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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 31 stycznia 1997 r. 

w sprawie w ykonania niektórych przepisów ustaw y o grach losow ych i zakładach wzajemnych. 

Na podstawie art. 13 ust. 6, art. 16 pkt l , art. 19 
ust . 2, art. 20 ust. 3, art. 24 ust. 2 i 3, art. 38 ust. 5, art. 39 
ust. 6, art. 48 ust. 2 oraz art. 51 pkt 3 ustawy z dnia 
29 l ipca 1992 r. o grach losowych i zakladach wzajem
nych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, 
z 1994 r. Nr 98, poz. 472 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 
i Nr 132, poz. 621) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Wydawanie zezwoleń na urządza nie loterii fantowej, 
bingo fant owego i loterii promocyjnej 

§ 1. 1. Zezwolenie na urządzanie loteri i fantowej, 
bingo fantowego i loteri i promocyjnej, urządzanych na 
obszarze najwyżej czterech sąsiadujących ze sobą wo
jewództw, wydaje w drodze decyzj i izba skarbowa, 
własciwa ze względu na te rytorialny zasięg u rządzania 
tych gier. 

2. W przypadku gdy deklarowany we wn iosku ob
szar u rządza nia loteri i fantowej, bingo fantowego lub 
loter ii promocyjnej jest większy niż jedno wojewódz
two, zezwolenie wydaje wskazana przez wnioskodaw
cę izba skarbowa, na której obszarze ma być u rządza
na gra. Wydanie zezwolenia następuje po uzyskaniu 
opin ii od pozostałych izb skarbowych, własciwych ze 
względu na te rytorialny zasięg u rządza nych gier. 

3. W przypadku innych n iż okresione w ust. 1 ze
zwo l e ń na u rządzanie loterii fantowej, bingo fantowe
go i loteri i promocyjnej zezwolenia wydaje Minister Fi
nansów. 

4. M iejsce losowania nagród w grach, o których 
mowa w ust. 1, znajduje się na obszarze urządzan ia lo
te ri i fantowej, bingo fantowego lub loterii promocyjnej 
i jest określone w zezwolen iu. 

§ 2. Podmiot występujący z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na urządzan ie loteri i fantowej lub bingo 
fantowego powinien przedstawić: 

1) w przypadku gdy on sam lub osoby przez niego za
trudnione bral i w przeszłosci udz i a ł w urządzaniu 
gier losowych - dokumenty świadczące o prawi
dłowosci przeprowadzonej gry, a w szczegól ności: 

al zaświ adczen ie o term inowym uiszczaniu należ-
ności podatkowych, 

b) dokumenty potwierdzające realizację wygra
nych, 

2) jeżeli podmiot prowadzi lub prowadził dz iała l ność 
gospodarczą - zaświadczenie o terminowym wy
wiązywan iu się z zobowiązań podatkowych. 

§ 3. Podmiot , któremu udzielono zezwolenia na 
u rządzan ie loterii fantowej lub bingo fantowego, powi-

nien przed rozpoczęciem sprzedaży losów lub karto
nów, pod rygorem cofn ięcia zezwolen ia, spełnić dodat
kowo następujące wymogi: 

1) powołać wewnętrzną kom isję nadzoru nad prawi
dłowością urządzania gry i wydać regulamin jej 
działania, 

2) przedstawić organowi wydającemu zezwolenie 
świadectwo zawodowe osoby zatrudnionej w celu 
sprawowania nadzoru nad tymi grami, 

3) przedstawić organowi wydającemu zezwolenie ko
pię umowy na druk losów lub kartonów, 

4) uzyskać ekspertyzę losów lub kartonów, wykonaną 
przez policyjne laboratorium kryminalistyczne, po
twierdzającą zabezpieczenie przed sfałszowan iem 

oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, 
w szczegól ności przez prześwietlenie, otwarcie lub 
zdrapanie farby ochronnej i zamkn ięcie lub ponow
ne naniesienie fa rby ochronnej bez naruszenia 
struktury papieru losów. 

§ 4. Podmiot, któremu udzielono zezwolenia na 
urządzanie loteri i fantowej, bingo fantowego lub lote
rii promocyjnej, może za zgodą organu wydającego ze
zwolen ie powierzyć innemu podmiotowi wykonywa
nie niektórych czynności z zakresu urządzania gry, 
w szczególności czynności związanych ze sprzedażą 
dowodów udzi ału w grze. 

§ 5. Organ wydający zezwolenie zatwierdza w dro
dze decyzji regulaminy gier, zmiany w tych regulami
nach oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłowo

ścią urządzania gier, o których mowa w § 1. 

