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ROZPORZĄDZENIE M INISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 22 lipca 1997 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopów strażakom Panstwowej Straży Pożarnej . 

Na podstaw ie art. 71 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierp
nia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 400, z 1992 r. Nr 21 , poz. 86 i Nr 54, poz. 254, 
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, 
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Strażak Państwowej Straży Pożarnej , zwany 
dalej "strażakiem", mianowany na stałe oraz w służbie 
przygotowawczej nabywa prawo do pierwszego urlo
pu wypoczynkowego z upływem roku slużby. 

2. Prawo do kolejnego ur lopu wypoczynkowego 
straża k nabywa w każdym następnym roku kalendarzo
wym . 

§ 2 . 1. Do okresu służby, od którego za leży prawo 
do pierwszego urlopu, wlicza się okresy: 

1) służby kandydackiej, 

2) zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnie
niu oraz sposób rozwiązan ia stosunku pracy, 

3) slużby w Policji, Urzędz ie Ochrony Państwa, Straży 
Granicznej, Służb i e Więziennej i zawodowej służby 
w Wojsku Polskim, 

4) zasadniczej służby wojskowej, jeże l i przyjęcie do 
Państwowej Straży Pożarnej nastąpiło w terminie 
30 dni od dnia zwoln ienia ze służby wojskowej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje s ię odpowiednio, jeże l i 
przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej po 
odbyciu zasadn iczej służby wojskowej nastąpiło z przy
czyn od strażaka niezależnych w terminie póżniejszym 
niż określony w ust. 1 pkt 4, pod warunkiem że w ter
min ie tym miało miejsce jego zgłoszenie s ię do podję

cia służby w Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Urlop wypoczynkowy może być udzielony stra
żakowi nie wcześniej n iż po u pływie trzech miesięcy 
sł użby w Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 3. 1. Strażakowi. który przed przyjęciem do służ · 
by wykorzystał urlop wypoczynkowy za dany rok ka
lendarzowy albo ot rzymał ekwiwalent pieniężny za nie 
wykorzystany urlop, nie przysłu guje prawo do urlopu 
wypoczynkowego w roku przyjęcia do służby. Prawo 
do urlopu nabywa z dniem l stycznia następnego ro
ku. 

2. W razie niewykorzystania przed przyjęciem do 
słu ż by urlopu wypoczynkowego w całości, strażak uzy
skuje w roku kalendarzowym, w którym podejmuje 

służbę, prawo do dalszej części ur lopu wypoczynkowe
go proporcjona lnie do okresu służby w danym roku ka 
lendarzowym . 

3. Przepis ust. l stosuje się odpowiedn io do straża 

ków, którzy bezpośrednio przed podjęciem służby sta
łej pełnil i służbę kandydacką. 

§ 4. l. Za dni ustawowo wolne od pracy, o których 
mowa wart. 71 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 199 1 r. 
o Państwowej Straży Poża rnej , należy rozum ieć nie
dziele i święta określone w odrębnych przepisach. 

2. Urlop wypoczynkowy straża ka pełniącego służbę 
w systemie codziennym nie może rozpoczynać się ani 
kończyć w niedz ielę oraz w dniu określonym wodręb
nych przepisach jako dniu świątecznym. 

3. Urlop wypoczynkowy straża ka peł n iącego służbę 
w systemie zmianowym zaczyna się w dniu planowa
nej służby oraz kończy w dniu poprzedzającym kolej ną 
służbę · 

§ 5. 1. Urlop wypoczynkowy powinien być udziela
ny zgodn ie z planem urlopów, który usta la przelożony 
uprawniony do m ianowania (powołania) w uzgodnie
niu z zakładową organizacją związkową, biorąc pod 
uwagę wnioski strażaków oraz konieczność zapewnie
nia prawidłowego toku służby. 

