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wy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 1,5 go
i dziny. 

§ 3. 1. Niedopuszczalne jest przedłużanie czasu pracy 
pracownikom w okresie' stosowania skróconego ·czasu 
pracy z tytułu zatrudnienia w .warunkach szczególnie 
uci ążliwych lub szkodliwych dla zdrowia ponad czas 
określony w § 2. 

2. Praca wykonywana za zgodą pracownika w ·dniu 
wyznaczonym .iako dodatkowy dzień wolny od pracy nie 
jest przedłużeniem czasu pracy, o którym mowa w ust. l, . 
7. uwzględnieniem dobowego wymiaru czasu pracy okre
ślonego w . § 2. 

§ 4. Właściwy minister w porozumieniu z Ministrem 
Zdrowia i Opieki Społecznej przywróci normain y -wymiar 

czasu pracy dla pracowników wymienionych w § 2 w 
razie zastosowania urządzeń ochronnych lub wprowadze
nia takich zmian w warunkach produkcji, które usuną 
szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia warunki 
pracy. 

§ 5. Traci moc uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 
l lutego 1983 r. w sprawie czasu pracy pracowników 
zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia (Monitor Polski Nr 6; poz. 39 
i z 1984 r. Nr 10, poz. 69). 

§ 6. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
i mazasŁosowanie do czasu pracy rozliczanego poc~ąwszy 
od, dnia 1 stycznia 1985 r. 

P(ezes Rady Ministrów: w z. Z. Sza/ajda 
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ZARZĄD~ZENIE Nr.t5 V.REZESA R~DY MINISTRÓW 

z rlnia20 lipca 1985 r. 

w sprawie ,nadania statutu Turniejowi Młodych Mistrzów Techniki. 

Na podstawie § 29 .ust. 2 rozporządzenia Rady Mi- kimi i szczebla podstawowego Turnieju Młodych Mi c; t rzów 
-nistrów z dnia 29 czerwc.a . 1984 r. w· sprawie . . projektów ,Techniki, a ' także organizacjall'li społecznymi, d-zi " ł ,!ją
wynalazczych (Dz. U. Nr 33, poz. 178) zarządza · się, co cymi na rzecz rozwojli twórczości naukewp·Jechnicznej, 
następuje: organizacyjnej i ekonomicznej. 

§ 1. Nad~je się statut Turniejowi.. Mło<!ych Mistrzów 3. Minis.ter - Kierownik Urzędu Postf: PU Na ukowo-
Techniki, stanowiący załącznik do zarządzenia. -Technicznego ' r Wdrożeń współdziała z Za. rządem . Głów,

nym Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w spra-
ł 2. 1. Ministrowie i kierownicy urzędów central- wach . związanych z rozwojem technicznej twórczości 

nych oraz wojewodowie i prezydenci rriiast: · stołecznego młodzieży oraz okr.eśla w tym zakresie warunki współ-
Warszawy".Krako~a i Łodzi udzielają pomocy Turniejowi d · ł U 
Młodych Mistrzów Techniki wreal!zacji jego zadań sta- . Zła ania , rzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdro
tutowych. '. , żeń z Zarządem Głównym Związku Socjalistycznej Mło-

dzieży Polskiej i Turniejem Młodych Mistrzów Techniki . 
2. Minister Obrony ' NarodoweJ określi zasady orga- ~ 3 Z 

~: . arządzenie wchodzi w życie z dniem ogło- . 
nizacji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w jednost- . szenia. 
kach . wojskowych i podległ ych ' przedsiębiorsfwach pań- · 
stwowych <fraz współpracy z radami: Krajową, w6jewódz- Prezes Rady Min i stró-"w ; w z. Z. Messner .. 

Zalacznik do zarządzenia ' nr 15 
Preźesa Rady Ministrów l dnia 
20 lipca 1985 r. (poz. 163) 

STATUT 

TURNIEJU MŁODYCH MISTRZÓW TECHNIKI 

Rozazia ł 

Postanowienia ogólne. 

1) rozwijanie zainteresowań techniką wśród młodzieży 

pracującej miast i wsi, młodzieży wojskowej oraz 
uczniów i studentów; 

2) 
§ l. Turniej Młodych Mistrzów Techniki, ' zwany _ 

włączanie młodzieży, do rozwiąz ywanIa 

nall,kowo-technicznych i gospodarczych, 
problemów 

- dalej "TMMT", prowadzi działalność na rzecz rozwoju 
technicznej twórczości młodzieży. 

