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tów telefonicznych oraz dla pozostałych pra
'cowników tego resortu. 

- 10) Minister Obrony Narodowej - dla żołnierzy 
zawodowych i pracowników resortu obrony 
narod owej, 

11) Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkie 
go - dla górników pracujących -w dni ust a
wowo wolne od pracy oraz dla pozosta łych 

pracowników resortu, ·a także dla pracowni
ków innych organizacji przemysłu chemiczne
go i lekkiego, 

12) Minister Rolnictwa I Gospodarki Zywnościo
wej - dla pracowników słuzby rolnej i we
ter yna ry jnej oraz dla pracowników państw o

wych gospodarstw rolnych, pracowników in
nych jednostek organizacyjnych resortu rol.
nictwa i gospodarki żywnościowej, a także 

d la pracowników organizacji samorządowych. 
których działalność dotyczy rolnictwa I gospó
(far ki ' żywnościowej, 

13) . Mi,nister Spraw Wewnętrznych - dla funk-

cjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji 
Obywatelskiej oraz dla pracowników resortu 
spraw... wewnętrznych, 

14) Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej - dla 
inwalidów oraz el la lekarzy wie jskich i rejo
nówych pracujących w trudnych warunkach 
teren owych, a także dla pracown ików innych 
jednostek organizacy jn ych resortu zd rowia i 
opieki społecznej, 

15) Prezes Narodowego Bank u Pol sk iego - dla' 
pracowników banków, C1 takze na potrzeby 
premiowąnia z. tytułu bonów oszczędnościo" 
wych. 

16) Minister Komunikacji - dla prac owników 
resortu komunikacji, spółdzielczości oraz re
sortów i organizacji nie wymienionych w 
pkt 1-15." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem' ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Messner 
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UCHW AtA Nr 51 RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 kwietnia 1984 r : 

w sprawie podwyższenia sławek kar umownych ·za przetrzymanie wagonów węglarek. 

Na podstawie art. 110 dekretu z dnia 24 grudnia 
1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami (Dz . . U~ 
7 1 95~ r. Nr 4, poz. 7) Rada Ministrów uchwala, co na
IIt~e; 

§ l. Podwyższa się pięciokrotnie stawki kar umow
n ych w ymi'enione w § 5 ust. 1-5 uchwały nr 50 Rady 
Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie prze
s trzegania dyscypliny ładunkowej przy przewozie towa
rów koleją (Monitor Polski z 1963 r. Nr 7. poz. 35. 
z 1969 r. Nr 36, poz. 271, z 1972 r. Nr 35. poz. 191. z 

1976 r. Nr 43. poz. 211 i z 1979 r. Nr 6. poz. 46) za prze
trzymanie wagonów węglarek w punktach ładunkowych 

. ponad terminy ustalone na wykonanie ctynności zała

dunkowych i wyładunkowych. 

§ 2 . . Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

obowiązuje w roku 1984 do dnia 31 sierpnia, a w 
roku 1985 - w okresie od dnia l kwietnia do dn ia 
31 sierpnia. 

Prezes Rady Minislrów: w z. Z. Me ssner 
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UCHWAtA Nr 61 . RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 kwietnia 1984 r. 
I . 

w sprawie zasad I trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych. 

Na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 
]983 r. o systemie rad narodowych i samorządu tery to
J'ialnego (Dz. U. z 1983 r. Nr 41. poz. 185 i Nr 62. poz. 286 
oraz z 1984 r. Nr 21. poz. 100) Rada Ministrów za zgodą 
Rady Państwa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wojewódzkie dzienniki urzędowe -wydają wo
jewodowie. 

2. Tytuł wojewódzkiego '-dziennika urzędowego, zwa
n ego dalej dziennikiem urzędowym. otrzymuje brzmienie:' 
" Dziennik Urzędowy Województwa ... ". 

3. Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem 
. kolejności numerów, pozycji oraz stron w cyklu rocznym. 

W każdym roku wydaje się ponadto skorowidz alfabe
tyczny do dziennika urzędowego. 

4. , Nakład dziennika ur-zędowego ustala wOjewoda. -' 

§ 2. W dzienniku urzędowym ogłasza się: 

1) przepisy prawa miejscowego wydawane przez rady 
narodowe i terenowe organy administracji państwo
wej o właściwości ogólnej. 

2) uchwały rad narodowych odmawiające zatwierdzenia 
zarządzeń porządkowych. 

3) uchwały rad narodowych i zarządzenia terenowych 
organów administracji państwowej o właściwości 

ogólnej oraz inne akty tych organów, gdy za ogłosze
niem pr~emaWia potrzeba ich upowszechnienia, udo
stępnienia do publicznej ' wiadomości lub utrwalenia-
w wypadkach gdy o ogłoszeniu postanowi organ usta-
lającyakt. ' . 

4) ifme akty prawne. jeżeli obowiązek ich ogł oszenia 
wynika z przepisów szczególnych. 