2. Plan urlopów podaje się do wiadomości straża
ków w sposób p rzyjęty w danej jednostce organizacyj
nej Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 6. Na w niosek kobiety strażaka urlopu wypoczyn
kowego udziela się bezpośrednio po urlopie macie
rzyń skim lub urlopie udzi elonym na warunkach urlopu 
macierzy ńskiego. 

§ 7. 1. Przesu nięcie terminu url opu może nastąpić 
na wniosek strażaka umotywowany ważnymi przyczy
nami. 

2. Przesun ięcie terminu urlopu jest dopuszczalne 
także z powodu szczególnych potrzeb służby, jeżeli nie
obecność straża ka spowodowałaby poważne zakłóce· 
nie toku słu żby. 

§ 8. 1. Jeże li strażak nie może rozpocząć urlopu 
w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiają

cych nieobecność w służb ie, a w szczegó ln ości z powo
du: 

1) czasowej niezdolności do służby wskutek choroby, 

2) odosobn ien ia w związku z chorobą zakażną, 
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3) urlopu macierzyńskiego 

- urtop na leży przesunąć na termin póżniejszy wy
brany przez st rażaka, lecz nie kolidujący z prawidło
wym tokiem słu żby . 

2. Część urlopu nie wykorzystanego z powodu: 

1) czasowej n iezdol ności do służby wskutek choroby, 

2) odosobn ienia w związku z chorobą zakażną, 

3) urlopu macierzyńskiego 

- należy udzieli ć w terminie póżniejszym wybranym 
przez strażaka~ lecz nie kolidującym z prawidłowym 
tokiem służby. 

3. Za za l eg ły urlop wypoczynkowy nie wykorzysta
ny z powodu wyznaczenia do pełnienia służby poza 
jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Po
żarnej strażak otrzymuje ekwiwalent pieniężny. 

§ 9. l. Przełożony uprawniony do mianowania (po
wolania) może odwołać strażaka z urlopu wypoczynko
wego tylko wówczas, gdy jego obecności w służbie 
wymagają okol iczności nie przewidziane w chwi li roz
poczęcia urlopu. 

2. Przełożony wymieniony w ust. 1 jest obowiąza
ny pokryć koszty poniesione przez strażaka, pozostają
ce w bezpośredn im związku z odwołan iem go z urlopu. 

§ 10. UrlOpu nie wykorzystanego zgodnie z planem 
urlOpów należy strażakowi udzielić najpóżn iej do koń 
ca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzo
wego, biorąc pod uwagę w niosek strażaka oraz ko
nieczność prawidłowego toku służby. 

§ 11. 1. W razie zgłoszenia przez straża ka pisemne
go żąda nia zwo lnienia ze służby, urlop wypoczynkowy 
przysługujący w roku, w którym następuje zwolnienie, 
powin ien być wykorzystany w okresie 3 miesięcy od 
dnia złożen ia tego żądania. 

2. Prawo do ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop 
wypoczynkowy strażak nabywa z dniem zwolnienia ze 
służby. 

§ 12. Na w niosek strażaka urlop wypoczynkowy 

2. Strażak nabywa prawo do pierwszego urlopu, 
O którym mowa w ust. 1, z dniem osiągnięcia określ o
nego stażu służby. 

§ 14. 1. Strażakowi, który osiągnął określony wiek, 
przysługuje coroczn ie płatny dodatkowy urlop wypo
czynkowy w wym iarze: 

1) 5 dni kal endarzowych - po ukończen i u 40 lat życia, 

2) 7 dni kalendarzowych - po ukończen iu 45 lat życia, 

3) 15 dni kalendarzowych - po ukończeniu 55 lat ży
cia. 

2. Strażak nabywa prawo do pierwszego url opu, 
o którym mowa w ust. l , z dniem osiągn ięcia określo

nego wieku. 

