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ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI ' 

z dnia 25 stycznia 1983 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wylmnywaoia umów o 
publikacji nieperi.odycznycb oraz wynagrodzeń ·z:i te 

\ 
prace wydawuic_ze 

prace. 

· Poz. 28 

w zakresie 

Zarządza się, co następuje: 

§ l. W tabeli wynagrodzeń za prace wydawnicze w 
zakresie publikacji nieperiod yczn ych, stanowiącej zalącz
nik do zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia · 
19 czzerwca 1973 r. w sprawie zasad zawierania i wyko
nywania umóń' u fJictce wydawnicze w zakresie publikacji 
nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace (Monitor 
Polski z 1973 r. Nr 28, poz. 17b i z 1979 r. Nr 22, poz. 127) 

stawki wynagrodzenia za prace wydawnicze wymienione 
pod poz. 12. l. - 12. 3. oraz pod poz. 23 .podwyższa się o 
100°/o; pozostałe stawki wynagfodzeń za prace wydawni
cze w zakresie publikacji nieperiodycznych, ustalone w 
tym załączniku, podwyższa slę o 60°/o. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem og!oszen i a. 

Minister Kultu ry i Szlu~i: · K. Zy~u!.~ki 

Opłata za pren11meratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 800,- zł. półr"ocznie 500...- z L 

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje s i ę do dnia 31 paź
dziernika. Prenumeratę można zgłaszać za I p&trocze biezącego roku do dn1a 
31 marca. za fi . półrocze bądź za cały bieżący r.ok - do dnia 30 września. Do abo- . 

. nentów, którzy opłacą prenumeratę pu tych tęrminach, wysyłka p~erwsq.ch . nu
merów dokonana zostanie z · opóźnieniem, a ponadto zostdtlą policzone koszty prze
syłki. Opłata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem łub trzyodcinkowym 
przekazem pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim, IV Oddział Miejski. Warszawa. nr 1049-3157-222. 
Racł1-unków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty nal eży --po<"lać 
dokładną nazwę instytucji· (bez skrótów), dokładny adres ·z. numerem kodu poc·zto-

wego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Pqlskiego · nabywać mo·i.n a w punktach sprzedaży 
w Warsza wie: al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, Powszechny Dom Ksia7.ki .. Unl
wersus" - ul. Belwederska 20/22, kiosk .. Domu Ksią żki" w gmachu .są dów -
al. Gen. Swierczewskiego 127 i w kasach sądów w Białymstoku, Bielskti-Bi<tlej, Byd
goszczy, Bytomiu, Cieszynie. Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gl1 wicach, Kaliszu, Kato
wicac;h. Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi. Olsztynie, Opolu, 
Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, 
W ałbrzy'chu z tymczasową siedzibą w Swidnicy, Wrocławiu, Zamościu i Zielonej Górze. 

Reklamaoje z powodu . niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać nał~żv 
do Adriiinistracji Wydawnictw Urzędu Rady MinistrĆ)w (ul. Powsi(J ska 6\J/71, 
00-979 Warszawa, skrytka pocztowa 81) po otrzymaniu n(lstępriego kolejne~JO numeru. 
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Tłoczono z polecenia Prezesa ·Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych .,Tamka'·, Zakład nr L Warszawa, ul. Tamka 3. 

Za m. O 121' 1300-83. ·Cena 24,00 . zł 