§ 6. Izby skarbowe zobowiązane są coroczn ie, 
w term inie do dnia 10 stycznia, przedstawić Ministrowi 
Finansów szczegółową informację o real izacj i ustawy 
w części dotyczącej przekazanych im uprawnien. 

§ 7. 1. Regulam in loteri i fantowej i bingo fantowe
go określa: 

1) nazwę gry, 

2) nazwę podmiotu urządzającego g rę, 

3) nazwę organu wydającego zezwolen ie, 

4) obszar, na którym będzie urządzana loteria lub bin
go, oraz m iejsce losowania nagród, 

5) l iczbę losów lub kartonów przeznaczonych do 
sprzedaży, 

6) cenę jednego losu lub kartonu, 

7) sposób prowadzenia gry, w szczególności sposób 
i termin rea lizacji wygranych, 

8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry, 
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9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów 
lub kartonów, 

10) cel spolecznie użyteczny, w szczegól ności dobro
czynny, na który zostanie przeznaczony dochód 
z gry, 

1 1) sposób oglaszania wyników, 

12) miejsce wydawania wygranych, 

13) tryb skladania i rozpatrywania reklamacj i, 

14) termin przedawnienia roszczeń, 

15) jeżel( urządzaną grą jest: 
a) loteria fantowa - liczbę i rodzaj fantów przezna

czonych na nagrody oraz procentowe określenie 
wartości fantów w stosunku do łącznej ceny 
przewidzianych do sprzedaży losów, 

b) bingo fantowe -liczbę i rodza j fantów oraz pro
centowe określenie ich wartości w stosunku do 
łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży kar
tonów. 

2. Wartość fantów w loterii fantowej nie może być 
niższa niż 30% łącznej ceny losów przeznaczonych do 
sprzedaży, a fantów w bingo fantowym niższa niż 40% 
łącznej ceny kartonów przeznaczonych do sprzedaży. 

§ 8. Regulamin loterii promocyjnej określa; 

1) nazwę loterii promocyjnej, 

2) nazwę podmiotu urządzającego loterię promocyjną, 

3) nazwę organu wydającego zezwolenie, 

4) zasady prowadzenia loterii promocyjnej, 

5) obszar, na którym będzie urządzana loteria promo
cyjna, 

6) czas trwania loterii promocyjnej, 

7) planowaną liczbę towarów lub usług, których naby
cie uprawnia do udziału w loterii promocyjnej, 

8) sposób prowadzenia loterii promocyjnej, w szcze
gólności sposób i termin realizacji wygranych, 

9) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania lo
terii promocyjnej, 

lO) termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towa
rów lub innych dowodów udziału w loteri i promo
cyjnej, 

11) sposób ogłaszania wyników, 

12) miejsce wydawania wygranych, 

13) tryb składania i rozpatrywania reklamacji, 

14) termin przedawnienia roszczeń, 

15) miejsce losowania nagród, 

16) wartość puli nagród. 

§ 9. Uprawnienia przewidziane wart. 52 ust. 1 i 2 
pkt l ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, 
z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472 
oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621), zwa
nej dalej "ustawą", przysługują odpowiednio izbom 
skarbowym udzielającym zezwoleń na urządzanie gier, 
o których mowa w § 1 usl. 1. 

Rozd ział 2 

Świadectwa zawodowe 

§ lO. 1. Do uzyskania świadectwa zawodowego są 
obowiązane osoby; 

1) nadzorujące, kontrolujące i koordynujące pracę 
podległych im osób bezpośredn io prowadzących 
grę, w szczególności; dyrektorzy ośrodków gier, 
oddziałów oraz ich zastępcy, kierownicy i ich za
stępcy, nadzorujący loterie fantowe, gry bingo fan
towe· i loterie promocyjne, in's~ektorzy, kasjerzy 
stołu, 

2) bezpośrednio prowadzące grę, w szczególności: 
krupierzy, osoby obsługujące urządzenia do gier 
(z wyłączen iem pracowników obsługi techn icznej), 
przyjmujący zakłady wzajemne, prowadzący kolek
tury gier liczbowych. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy osób sprzedają
cych losy loterii pieniężnych i fantowych, kuponów gry 
bingo pieniężne i fantowe oraz dowodów udziału w lo
terii promocyjnej. 

§ 1 1. 1. Z wnioskiem o wydanie świadectwa zawo
dowego dla swoich pracowników występuje podmiot 
prowadzący działalność w zakresie gier losowych i za
kładów wzajemnych. 