§ 15. 1. Strażakowi pełniącemu słu żbę w warun 
kach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdro
wia przysługuje corocznie płatny dodatkowy urlop wy
poczynkowy w wymiarze: 

1) 5 dni kalendarzowych - przy czwartym stopniu 
uciążliwośc i lub szkodl iwości dla zdrowia, 

2) 7 dni kalendarzowych - przy trzecim stopniu 
uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia, 

3) 10 dni ka lendarzowych - przy drugim stopniu 
uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia, 

4) 15 dni kalendarzowych - przy pierwszym stopniu 
uciążliwości lub szkodliwości dla zdrow ia. 

2. Wykaz stanowisk, z których zajmowan iem wiążą 
się określone stopnie uciążliwości lub szkodl iwości wy
konywania słu żby, określa załącznik do rozporządzenia . 

3. Zaliczen ia slużby strażaka do odpowiedniego 
stopnia uc iążliwości lub szkodliwości dla zdrowia do
konuje, z uwzg lędnien iem postanowień załączn ika do 
rozporządze nia, przełożony uprawniony do mianowa
nia (powołania ). 

§ 16. 1. Strażak nabywa prawo do pie rwszego urlo 
pu, o którym mowa § 15 ust. 1 ,z upływem roku pełnie
nia służby na stanowiskach określonych w wykazie wy
mienionym w § 15 ust. 2. 

może być podzielony na części, z tym że co najmniej 2. Okres pełni e nia służby, o którym mowa w ust. 1, 
'jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż liczy się od dnia mianowania w służbie przygotowaw-
15 kólejny~~ d~i :: . . ~ .' . :czej lub na stałe .. ' . 

§ 13. 1. Strażakowi, który osiągnął określony staż 
słu żby, przysługuje coroczn ie płatny dodatkowy urlop 
wypoczyn.kowy w wymiarze : 

1) 5 dni kalendarzowych - dla mającego 15-letni 
okres służby, 

2) 10 dni ka lendarzowych - dla mającego 20-letni 
okres słu żby, 

3) 15 dni kalendarzowych - dla mającego 25-letni 
okres słu żby. 

3. Strażakowi, który w ciągu roku pełnił słu żbę na 
stanowiskach zaliczanych do różnych stopni uciąż l iwo
ści lub szkodliwośc i dla zdrowia, przysługuje urlop~ 
o którym mowa w § 15 ust. 1, w wymiarze proporcjo
nalnym do okresu pełnien ia służby na danym stanowi
sku. 

§ 17. 1. W razie zbiegu uprawnień do dodatkowego 
urlopu wypoczynkowego z różnych tytułów, straża k 
ma prawo do jednego urlopu dodatkowego w wymia
rze najkorzystniejszym, z zastrzeże ni em ust. 2. 
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2. W razie zbiegu uprawnień do dodatkowego urlo
pu wypoczynkowego określonego w § 15 ust. 1 
z uprawnien iami do dodatkowego urlQPu wypoczyn
kowego z innego tytułu , uprawnienia sumuje się, jed
nak łączny wym iar urlopu nie może przekroczyć 15 dni 
kalendarzowych. 

§ la. Strażakowi. który wykorzystał dodatkowy 
urlop wypoczynkowy, przysługujący za dany rok ka len
darzowy, a następn ie w ciągu tego roku nabył prawo 
do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wyższym 
wymiarze, przysługuje urlop uzupelniający. 

§ 19. Do dodatkowego urlopu wypoczynkowego 
stosuje się odpowiednio przepisy § 5-11. 

§ 20. l. Płatny urlop okolicznościowy przysługuje 
strażakowi przenoszonemu slużbowo, jeżeli z przen ie
sieniem wiąże się zm iana miejsca zamieszkania. 

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela przej
mujący przelożony uprawniony do mianowania (po
wolan ia). 

3. Wymiar urlopu okolicznościowego wynosi od 3 
do 7 dni kalendarzowych, w zależności od położenia 
nowego miejsca zam ieszkan ia, warunków rodzinnych 
i innych okol iczności mających bezpośredni wpływ na 
warunki przeniesienia. 