§ 3. W dzienniku urzędowym ogłasza się r ównie ż 

przepisy prawne powszechnie obowiązujące na te renie 
właściwości rady narodowej, wydawane · przez organy 
administracji państwowej o terenowym zakresie działani.a 
nie powiązane z systemem rad narodowych. 

§ 4. 1. Dziennik urzędowy redaguje wydział prawny 
urzędu wojewódzkiego. 

2. Do zadań wydziału prawnegą należE W szczegól-

• 
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noścł ustalenie, czy akt przeznaczony do ogłoszenia w 
dzienniku urzędowym o'dpowiada warunkom ogłoszenia 
i czy nie zachodzą przeszkody prawne do jego ogłoszenia. 

3. Podstawą do ogłoszenia w dzienniku urzędowym 
jest oryginał aktu prawnego. 

4. Wzór strony pierwszej dziennika urzędowego okre
jla załącznik do uchwały. 

5. Przygotowany do druku teksl dziennika urzędo· 

wego przedstawia się do akceptacjI wojewody. 

§ .s. Sprostowanie błedów w tekstac h aktów ogłoszo
nych w dzienniku urzędowym nast (wuje w drodze obwies-z;· 
czeni a wojewody, ogłoszonego w dzienniku urz<;do wym. 

/ 

§ 6. l. Terenowe org any aclminist rdc ji państwowej 

o właściwości ogolnej prowadzą zbiory dzien.ników urze:· 
dowych oraz zflpewniają m oż. liwość bezpldlnego ZclpoTia · 
nia się w siedzibac h urz(~d6w tych o rg,mów z t reśCi-ą 

dzienników urzędowych zainteresowan ym obywatelom. 
jednostk om Ol ganizacy in ym i organizac jom. 

2 .. Te renowe or ga ny administ racji parlstwowej o wł a ś 
ciwości ogólnej stopn ia wojewód zkiego organi zują pun kty 
sprzedaiy dzien ni ków urzędowych w siedzibie urzędu wo
jewódzk iego oraz prowadzą sprzedaż dzienników urzędo

wych w systemie prenumera ty . 

§ 7. Dziennik urzędowy otrzymują bezp łatnie: 

1) Kancelaria -Rady Państwa, 

2). Urząd Rady !'v1inistr6w. 
3) Sekretariat Komite tu Obrony Kraju, 

4) Najw yższa Izba KLlnllOli, 

5) Ministerstwo Administracji 
strzennej, 

6) Ministerstwo Sprawiedliwości, 

n _ Sąd Najwyższy, 

8) Nacze ln y Sąd Admini stracyjny, 
9) Prokuratura Gene ral na . 

Gospodarki p~ 

10) radni Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
11) posłowie na Sejm _ Polskiej Rzeczypospolitej Ludo--

wej - członkowie-wojewódzkiego zespołu poselsklego. 

12) Prokuratu ra Wojewódzka, 
13) Są d Wojewódzki, 
14) Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych, 

15) Delegatura Najwyższej Izby Kontroli, 
16) pizewodniczący rad narodowych stopnia podstawo

wego r:a terenie województwa, 
17) terenowe organy administracji państwowej o właści

wości oqólnej ·stopnia wojewódzkiego na terenie ca
łego kraju i terenowe o rgany administracji państwo
wej o wła ściwości ogólnej stopnia podstawowego na 
terenie województwa, 

18) biblioteki główne uniwersytetów oraz bibliotekI Pol
skiej AkademIi Nauk. 
§ 8. Ilekroć w uchwale jest mowa o wojewodzie, 

rozumie się pr.zez to równ ież prezydentów miasta sto
łecznego Warszawy. miasta Krakowa i miasta Łodzi. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 
1984 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Messner 

Załącznik do uchwały nr 51 Rady 
Ministrów · z dnia 13 kwietnia 1984 r. 
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WZÓR STR()NY PIFRWSZEJ WOJEWÓDZKIEGO DZIENNIKA URZĘDOWEGO 
(format A-4) 

Godło 
Panstwa 

Treść: 

poz. 

DZIENNIK URZĘDOWY 

WOJEWÓDZTWA 

miejscowość, data Nr_ 

___ .... __ . __ ............ __ . ___ ....... _*l 

- ............................................ _--_._ .... _._ ... _-_ .....••••. _~._._ ... _._--_. __ ... __ ... _ ... __ ..............• __ ... _ ......•• ) ... ) 
2-

_. __ ._ ..... __ ... -..... _ ...... _._ ..................... _-........ _.) 

_ ...................•.•.•..••.•.• _~ ........ _ ....... __ ..... _--_ .. _ .............. _ .... _ ...... __ ..................................................................... _ ...... _. __ ......... _-~-.. ) 
-_ ...••..•.........• _ ••.•................. _ ....... -.......... _._ ..... __ ..................................... -.; ....... _ ..... _ ......... _-_._ ............................ _ ......................... ) 

treść aktu 

ObJaśnienia: 

*) rodza i aktu prawnego (np. uchwała (y) ~ady narodowej) 
.*) data podjęcia aktu prawnego 

•• *) tytuł aktu pl awnego. 