2. Wniosek o wydanie świadectwa zawodowego 
powinien zawierać : 

1) oznaczenie wnioskodawcy, 

2) dane kandydata: imię, nazwisko, datę i miejsce uro
dzenia oraz miejsce zamieszkan ia, 

3) oznaczenie stanowiska i zakresu uprawnień zawo
dowych, o które ubiega się kandydat, 

4} zaświadczenie o niekaralności, 

5} cechy (seria i numer) dokumentu tożsamości (do
wód osobisty lub paszport) kandydata. 

3. Podmioty składające wniosek o wydanie świa
dectwa zawodowego dla swoich pracowników przed
stawiają również kopię zezwolenia na prowadzenie 
działalności i regu lamin prowadzonych gier. 

§ 12. 1. Egzamin odbywa się przed komisją egzami
nacyjną, złożoną z 3 osób, w tym przewodniczącego, 
wyznaczaną przez Ministra Finansów. 

2. Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym 
przez Ministra Finansów. 

§ 13. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po 
przedstawieniu dowodu opłaty za egzamin i dokumen
tu tożsamości. 

§ 14. 1. Egzamin odbywa się w formie ustnej i po
lega na sprawdzeniu znajomości przepisów ustawy 
o grach losowych i zakładach wzajemnych, aktów wy
konawczych do tej ustawy oraz odpowiednich regula
minów gier lub zakładów wzajemnych. 

2. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół. 
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§ 15. 1. Osobie, która złożyła egzam in z wyn ikiem 
pozytywnym, M inister Finansów wydaje świ a dectwo 
zawodowe. 

2. Wzór świadectwa zawodowego ok reśla załączn i k 
nr 1 do rozpo rządzen ia. 

§ 16. 1. Świadectwo zawodowe uprawnia do zaj
mowania określonego w nim stanowiska i wyko nywa
nia uprawn ień z niego wynikających. 

2. Świadectwo zawodowe wydaje się na czas okre
ślony. 

§ 17 . 1. Na wniosek podmiotu określonego w § 11 
ust. 1 Minister Finansów może wydać zaświadczenie 
o uznaniu za ważne na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej świadectwa w ydanego przez właściwą władzę 
innego państwa bądż przez wyspecja l izowaną organi
zację prowadzącą szkolenie w zakresie gier losowych 
i zakładów wzajemnych. 

2. Do zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, sto
suje się odpowiednio przep isy § 15 ust. 1 i § 16. 

3. Wzór zaświadczen ia ok reś la załącznik nr 2 do roz
porządzen ia. 

§ 18. Minister Finansów prowadzi ewidencję wyda
wanych świadectw zawodowych i zaświ adczeń. 

Rozdział 3 

Opi at y 

§ 19. 1. Opłata za zezwolen ie na urządzanie gier lo
sowych lub zakładów wzajem nych wynosi: 

1) za zezwolenie na urządzanie gier losowych w kasy
nie gry - 150000 zł , 

2) za zezwolenie na urządzan ie gier w automatach lo
sowych - 30 000 zl, 

3) za zezwolen ie na urządzanie gry bingo p ieniężne-

60000 zł, 
4) za zezwolenie na urządzan i e loterii fantowej lub gry 

bingo fantowe - 1 000 zł, a gdy zezwolenie doty
czy obszaru nie więcej ni ż czterech sąsiadujących 
ze sobą województw - 500 zł, 

5) za zezwolenie na urządzan ie zakładów wzajemnych 
- 10 000 zł oraz dodatkowo za każdy punkt przyj
mowania Zakładów wzajemnych - 100 z ł , 

6) za zezwolenie na urządzani e loteri i promocyjnej -
10% wartości puli nagród, jednakże nie mniej n iż 

500 z ł . 

2. Stawki opłat okreś lone w ust. 1 pkt 2 mają zasto
sowanie do zezwo l eń wydawanych na okres do 3 lat; 
w razie wydania zezwolenia na okres dłuższy, stawki 
ulegają proporcjonalnemu zwiększe ni u. 

§ 20. 1. Opłata za złożenie egzaminu dla poszcze
gólnych stanowisk wynosi: 

1) dyrektor i zastępcy dyrektora - 750 z ł , 

2) kierownik i zastępca kierownika - 700 zł , 

3) inspektor - 600 zl , 

4) kasje r stołu - 500 zl, 
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5) osoba bezpośrednio prowadząca grę, jak krupier, 
obsługujący urządzenia do gier (z wyłączeniem 
pracowników obsług i technicznej), przyjmujący za
k łady wzajemne - 200 zł, 

6) osoba nadzorująca u rządzan ie loterii fantowej, bin
go fantowego lub loterii promocyjnej - 500 zł , 

7) inne, n ie wymienione w pkt 1- 6 - 1 000 zł . 