4. Urlop okol icznościowy może być dzielony na czę-
ści. 

§ 21. 1. W celu'przeprowadzenia zaleconego straża
kowi leczenia przełożony uprawniony do mianowania 
(powalania), na wniosek właściwej miejscowo komisji 
lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Adm inistracji, udziela płatnego urlopu zdrowotnego. 

2. Komisja lekarska określa wymiar urlopu zd ro
wotnego oraz uzasadnia wniosek w tej sprawie. 

§ 22. 1. Strażakowi , na jego pisemny wn iosek, prze
łożony może udzielić urlopu bezpłatnego na wykona
nie pracy w dziedzinie naukowej, dla odbycia praktyki 
poza służbą albo z innych ważnych przyczyn, z zastrze
żeniem wymiaru urlopu, o którym mowa w ust. 2. 

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1. udziela: 

1) komendant rejonowy Państwowej Straży Pożarnej 
- w wymiarze do 6 miesięcy, 

2) komendant szkoly Państwowej Straży Pożarnej, dy
rektor jednostki badawczo-rozwojowej Państwo

wej Straży Pożarnej, komendant wojewódzki Pań 
stwowej Straży Pożarnej, komendant ośrodka 
szkoleniowego Państwowej Straży Poża rnej -
w wymiarze do 1 roku, 

3) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
- w wymiarze powyżej 1 roku. 

3. Udzielający urlopu może odwołać straża ka 
w każdym czasie z ważnych przyczyn służbowych . 

4. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do 
okresu służby, od którego zależą uprawnienia wynika
jące ze stosunku służbowego. 

§ 23. 1. Strażakowi , który wyjeżdża za gra nicę 
wspólnie z małżon ki em przeniesionym do pełn ienia 

służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub 
urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie 
przy Organizacj i Narodów Zjednoczonych i innej misji 
za granicą oraz w instytucie lub ośrodku informacji 
i kultury - przysługuje urlop bezpłatny na czas trwa
nia tej służby. 

2. Po odwołaniu ma łżonka do kraju straża k, o któ
rym mowa w ust. l , jest obowi ązany zgłosić się do 
służby w terminie 1 miesiąca od dnia powrotu z zagra
nicy; strażak ten obejmuje stanowisko zajmowane 
przed urlopem lub inne co najmniej równorzędne. Nie 
usprawiedliwione n iezgłoszen ie się do słu żby w okre
ślonym terminie jest równoznaczne ze złożeniem żąda
nia zwolnienia ze służby. 

§ 24. 1. Urlop bezpłatny trwający nie dłużej niż je
den miesiąc nie ogranicza uprawnień strażaka do urlo
pu wypoczynkowego i dodatkowego. 

2. W razie korzystania przez strażaka z url opu bez
płatnego, urlop wypoczynkowy i dodatkowy ulegają 
skróceniu o 1/12 za każdy m iesiąc trwania urlopu bez
płatnego, nie więcej jednak niż za 12 miesięcy. Za rok 
kalendarzowy objęty w całości urlopem bezpłatnym 
urlopy wypoczynkowy i dodatkowy nie przysł ugują. 

3. Jeżeli urlopy za dany rok strażak ju ż wykorzy
stał i następnie udzielono mu urlopu bezpłatnego, 
odpowiedniemu skróceniu ul egaj ą urlopy wypoczyn
kowy i dodatkowy należ ne za następny rok kalenda
rzowy. 

§ 25. St rażakowi pełniącemu z wyboru funkcje 
w związkach zawodowych przysługują urlopy bezpłat

ne i zwolnienia od służby na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 

§ 26. 1. Straża kowi podnoszącemu kwalifikacje za
wodowe i wykształcenie ogółne można udzielić urlopu 
okoli cznościowego na szko lenie, stosując odpowied
nio przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące 

urlopów szkoleniowych. 