§ 2. TMMT działa w ramach Związku Socjalistycz
nej Młodzieży Polskiej, zwanego dalej "ZSMP". 

Rozdział 2 

Cele I formy działania TMMT. 

I 3. Do podstawowych celów TMMT należy: 

3) Inspiracja twórczych postaw młodzieży i rozbudzanie 
tnwen~ji wy~a~azczej, ' . . 

4) orgamzowame społecznego ruchu na rzecz two rzenia, 
hpowszechniania, i wdrażania nowych wysoko efek
tychn ych rozwiązań techniczn ych, organizacyjnych 
'i ekonomicznych, 

5) twórzenie warunków sprzyjających powszechnej 
twórczości ' technicznej młodzieży i udzielanie pomocy 
w realizacji zgłoszonych projektów. 
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. 6) działanie na rzecz powiększania bazy wychowania 
politechnicznego, 

7) prowadzenie działalności zmierzającej do podnosze
nia wiedzy i kl4ltury technicznej mI odzieży, 

8) ,rozwój zespołowych form tworzenia postępu nauko
~o-technicznego, 

"-
9) ochrona praW"'i interesów oraz reprezentowanie mło-

dych wynalazców i racjonalizatorów, 

10) działalność sprzyjająca integracji środowisk młodych 
. Jinnówatorów. " 

§ 4. TMMT rozwfja techniczną twórczość młodzieży 
_ przez takie formy, jak: 

1) konkursy tematyczne o tytul Młodego Mistrza Tech
niki, Młodego Mistrza Organizacji oraz inne rodzaje 
współzawodnictwa indywidualnego zespołowego, 

2) olimpiady wiedzy o wynalazczości, 

3). wystawy technicznej twórczości młodzieży, 

4) giełdy projektów wynalazczych, 

5) młodzieżowe służby innowacyjne w zakładach pracy, 

6) młodzieżowe ośrodki iimowacji, 

7) komputerovV'e kluby młodych mistrzów techniki, ' 

8) popularyzacja technicznej twórczości młodzieży VI 

środkach masowego przekazu i wyqawnictwacl1 ! 
własnych. . 

9)' kongresy, sympozja, seminaria, sejmiki młodej kadry I 
technicznej oraz inne formy . technicznego ,wychowa- I 
niamlodzieży. . 

§ 5. , TMMT prowadzi współpracę w zakresie tech
nicznego wychowania młodzieży w ramach stosownych 
umów zawartych przez ZSMP z zagranicznymi organiza
cjami młodzieżowymi. 

§ 6. Cele statutowe TMMT realizuje we współdzia

łani Li z organami administracji państwowej, a Vf szczegól
ności z Ministrami Oświaty i Wycho'wania, Nauki i Szkol-

. nictwa Wyższego, Ministrem - Człónkiem Rady Mini
strów do , Spraw Młodzieży", Ministrem - Kierownikiem 
Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdroże)), ą 

także Urzędem Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. ' 

• 

Rozdział 3 

Zasady współdziałania TMMT z organizacjami 
, społecznymi. 

§ 7. 1. TMMT współdziała z Federacją .Stowarzy
szeń Naukowo-Techniczn)'ch Naczelnej Organizacji Teth-

• nicznej (NOT) i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, 
' organizacjami młodzieżowymi i innymi organizacjami 
społecznymi. które prowadzą działalność na rzecz rozwo
ju naukowo-technicznej organizatorskiej twórczości 

młodzieży , 

2. Przedstawiciele organizacji społecznych określo
nych w ust. 1 mogą wchodzić w skład rad TMMT ~szyst
kich szczebli. 

3. Zakres współdziałania może obejmować ws~stkie 
lub wybrane cele i formy działania TMMT, o których 
mowa w § 3 i 4. 

I 

4. W miarę potrzeb zakres współdziałania może być 
objęty dwustronnym porozumieniem, protokołem ustaleń 
lub wspólną uchwałą podjętą prze'z Radę Krajową lub 
rady wojewódzkie TMMT i odpowiedni organ organizacji 
społecznej. 

Rozdział 4 

Zasady organizacyjne TMMT. 

§ 8.. TMMT na szczeblu krajowym kierują: 

l) Rada Krajowa, 

2) Sekretarz Generalny Rady Krajowej. 

§ 9. 1. Radę Krjłjową, w tym Prezydium, powołuje 
odwołuje Przewodniczący Zarządu Głównego ZSMP 

w , porozumieniu z Ministrem - Kierownikiem Urzędu 
Postępu Naukowo-Technicznego i Wdroże!\. 

