreniawit6w 3 (sąd) ; SIERADZ: pl. Wojewódzki 3 (urząd wojewódzki); 
SKIERNIEWICE: ul . Konstytucji 3 Maja 6 (urząd wojewódzki); SŁUPSK: Agencja .. STA-HA" . ul. Norwida lO/50, BUiD .. Le. et labor" ul . Szarych Szereg6w 13 (sąd) ; 
SOSNOWIEC: Dom Wydawnictw ABC, al. Zwycięstwa 6; SUWAŁKI : ul. Noniewicza 10 (urząd wojewódzki); SZCZECIN: BUH .. Star6wka". ul. Koński Kierat 16/ 2, Księgarni. 
" Kontrakt". ul. OdrowąŻ8 2. MAWI-BIZNES CONSULTING Sp. z 0 .0 .. Plac Kilińskiego 3, .. BUCHALTER" Sp. z 0.0 .• ul. MonIe Cassino 37. Ośrodek Szkoleniowo-Uslugowy Izby 
Skarbowej. ul. Roosevelta 1/2; $WIDNICA: pl. Grunwaldzki 14 (sąd) . Księgarnia .. EUREKA", ul. Długa l ; TARNOBRZEG: ul. Mickiewicza 7 (urząd wojewódzki) ; TARNOW: ul. 
Dąbrowsk iego 29 (sąd) . TORUI\I : BUiD .. Le. et labor" Fosa Staromiejska 12/ 14 (sąd ) ; WŁOCŁAWEK: ul. 3 Maja 17 (urząd wojewódzki); WOtOMIN: ul. Ogrodowa 3; 
WROCŁAW: ul. Energetyczna 4 (sąd) . PHU " Paragraf" Księgarnia ",swnicza ul. Sądowa 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe .. Andrew-Tag" . księgarnia pl. Powslańc6w 
W.rszawy 1; ZAMOŚĆ: ul. Partyzantów 3 (urząd wojewódzki); ZIELONA GORA: pl. Słowiański 1 (sąd ) . 
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Opłata za prenumeratę na rok 1994 wynosi: 

Dziennika Ustaw zł 1.450.000,-

Monitora Polskiego zł 500.000,-

- Monitora Polskiego "B" zł 800.000,-

Wpłaty prosimy kierować na konto: BPH w Krakowie, XVI OjW-wa, nr 320010-1717 -1 39.11, Wydział Wydawnictw Urzędu 
Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/11, 00-979 Warszawa. 

Informacja o możliwości zakupu wydawnictw URM 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że w sprzedaży znajdują się następujące wydawnictwa: 
1. Skorowidz przepisów prawnych obejmujący akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w latach 

1918-1939 oraz 1944-1992 według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1992 r. Cena 1 egzemplarza - 90.000 zł . 

2. Książka pt ... Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych" autorzy - Sławomira Wronkowska, Maciej Zieliński. Cena 
1 egzemplarza 96.000 zł . 

3. Książka pt. "Współczesne modele administracji publicznej" autor - Hubert Izdebski. Cena 1 egzemplarza 45.000 zł. 
4. Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz z uzupełnieniami (Dz. U. 

z 1988 r. Nr 5, poz. 42, 46, 47, 48) . Cena 1 egzemplarza 21.700 zł . 
5. Załączniki E3, E4, F5 i F6 do Mitdzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania 

celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 39, poz. 214) . Cena 1 egzemplarza 3.600 + koszty przesyłki 
2.000 zł . 

6. Konwencja o systemie oceny jakości i atestacji wzaj'mnie dostarczanych wyrobów. sporządzona w Moskwie dnia 14 
października 1987 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 39, poz. 212) . Cena 1 egzemplarza 1.200 zł + koszty przesyłki 2.000 zł . 

7. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
albo karania. przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10grudnia 1984r. (Dz. U. z 1989 r. Nr63, poz. 378) . Cena 
1 egzemplarza 3.000 zł + koszty przesyłki 2.000 zł. 

8. Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i Nowym 
Jorku w dniu 3 marca 1980 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 93) . Cena 1 egzemplarza 2.400 zł + koszty przesyłki 2.000 zł. 

9. Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkod, jądrową. sporządzona w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r. (Dz. 
U. z 1990 r. Nr 63, poz. 370 i 371) . Cena 1 egzemplarza 1.800 zł + koszty przesyłki 2.000 zł. 

10. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1967 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) . 
Cena 1 egzemplarza 3.600 zł + koszty przesyłki 2.000 zł. 

11 . Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych. sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 
(pz. U. z 1990 r. 82, poz. 474). Cena 1 egzemplarza 4.800 zł + koszty przesyłki 2.000 zł. 

12. Konwencja o mi,dzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i, roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. 
sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112) . Cena 1 egzemplarza 7.200 zł + koszty przesyłki 2.000 zł . 

13. Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych, stanowiące załącznik do zarządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. (załącznik do Monitora POlskiego z 1992 r. Nr 4, poz. 20). Cena 1 egzemplarza 52.000 zł . 

14. Umowa przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. sporządzona w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 
17, poz. 69). Cena 1 egzemplarza 43.000 zł. 

15. Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej. sporządzona w Wiedn iu dnia 22 marca 1985 r. Protokół montrealski 
w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 98, poz. 488 
i 490) . Cena 1 egz. 4.200 zł . 

16. Umowa mi,dzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii w sprawie wzajemnego znoszenia przeszkód 
whandlu. sporządzona w Helsinkach dnia 29 września 1976 r. (załącznik do Dz. U.z 1993 r. Nr38, poz. 173) . Cena 1 egzemplarza 22.000 zł . 

17. Wykaz towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie 
( załącznik do Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 252). Cena 1 egzemplarza 57.000 zł. 

18. Stawki celne na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier (załącznik 
do Dz. U. z 1993 r. Nr 56, poz. 254) . Cena 1 egzemplarza 66.000 zł . 

19. "Godło Rzeczypospolitej Polskiej". ustalone ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60) w formacie 33,5 x 47 cm. Cena 1 egzemplarza 1.500 zł. 

Wszyscy zainteresowani tymi wydawnictwami proszeni są o dokonanie wpłaty na konto bankowe Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów w BPH w Krakowie, XVI O/W-wa, nr 320010-1717 -139.11 i podanie liczby zamawianych egzemplarzy oraz adresu odbiorcy. 

Ponadto wyżej wymienione wydawnictwa można nabywać w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego . 
Nakład wydawnictw jest ograniczony. 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adr .. u prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urz~u Rady M inistrów. 

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