2. Strażakom skierowanym na studia zaoczne, wie
czor~we lub ekstern istyczne w szkotach wyższych Mi
nisterstwa Obrony Naro-dbwej 'udziela s ię ' urlopu, sto
sując odpowiednio przepisy resortu obrony narodowej 
dotyczące urlopów szkolen iowych. 

3. Strażakowi odbywającemu pozaetatową aplika
cję w zawodzie prawniczym albo przygotowującemu 
się do egzaminu końcowego w tym zawodzie udziela 
się płatnego urlopu okoli cznościowego w celu uczest
niczenia w obowiązujących zajęciach szkoleniowych 
odbywających s i ę poza s iedzibą jednostki organizacyj
nej Państwowej Straży Poża rnej, stosując odpowied
nio przepisy dotyczące tych aplikacji. 
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§ 27. 1. Strażakowi przysługuje płatny urlop oko
licznościowy w wymiarze: 

11 2 dni - w razie zawarcia związku małżeńskiego 
przez strażaka, urodzenia się dziecka strażakowi, 
zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, 
ojczyma lub macochy strażaka, 

21 1 dnia - w razie zawarcia związku małżeńskiego 
przez dziecko strażaka, zgonu i pogrzebu siostry, 
brata, teściowej. teścia, babki, dziadka, a także in
nej osoby pozostającej na utrzymaniu strażaka lub 
pod jego bezpośrednią opieką. 

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie udziela się, 
jeżeli wskazany przez strażaka termin udzielenia tego 
urlopu nie pozostaje w bezpośrednim związku ze zda
rzeniem uzasadniającym udziele'nie urlopu przewidzia
nego w tym przepisie. 

§ 28. 1. Strażakowi oddającemu honorowo krew 
udziela się w tym dniu platnego urlopu okolic.znościo
wego. 

2. Strażakowi oddającemu honorowo krew po raz 
drugi i kolejny udziela się dodatkowo w uzgodnionym 
terminie jednego dnia płatnego urlopu okolicznościo
wego, nie więcej jednak niż 6 dni w roku kalendarzo
wym. 

§ 29. 1. Kobiecie strażakowi pełniącej służbę w Pań 
stwowej Straży Pożarnej, wychowującej dziecko w wie
ku do 141at, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 
płatny urlop okolicznościowy w wymiarze 2 dni . 

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, przysługuje rów
nież mężczyżnie strażakowi będącemu jedynym opie
kunem dziecka w wieku do 14 lat. 

§ 30. Niezależnie od urlopów, o których mowa 
w § 2S i 29, strażakowi można udzielić płatnego urlopu 
okol icznościowego dla zalatwienia ważnych spraw 
osobistych lub rodzinnych, w wymiarze nie przekracza
jącym 5 dni w ciągu roku kalendarzowego. 

§ 31. 1. Do wymiaru urlopu okolicznościowego w li
cza się dni pelnienia służby. 

2. Za dzień urlopu okolicznościowego uważa się je
den dzień ka lendarzowy. 

§ 32. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie urlo
pów strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 
Nr 52, poz. 245 i z 1993 r. Nr 4, poz. 19). 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller 

Załącznik do rOlporządlenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 
1997 r. (poz. 576) 

WYKAZ. STANOWISK, Z KTÓRYCH ZAJMOWANIEM WIĄŻĄ SIĘ OKREŚLONE STOPNIE UCIĄŻLIWOŚCI 
LUB SZKODLIWOŚCI WYKONYWANIA SŁUŻBY 

Stopień uciąż l iwości lub szkodliwości 

Lp. Stanowisko 

I II III IV 

, Strażacy pełniący służbę w systemie X 
zmianowym 

2 Dowódcy i zastępcy dowódców jednostek X 
ratowniczo-gaśn iczych 

3 Strażacy pełniący służbę w systemie 
S-godzinnym, będący w dyspozycji X 
operacyjnej i pełniący funkcje dowódcze 

4 Strażacy pełniący służbę w systemie 
S-godzinnym, będący w dyspozycj i X 
operacyjnej i pełniący funkcje wykonawcze 

5 Pozostali strażacy X 
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Szanowni Państwo 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY 
MINISTRÓW uprzejm ie informuje o możliwości zaprenumerowania na rok 1997 następujących wydawn ictw: 

DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 370,00 zł. 
Cena prenumeraty nie obejmuje załączników 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZVPOSPOLlTEJ POLSKIEJ .. MONITOR POLSKI" 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 140,00 zł, 

Cena prenumeraty nie obejmuje załączników 

MONITORA POLSKIEGO .. O" - zawierającego ogłoszenia sprawozdań finansowych spółek akcyjnych i innych pod

miotów gospodarczych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 950,00 zł, 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - zawierającego informacje 
prawne z zakresu problematyki resortu zdrowia 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 24.00 zł, 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA FINANSÓW 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 43.00 zł. 

BIULETYNU ZAMÓWlEN PUBLICZNYCH 

Cena prenumeraty za III i IV kwartał 
obejmujący okres od 1 lipca do 31 grudnia 1997 r. wynosi 300.00 zł. 

PRZEGLĄDU LEGISLACYJNEGO Biuletynu Rady l egislacyjnej - zawierającego dokumenty i informacje o dzia
łalności Rady Legi slacyjnej przy Prezesie Rady Min istrów o raz artykuły i studia dotyczące problemów legislacj i, źró
deł prawa, procedur i techn ik legislacyjnych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 60,00 zł . 

Instytucje, urzędy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratą powyższych wydawnictw proszone są o dokonanie wpła
ty na konto BPH S.A. XVI Oddział Warszawa nr 10601028-1717-30000-622001 

Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsińska 69/71 , 02-903 Warszawa 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAF" GOSPODA RSTWA POMOCNICZEGO KANCELARff PREZESA RADY 
MINISTRÓW uprzejmie info rmuj e PT Klientów, że rezygnacja z prenumeraty w trakcie roku wydawn iczego n ie bę
dzie uwzględniona . Wyjątek stanowi rozwiązanie (likwidacja) f i rmy prenumerującej oraz uzasadnione wydarzen ia lo
sowe osób fizycznych . Wpłaty nie zawierające pełnego adresu płatnika oraz wpłaty pon iżej ceny prenumeraty będą 
zwracane. 

Wszel kich informacji na temat prenumeraty lub zakupu powyższych wydawnictw udziela 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

tel. 694-67-50 i 694-67-52. f ax 694-62-06 

Egzempierze bietące i z lat ubiegłych oraz zalączniki można nabywać na podstawie nadesianego zamówienia w Wydziele Wydewnictw i Poligrefii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. ul. PowsińsKa 69nl, 02-903 Warszawa 

Reklamacje z powodu niedorę-czenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydzialu Wydawnictw i Poligrafi i 
Gospodarstwa Pomocniczego Kan<:elar, i Prezesa Rady Ministrów. ul. POWSińsh 69nl. 02-903 Warszawa. 

do 15 dni po otn:ymaniu następnego kolejnego numeru 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie i nformować na piśmie Wydziel Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocninego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Wyd_WGa: Kencelaria Prezesa Rady MiniSlrÓW 
Radakej_: Oepar1ament l egislacyjny Rządu, Al. Ujazdowskie 1/3.00-583 Warszawa, P-29 

Skt.ct, druk I kolpof,.;t: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsińsh 69nl, 02-903 Warszawa. tel . 694-67-50, 694·67-52 i 694-67-03. fax 694·62·06 

Tłoczono z polecenia Prelesa Rady MiniS1rów w Wydziale Wydawnictw i Pol igrafii Gospodarstwa PomocniClego Kencelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsińska 69nl, 02·903 Warszawa 
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