2. W , skład Rady Krajowej mogą być powołani: 

1) przedstawiciele socjalistycznych związków młodzieży, 

2) przedstawiciele naczelnych, centralnych tereno
wych organów administracji państwowej, Federacji 

'- Stowarzyszeń . Naukowo-Technicznych NOT i innych 
organizacji społecznych, działacze gospodarczy itp. 

3. Do udziału w ' pracach Rady Krajowej mogl\ być 
zapraszane osoby nie będące członkami Rady. 

§ , 10. _ Do zakresu działania ' Rady Krajowej należy: . . , 

1) ustalanie kierut;lków rozwoju TMMT, z uwzględnie
nrem potrżeb gospodarczych kraju, 

,2~ ustalanie założeń i programu ' działalności TMMT oraz 
zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania, 

3) dokonywanie oceny działalności TMMT, 

4) powoływanie Centralnego Sądu Konkursowego 
TMMT i rozpatrywanie sprawozdań z jego działal
ńo~ki, 

5) uchwalanie regulaminów Rady Krajowej i Central .. 
' nego Sądu Konkursowego TMMT, 

6) uchwalanie ' regulaminów współzawodnictw TMMT, 

'F) prognozowanie i bieżąca analiza rozwoju młodzieżo
wego ruchu innowacyjnego, 

8) analiza i badanie problemów młodych tw6fc6w nauki 
i techniki, 

9) określanie zasad przyznawanill odznaki "Za zasługi 
dla TMMT". 

§ 11. Pracami Rady Krajowej kieruje Przewodniczą
cy i jej Prezydium. 

§ 12. 1. Zebrania Rady Krajowej powinny odbywać 
się co najmniej dwa razy w roku. • 

2: Zebrania Rady Krajowej zwołuje Przewodniczący 
lub z jego upoważnienia Sekretarz Generalny Rady Kra
jowej na' wnIosek: 

1) Prezydium Rady ' Krajowej, . 

2} Prezydium Zarządu Głównego ZSMP. 

3. Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą więk

szością gło~ów w obecności co najmni,ej połowy człon
ków Rady. 
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§ 13. Do zakresu d~iałania Prezydium Rady Krajowej 
należy: 

l) ustalanie rocznych projeklćw budżetu TMMT, wystę
pI'Jwanie z wnio~kami o ich zatwierdzenie, przy jmo
wanie sprawozdań z ich wykonania oraz zarządzanie 
środkami finansowymi i innymi składni~ami majątko
wymi TMMT, 

2) określanie zasad qzialania Centralnego Biura TMMT. 

3) określanie zadań i środków finansowych dla rad 
wojewódzkich TMMT, 

4) koordynowanie 
TMMT, 

działalności rad woje~ódzkich 

5) rozpatrywanie. sprzeciwów i uwag zgłaszanych w 
sprawach rozstrzyganych przez rady wojewódzkie. 
TM!\n w zakresie określonym w § 20, 

6) realizacja innych zadań bkreślonych przez Radę Kra
jową. 

~ 14. 1. Centralny Sąd Konkursowy TMMT doko
nuJe oceny współzawodni.ctwa indywidualnego i zespolo
wegc prowadzonego w ramach: 

l) konkursu o tytuł Młodego Mistrza Techniki i Młode-
go Mistrza Orga.nizacji. 

2) konkursów tematycznych, ., 

3) olimpiad przedmioTowych, 

4) innych form współzawodilictwa. 

2. Centralny Sąd Konkursowy TMMT przedstawia 
Radzie Krajowej w okresach rocz~y"ch spraw~dania ze 
swej działalności. 

§ 15. Sekretarz Generalny Rady Krajowej kieruje 
bieżącymi . sprawami Rady Krajowej, której jest staje 
urzędującym · członkiem. 

§ 16. Sekretarz Generalny wykonuje swoje zadania 
przy pomocy Centralnego Biura TMMT . . 

, I 

§ 17. 1. Dochody i wydatki TMMT są obejmowane 
pla:i em finansowym ZSMP, który zapewnia także obsługą 
finansowo-księgową TMMT. 

2. Decyzje finans.owe związane z bieżącą realizacją 

zadań TMMT zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem 
wydatków podejmuje Sekretarz Generalny Rady -Krajowej 
lub z . jego upoważnienia dyrektor Centralnego Biura 
TMMT i główny księgowy Zarządu Głównego ZSMP. 

