


Dziennik Ustaw Nr 101 - 1868 - Poz. 495 

w jednostkach pieniężnych będących w obiegu przed dniem 
1 stycznia 1995 r. na znaki opiewające na nową jednostkę 
pieniężną· 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Poczta Polska 
stopniowo wycofa z obiegu znaki opłaty pocztowej w for
mach określonych w § 1 pkt 1 i 2, wyrażające wartość 
w jednostkach pieniężnych będących w obiegu przed dniem 
1 stycznia 1995 r. 

pieniężną . W wypadku braku możliwości technicznych 
dokonania wymiany, urzędy pocztowe są obowiązane po
wiadomić klienta o terminie, w jakim wymiany mogą doko
nać. 

2. Urzędy pocztowe dokonujące wymiany, o której 
mowa w ust. 1, nie są obowiązane wydać klientowi znaków 
opłat opiewających na nową jednostkę pieniężną okreś
lonych przez klienta emisji. 

§ 3. 1. W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, urzędy 
pocztowe będą wymieniały na żądanie klientów dotych
czasowe znaki opłat pocztowych, w formach określonych 
w § 1 pkt 1 i 2, na znaki opiewające na nową jednostkę 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister Łączności: A. Zieliński 

SZANOWNI PAŃSTWO 

Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy wpłaty na prenumeratę wydawnictw promulgacyjnych na rok 1995. 

Przyjmujemy wpłaty tylko na prenumeratę roczną, nie prowadzimy prenumeraty kwartalnej i półrocznej. 

Cena prenumeraty na rok 1995 wynosi: 

Dziennika Ustaw 
Monitora Polskiego 

Monitora Polskiego "B" 
(zawierającego sprawozdania finansowe spółek 
akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych) 

Orzecznictwa Sądu Najwyższego (dwutygodnik) 
(Zbiór Urzędowy) 

Biuletynu Rady Legislacyjnej (kwartalnik) 

2400000 zł 
750000 zł 

1 900000 zł 

1 250000 zł 

370000 zł 

Aby ułatwić dokonanie wpłat, wyślemy Państwu druki "wpłata - zamówienie", które będą dołączone do bieżących 
numerów Dziennika Ustaw. 

Nowi prenumeratorzy mogą otrzymać druki "wpłata - zamówienie" po zgłoszeniu zapotrzebowania do Wydziału 
Wydawnictw i Poligrafii GP URM. 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii 
Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/11, 02-903 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Urzędu Rady Ministrów. 
ul. Powsińska 69{11. 02-903 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 i Poligrafii Urzędu Rady M inistrów. 
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