2. Opłata za wydan ie świadectwa zawodowego, 
o którym mowa w § 15, wynosi 100 zł. 

3. Opłata za wydan ie zaświadczenia, o którym mo
wa w § 17, wynosi 100 zł . 

Rozdział 4 

Szczegółowe warunki dokonywania 
zabezpieczeri fin ansowych 

§ 21. 1. Zabezpieczenia finansowe, o których mowa 
wart. 38 ust. 1 i 2 ustawy, mogą polegać na: 

1) zawarciu umowy ubezpieczen ia z instytucją ubez
pieczeniową, 

2) uzyskaniu gwarancji bankowej , 

3) złożeniu właściwej kwoty i jej zablokowaniu na ra
chunku w banku zaakceptowanym przez Ministra 
Finansów, 

4) ustanowieniu hipoteki na nieruchomości. 

2. Za zgodą Ministra Finansów mogą być łączone 
róż ne formy zabezpieczeń. 

3. Termin wygaśnięcia umowy ubezpieczenia lub 
gwarancji bankow ej nie może być krótszy niż 60 dni po 
upływie dnia, w którym zezwolenie na urządzanie gier 
losowych i zakładów wzajemnych wygasa. 

§ 22. W przypadku złożen ia zabezpieczenia finanso
wego, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, konieczna 
jest, po wyrażeni u zgody zakładu ubezpieczeń, cesja 
praw na rzecz Skarbu Państwa. 

§ 23. Gwarancja bankowa udzielana jest na rzecz 
Skarbu Państwa . 

§ 24. W przypadku zawa rcia umowy ubezpieczenia, 
o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, ubezpieczony obo
wiązany jest do przeniesienia praw wynikających z po
lisy ubezpieczeniowej na rzecz Skarbu Państwa . 

§ 25. 1. W celu złożenia zabezpieczenia finansowe
go, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 4, należy przedło
żyć Minist rowi Finansów: 

1) aktualny wyci ąg z księg i wieczystej nieruchomości, 

2) aktual ną wycenę nieruchomości, dokonaną przez 
biegłego posiadającego uprawnienia w zakresie 
szacowania nieruchomości, 

3) odpis aktu notaria lnego o ustanowieniu hipoteki na 
rzecz Skarbu Państwa. 

2. Budowla na n ieruchomości, na której została 
ustanowiona hipoteka, musi być ubezpieczona. Prze
pis § 22 stosuje się odpowiednio. 
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Rozdział 5 

Zasady organizow ania konkursu 
podmiotów ubiegających się o zezwolenie 

na urządza ni e i prowadzenie działalności w zakresie 
gier losowych i zakładów wzajemnych 

§ 26. 1. Gdy o jedno zezwolenie na urządzan ie i pro
wadzenie działalności w zakresie gier losowych i zakła
dów wzajemnych ubiega s ię więcej nii jeden podmiot, 
Minister Finansów przekazuje podmiotom, o których 
mowa wart. 24 ust. 2 ustawy, decyzję o przeprowadze
niu konkursu ofert, określającą: 

1) przedm iot konkursu ofert (w szczególności zakres 
przyszłego zezwolenia), 

2) listę podmiotów ubiegających się o zezwolen ie bę
dące przedmiotem konkursu ofert, 

3) wymaganą treść ofert, 

4) miejsce i terminy: 
a) zgłaszania zainteresowania udzi a łem w konkur-

sie ofert, 
b) składania ofert, 
c) otwarcia ofert, 
d) rozstrzygnięcia konkursu ofert, 
e) ogłoszenia wyników konkursu, 

5) kryteria i sposób oceny ofert, określające warunki 
uznania oferty za naj korzystniejszą. 

2. Oferty powinny być składane w zamkn iętych, za
lakowanYCh kopertach. 

§ 27. 1. Konkurs ofert przeprowadza komisja kon
kursowa powołana przez Min istra Finansów. 

( pieczęć Ministerstwa Finansów) 

2. Komisja uchwala regulamin swojej pracy i wyko
nuje swoje czynności na posiedzeniach. 

3. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

4. Ofertę odrzuca się, jeże l i nie spełnia wymagań, 
o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 3. 

§ 28.1. Komisja, o której mowa w § 27 ust. 1, wy
biera najkorzystniejszą ofertę, stosując wyłącznie kry
terta oceny, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 5. 

