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2) wekslach własnych in blanco z poręczeniem wekslowym 
banku krajowego, 

3) pieniądzu, 

4) zastawach na papierach wartośc iowych emitowanych 
lub gwarantowanych przez Skarb Państwa . 

2. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalo
nej wysokości w jednym lub kilku określonych w ust. 
1 rodzajach . 

§ 4. 1. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji banko
wej może być wystawione przez bank krajowy lub zagranicz
ny. Gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny powinna 
być potwierdzona przez bank krajowy. 

2. Zabezpieczen ie wnoszone w pieniądzu powinno być 
wypłacone przez wykonawcę na ustalony z zamawiającym 
rachunek bankowy. 

3. Zabezpieczenie w zastawie na papierach wartościo 
wych określa się w wysokości nominalnej z dnia emisji. 

§ 5. 1. Zabezpieczen ie należytego wykonania umowy 
może być za zgodą zamawiającego tworzone z potrąceń 
z faktur za częściowo wykonane roboty, pod warunkiem że 
co najmniej 30% ustalonej kwoty zabezpieczenia wniesione 
zostało w dacie zawarcia umowy. 

2. Jeżeli wartość robót przekracza równowartość kwoty 
200000 ECU, a termin wykonania jest dłuższy niż jeden rok, 
potrącenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 
od 3% do 5% sumy faktury. 

3. W odniesieniu do pozostałych robót potrącenie usta 
la się w wysokości od 5% do 10% sumy faktury. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia tej 
kwoty na ustalony z wykonawcą rachunek bankowy w tym 
samym terminie co zapłata faktury. 

§ 6. 1. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową 
wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wykonane roboty. 

2. O podziale wnoszonego zabezpieczenia decydują 
strony w zawartej umowie, z tym że część służąca do pokrycia 
roszczeń w ramach rękojmi nie powinna być wyższa niż 30% 
ustalonej zgodnie z § 2 wysokości zabezpieczenia. 

3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową 
wykonanie robót zostaje zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 
dni po ich ostatecznym odbiorze. 

4. Pozostała część zabezpieczenia zostaje zwrócona lub 
zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: B. Blida 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 20 grudnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz 
świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. 

Na podstawie art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U.z 1992 r. Nr4, poz. 16, Nr40, poz.174i Nr54, 
poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 165) oraz w związku z art. 
4 ust. 9 ustawy z dn ia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego 
(Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie wysokości równoważ
ników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia 
pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę 
zastępczą (Dz. U. Nr 31 , poz. 133, Nr 52, poz. 241 , Nr 62, poz. 
308, Nr 78, poz. 399 i Nr 100, poz. 504, z 1993 r. Nr 59, poz. 

277, Nr 83, poz. 391 i Nr 99, poz. 453 oraz z 1994 r. Nr 12, 
poz. 45, Nr 33, poz. 124, Nr 88, poz. 411 , Nr 99, poz. 481 
i Nr 138, poz. 738) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 wyrazy ..43800 zl" zastępuje się wyrazami 
..4.40 zł ", 

2) w § 3 w ust. 1 wyrazy ,,380 000 zł" zastępuje się wyrazami 
,,38 zł". 

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

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller 

796 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 20 grudnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania 
prokuratur wojewódzkich i rejonowych. 

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 
105, poz. 509) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
22 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib 
i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich 
i rejonowych (Dz. U. Nr 23, poz.95 i Nr 69, poz. 301 , z 1992 r. 
Nr 25, poz. 110 i Nr 64, poz. 327, z 1993 r. Nr 16, poz. 76 oraz 
z 1994 r. Nr 55, poz. 231) w § 2 wprowadza się następujące 
zmiany: 

w ust. 47 - w województwie wrocławsk i m: 

• 

- w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz gmin: Kąty Wrocławskie, 
Kostomłoty, Malczyce, Mietków, Miękinia i Środa Śląs
ka," 
po pkt 8 dodaje się nowy pkt 9 w brzmieniu : 
,,9) Prokuraturę Rejonową w Środzie Śląskiej dla gmin: 

Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Malczyce, Mietków, 
Miękinia i Środa Śląska , " 

- dotychczasowe pkt 9 i 10 oznacza się jako pkt 10 i 11. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1995 r. 

Minister Sprawiedliwości : W. Cimoszewicz 