§ 18. TMMT na szczeblu wojewódzkim kierują rady 
wojewódzkie i ich sekretarze. 

§ 19. 1. . Radę wojewódzką, w tym prezydium, powo
łuje i odwołuje przewodniczący zarządu wojewódzkiego 
ZSMP w ··porozumieniu z terenowym organem administra
cji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódz
jrieg.o .oraz Sekretarzem Generalnym Rady Krajowej. 

2. W skład rady wojewódzkiej mogą być powołani: 

l) przedstawiciele socjal~stycznych związków młodzieży, 

2) przedstawiciele rad wojewódzkich NOT, wojewódz
kich klubów techniki i racj.onalizacji i innych insty
tucji . oraz .organizacji szczebla wojewódzkiego i pod
stawoweg.o . . 

§ 20. Do zadań rad wojewódzkich należy: 

l) realizowanie zadań określonych w' § 3 i 4, 

2) określenie zasad działaniil wojewódzkiego biura 
TMMT, 

3) inspirowanie dzialalności rad sz.czebJa podstawoweg~ 

4) opracówywanie projektów planów · finansowychdzia~ 
łaJności TMMT na terenie województwa i przedsta. 
wianie ich Prezydium Rady Kraj.owej d.o akceptacji. 

5) opracowywanie r.ocznych sprawozdań merytoryczno
-finansowych i przedstawianie · ich Radzie Krajowej! 

6) p.owoływanie wojewódzkieg.o sądu konkursowego 
TMMT, 

7) rozpatrywa~ie sprzeciwów i uwag zgłaszanych · W 
sprawach rozstrzyganych przez rady szczebla podsta
wowego, określonych w § 24 ust. 3. · 

8)" wyk.o.nywanie innych zadań określonych przez Radę . 

Krajową. 

§ 21. 1. Zebrania rad wojewódzkich powinny odbY· 
wać się co najmniej cztery razy W · roku. 

2. Zebrania zwołuje przewodniczący r.ady wojewódz-
kiej lub jej sekretarz na . wniosek: 

.l) prezydium rady wojewódzkiej, 

2) prezydium zarządu wojewódzkiego ZSMP, 

3) Sekretarza Generalnego Rady Krajowej. 

.§ 22. l. Sekretarz rady wojewódzkiej wykonuje 
swoje zadania przy pomocy wojewódzkieqo biura TMMT; 

2. Do P.odejm.owania decyzji finansowych ,na szcz{'blu 
wojewódzkim jest uprawni.ony sekretarz rady woje wódz
kfej TMMT lub upoważniony przez niego praC.ownik za
rządu wojewódzkiego ZSMP 'i główny księgowy zarządu 
wojewódzkiego ZSMP. 

3. Obsługę finansową rady w.ojewódzkiej prowadzi 
zarząd w.ojewódzki ZSMP. 

4. Wojewódikie biurn TMMT prowadzi rejestr rad 
szczebla podstawowego. 

. § 23. Wojewódzki sąd kOl'kursowy TMMT jest po
woływany przez rad~ wojewódzką qo .oceny współzawod

. nictwa indywidualnego i zesp.ołowego TMMT na szczeblu 
wojewódzkim. 

. § 24. 1. W jednostkach organizacyjnych (uspołecz

nionych zakładach pracy, szkołach ponadpodstawowycR, 
szkołach wyższych), aw razie potrzeby w jednostkiJcn ' 
podziału terytorialnego stopnia podstawowego są powo- . 
ływane odp.owiednio : 

1) rady- zakładowe, 

2) rady akademickie, 

3) rady szkolne. 

.) rady gminne (miejskie, dzif1łhicowe). 

2. Radę szczebla podstawoweg.o powołuje i odwo
łuje przewodniczący koła . (zarządu) ,ZSMP ·w porozumie
niu ~ kierownikiem właściwej jednostki .organizacyjnej.. 
a w odniesieniu d.o rad wymienionych w ust. i pkt 4 -
'l terenowym organem administracji pailstwowej o właści
wości ogólnej stopnia podstawowego. 

3 . . Do zakresu działaniCI rad szczebla podstawowego 
należy: . --, 

l) realizacja celów TMMT w skali zakładu pracy, szkoły 
i szkoły wyższej, zgodnie z § 3, 

• 
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2) organizacja współzawodnictwa indywidualnego 
połowego TMMT, I 

" 3) realizacja form TMMT zgodnie z § 4, 

zes- 2) elektroniki, 

3} informatyki, 

4) inżynierii materiałowej. 