2. Przewodniczący komisj i, o której mowa w § 27 
ust. 1, przekazuje Ministrowi Finansów podpisany 
przez siebie protokół postępowan ia konkursowego. 

3. Kom isja niezwłocznie zawiadamia oferentów 
o wyn iku konkursu. 

§ 29. Zezwolen ie, o którym mowa wart. 24 ust. 1 
ustawy, otrzymuje podmiot, którego oferta zosta ła 
uznana za najkorzystniejszą. 

Rozdział 6 

Przepisy przejśc iowe i końcowe 

§ 30. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektó
rych przepisów ustawy o 8rach losowych i zakładach 
wzajemnych (Dz. U. Nr 64, poz. 307 i z 1994 r. Nr 136, 
poz. 706). 

§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życ ie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia,31 stycznia 1997 r. (poz. 68) 

Za łączn i k nr 1 

(m iejscowość, data) 

ŚWIADECTWO ZAWODOWE NR ............... . 

I. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Oz. U. 
Nr 68, poz. 34 1, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, 
poz. 621) 

stwierdza się, ie Pan(i) ............................................................................................... ......... ... ........... ....... ... ..... ... . 
(imię i nazwisko) 

urodzony(a) ....................................................... ... .... .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. ..................................................................... . 
(data i miejsce urodzenia) 
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legitymujący(a) się dowodem tożsamości ............................................................................................................. . 
(rodzaj. seria i numer dokumentu) 

w dniu ................................................................................................. złożyt(a) egzamin z wyn ikiem pozytywnym 

na stanowisko .................................................. . 

. . . . . . .. . ., . '.' . . . 
i dysponuje następującym zakresem uprawnień: ............................................................................................... .. 

II. Świadectwo zachowuje ważność do .................................................................................................................... ... . 

(podpis Ministra Finansów) 

Załącznik nr 2 

(pieczęć Ministerstwa Finansów) 

(miejscowość. data) 

ZAŚWIADCZEN I E NR .. 

I. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 
68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472 oraz z 1996 r. Nr 106. poz. 496 i Nr 132, poz. 621) 

uznaje się świadectwo ......................................... ..................................................................................................... . 
(nazwa świadectwa, data i miejsce wydania) 

wydane Panu(i) .................................................... .............................. ........ .............................................................. . 
(imię i nazwisko) 

urodzonemu(nej) ............................................................................................... .. ............ .......................... ................ . 
(data j miejsce urodzenia) 

legitymującemu(ej) się dokumentem tożsamości ................................................................................................... . 
(rodzaj, seria i numer dokumentu) 

przez ......... .. .... .... .. .... .... .. ... .... .... .... ...... .... .. ....... .. ......................................................................................................... . 
(oznaczenie jednostki, która wydala świadectwo) 

za ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Niniejsze zaświadczen ie uprawnia do wykonywania pracy na stanowisku ............ ........................ .. .. .. ... ... ... .. ... . . 

i dysponowania następującym zakresem uprawn ień: ..... ....... ..... ....... .. .......... .. .. ............. .... ................................... . 

II. Zaświadczenie zachowuje ważność do ....... ......... ....................... ............ ... .. .. .. .. .... .. ...................... .... ... ......... .. 

(podpis Ministra Fi nansów ) 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 31 styczn ia 1997 r. 

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

Na podstawie art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 21 listo
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze
czypospo litej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, 
Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, 
poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10 poz. 56 i Nr 106, 
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31) za rządza si ę , co na
stępuje: 

§ 1. 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Pol ityki 
Socjalne j z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie wysokości 
równoważników pieniężnych za wyżywien ie i ubranie 
oraz świadcze nia pieniężnego wyplacanego poboro
wym 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, z 1994 r. Nr 12, poz. 45, 
Nr 33, poz. 124, Nr 88, poz. 411, Nr 99, poz. 481, Nr 138, 
poz. 738 i Nr 140, poz. 795, z 1995 r. Nr 19, poz. 96, 
Nr 47, poz. 247, Nr 85, poz. 431 i Nr 136, poz. 675 oraz 
z 1996 r. Nr 24, poz. 111, Nr 56, poz. 255 i Nr 105, 
poz. 487) w § 1 w ust. 1 wyrazy ,,6,13 z ł " zastępuje s i ę 
wyrazami ,,6,42 zł". 

2. Świadczenie w wysokosci ustalonej w ust. 1 
przysługuje od dnia 1 stycznia 1997 r. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia . 

Mi nister Pracy i Pel ityki Socjalnej: T. Zieliński 
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