5) automatyki i robotyzacji. 

6) biotechnologii. 

4) opracowywanie projektów planówc merytoryczne-fi
nansowych ' działałno~ci TMMT oraz sprawozdań 
z ich · wykonania i przedstawianie tych planów i spra
wozdań, w uzgodnieniu z właściwym zarządem 

ZSMP, 'do akceptacji rady wojewódzkiej, 
2. Konkursy TMMT mogą 

, - wojewódzki i podstawowy. 
mieć zasięg ogólnopolski, 

5) prezentowanie radżie pracowniczej lub kierownictwu 
zakładu pracy, szkoły . i szkoły wyższej problemów 
młodych wynalazców oraz projektów uchwał związa
nych z prol>lemlltyką TtvJMT, służących rozwojowi 
posttpu naukowo-technicznego, 

6) wykonywanie innych zadali określonych przez radę 
wojewódzką. 

Rozdział 5 

Zasady i tryb orgamzacjl konkursów. , olimpiad. wystaw. 
giełd i innych form zaiot~resowania młodzieży 

wynalazczością· 

1. Konkursy 

§ 25. I. W ramach TMMT corocznie są prowadzone: 

' l) ogólnopolski konkurs na najlepsze prace techniczne 
o tytuł Młodego Mistrza Techniki; konkurs obejmuje 
następujące grupy prac: 

al debiut wynalazczy, 

b) projekty wynalazcze wykonane w ramach - obo
wiązków służbowych, 

c) pozostałe projekty wynalazcze oraz dodatkowo 
w środowisku młodzieży szkolnej i akademickiej, 

d) pomysły techniczne, zwłaszcza wszelkiego rodzaju 
zmiany istniejących rozwiązań technicznych, 
zwiększających funkcjonalność. użyteczność i 
obniżających koszty produkcji, poprawiających 

wat unki bezpieczeństwa i higieny pracy itp .• 

e) wzory' przemysłowe, wzory' zdob~icze, projekty 
wzorów dla przemysłu, charakteryzujqcych się 

funkcjonalnością. estetyką itp .• 

f) prace dyplomowe; 

g) pomoce · dydaktyczne: . 
projekty wynalazcze zgłoszone do konkursu powinny I 
pyć zastosowane lub wykorzystane w' inny sposób i 
dopuszcza się ' także do konkursu wynalazki i wzory 
użytkowe przyjęte do stosowania o wybitnej war
tości techniczno-ekonomicznej, których zastosowanie 
z przyczyn obiektywnych nastąpi w póżniejśzym 
terminiei 

2) ogólnoi>olski konkurs prac z zakresu organizacji 
i zarządzania o tytuł Młodego Mistrza Organizacji; 
w konkursie mogą uczestnic.zyć projekty wynalazcze, 
prace dyplomowe ' oraz inne opracowania. 

. , 
2. Konkursy określone- w ust. 1 mają charakter trój

szczeblowy. obejumjący eliminacje podstawowe, woje
wódzJrie I centralne. 

§ 26 . . 1. W ramach TMMT mogą być prowadzone 
inne konkursy ~ na najlepsze rozwil\Zanie innowacyjne. 
a w szczególności z zakresu: 

1) oszczędności paliw i energii, 

~, Szczegółowe warunki uczestnictwa w \(onkursach, 
kryteria i tryb oceny prac, rodzaj i wysokość nagród 
określają regulaminy konkursowe. 

4. Regulaminy konkursów i innych form współza

wodnictwa indywidualnego i zespołowego o zasięgu og6l
nopolskim uchwala Rada Krajowa. 

5. Regulaminy konkursów o zasięgu podstawowym 
lub wojewódzkim uchwalają odpowiednio rady szczebla 
podstawowe,go lub rady wojewódzkie. 

2. Olimpiady 

§ 27. 1. Olimpiady wiedzy o wynalazczości stano- . 
wią formę samokształcenia i współzawodnictwa indywi
dualnego wlodzieży wszystkich środowisk. 

2. Olimpiady są organizowane w okresach roczpych. 
. 

3. Warunki uczestnictwa, zakresy tematyczne, kry
teria i tryb oceny, rodzaj i wysokość nagród określa 

regulamin uchwalony przez Radę Krajową. 

3. Wystawy 

§ 28. 1. Wystawy. w szczególności technicznej 
twórczości młodzieży. są organizowane w kraju i za gra
nicą w celu upowszechniania i propagowania nowych 
wysoko efektYwnych rozwiązań innowacyjnych ludzi 
'młodych. ' 

-2. Wystawy są organizowane na wszystkich szczeb" 
lach działania TMMT. ) 

" 3. Wystawy :zagranfCzne są organizowane we współ-
działaniu z Polską Izbą Handlu Zagranicznego. 

4. Giefdy 

§ 29. Giełdy rozwiązań #mowacy jnych mogą by6 
organizowane na szczeblu podstawowym, wojewódzkim 
i centralnym. Regulaminy gięłd są uchwalane przez rady 
TMMT odpow~edniego szcz~bla. 

§ 30. Założenia organizacyjno-programowe młodzie.: 

towych służb innowacyjnych, zasady działania młodzieżo
wych ośrodków innowacji. komputerowych klubów. mło~ 
dych mistrzów techniki i innych form zainteresowanill, 
młodzieży techniką określa Rada Krajowa. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe. 

§ 31. TMMT posiada odznakę, którą jest stylizowa- ' 
ny ,napis "TMMT"w okręgu, na którego obwodzie jest 
umieszczony napis "Turniej Młodych Mistrzów Techniki", 

§ 32. TMMT używa pieczątki okrągłej ze znakiem 
"TMMT" w środku i napisem "Turniej Młodych Mistrzów. 
Techniki" w otoku. 

• 
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WARUNKI PI,tENUME&,.ATY , 
DZIENNIKA USTAW I MONITORA POLSKIEGO 

Wydział Administracji Wydawnktw Urzędu Rady !\1inistrów uprzejmie prosi 
P. T. Abonentów o dokonywąnle wpJat na prenumeratę Dzienni~a Ustaw 
I Mopllora ,Polskiego na rok 1986. . 

, Wpłat należy dokonywać w terminie . 

do 31 października 1985 r. na I półrocze I cały rok 1986 

na konto Wydziału Administracji Wydawnictw URM, nr 104:1-3157-222 (bez 
klasyfikacji budżetowej) w Narodowym Banku Polskim, IV O~dział Miejski. 
Warszawa. 

Cena prenumeraty l egzemplarza wynosi: 

rocznie 
półrocznie 

Dziennil~ Ustaw 
1.600,- zl 
1.000,- zł 

Załącznik 

do Dziennika Ustaw 
300,- zł 

150,- zł 

Otrzymana wpłata będzie traktowa.na · jako zamówienie. 

Monitor Polski 
800.- zł 
500,- zł _ 

Prenumerat~ załącznika do Dziennika Ustaw, w którym publikowane są 
obszerniejsze akty prawne z ' zakresu stosunków międ~ynarodowych, powinni 
zamawiać abonenci, którym jest · on niezbędny do wykonywania zadań. 

Abonenci prosl.enl są o bardzo czytelne podawanie na dowodzie wpłaty 
nazwy instytucji (nazwiska , I imienia), pelnego adresu z kodem pocztowym, 

, tytułu wydawnictwa, liczby zamawianych egzemplarzy l okresu prenumeraty. 

Zamawiający prenumeratę dla podległych jednostek proszeni są o podawanie 
na dowodach wpłaty dokładnych nazw j adre'sów jednostek, za k~óre zostala 
dokonana wpłata. 

'\. 
Ministerstwa, urzędy centralne I urzędy wojewódzkie proszone są o prze
słanie rozdzielników na prenumeratę Dziennika Ustaw I Monitora Pols.klego 
na rok 1986 - obejmujących zarówno potrzeby własne, jak I podległych 
Jednostek budżetowych - do Wydziału Administracji Wydawnictw URM do 
d.nia 15 września 1985 r. Rozlłczenle nastąpi po wystawieniu rachunku. 

u W A G A: Opłacenie prenumeraty do 31 paMziernika 1985 r. z podaniem 
czytelnego adresu zapewni terminowe r~zpoczęc1e -wysyłkI. 

Opłacenie prenumeraty po tym terminie spowoduje dodatkowe 
koszty związane z osobną wysyłką zaległych . numerów • 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora łub adresu w okresie 
prenumeraty uprzejmie prosimy informować Wydział Administracji Wydaw
nictw uRM. 

Dodatkowych informacji o ' prenumeracie udziela Wydział Administracji Wy
dawnictw URM ul. Powsińska 69/71, 00-979 Warszawa,- tel. 42-14-78 lubI 
leI. 28-90-01 w. 608. I 

/ 

Opłata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 800,- zł, półrocznie 500,-, zł. 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa. Al. Ujazdowskie 11'3. 
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