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6. GRUPA KRWI 

Grupa krwi 
i czynnik Rh 

Nazwa oddziału 
służby zdrowia 
przeprowadzającego 

badanie 

Data badania 

Stopień. im ię. 

nazwisko i podpis lekarza 
oraz pieczęć 

7. ADNOTACJA O ZWOLNIENIU 

Zwolniony z zawodowej służby wojskowej dnia . 
po przesłużeniu ...... lat ...... .. .. miesięcy .......... .. dni 

m.p. 

podpis dowódcy 
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WSKAZÓWKI DLA POSIADACZA LEGITYMACJI 

1. Legitymacja jest wojskowym dokumentem osobis
tym żołnierza pełniącego zawodową służbę wojs
kową· 

2. Żołnierz zawodowy jest obowiązany nosić stale 
przy sobie legitymację . 

3. Odstępowanie legitymacji innej osobie jest niedo
zwolone. 

4. Niedozwolone jest przewożenie lub przesyłanie 

legitymacji za granicę oraz przesyłanie legitymacji 
jako przesyłki pocztowej. 

5. W razie mianowania żołnierza na wyższy stopień 
wojskowy, wyznaczenia na stanowisko służbowe 
lub przeniesienia, a także zmiany adresu najbliższej 
rodziny - żołnierz jest obowiązany przedłożyć 
legitymację właściwemu organowi. 

6. Żołnierz jest obowiązany corocznie przedłożyć legi
tymacj~ .vłaściwemu organowi wojskowemu w ce
lu przedłużen ia jej ważności. 

7. Dokonywanie w legitymacji jakichkolwiek wpisów 
lub poprawek przez osoby nieuprawnione jest nie
dozwolone. 

8. W razie utraty legitymacji, żołnierz jest obowiązany 
złożyć niezwłocznie meldunek pisemny do dowód
cy jednostki wojskowej. 

9. Żołnierz, który z własnej winy dopuścił do utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia legitymacji, ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną. 

Legitymacja zawiera 10 stron. 

Poz. 2 i 3 

Dziewiąta i dziesiąta strona legitymacji służbowej oficera w stopniu wojskowym generała (admirała), oficera, chorążego 
i podoficera zawodowego: 

- druk koloru czarnego. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA - SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 stycznia 1993 r. 

w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bydgoskim, elbląskim, 
katowickim, kieleckim, konińskim, koszalińskim, opolskim. płockim. siedleckim i skierniewickim. 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej 
(Dz. U. Nr 21, poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328) oraz 
w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. 
o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych 
naczelnych i centralnych organów administracji państwowej 

Lp. Województwo, gmina Nazwa obowiązująca, 
rodzaj miejscowości 

1 2 3 

bydgoskie 

1 Zlotniki Kujawskie Tuczno, wieś 

2 Zlotniki Kujawskie Zlotniki Kujawskie, wieś 

3 Zlotniki Kujawskie Zlotniki Kujawskie, wieś 

elbląskie 

4 Paslęk Rzeczna, wieś 

katowickie 

5 Tworóg Koty, wieś 

(Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 
30, poz. 163, Nr 64, poz. 387, Nr 73, poz. 433 i 434 oraz 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Ustala się następujące brzmienie i pisownię nazw 
miejscowości : 

Drugi przypadek, forma Nazwa dotychczasowa, 
przymiotnikowa rodzaj miejscowości 

4 5 

-na Tuczno - Cukrownia, osada 
tuczeński 

-nik, -kich Tucholka, osada 
zlotnicki 

-nik, -kich Zlotniczki, kolonia 
zlotnicki 

-nej Kalsk, osada 
rzeczeński 

-tów Kot, wieś 
kotowski 

, ł 
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1 2 3 4 5 

kieleckie 
6 Jędrzejów Wilanów, wieś -nowa Wil ia nów Drugi, kolonia 

wilanowski Wilianów Pierwszy, wieś 

konińskie 

7 Przykona Żeroniczki, wieś -czek Bądków Pierwszy, część wsi 
żeronicki 

koszalińskie 

8 Grzmiąca Iwin, wieś -na Junki, osada 
iwiński 

9 Grzmiąca Iwin, wieś -na Krzygłówka, osada 
iwiński 

10 Grzmiąca Iwin, wieś -na Rusino, osada 
iwiński 

opolskie 
11 Murów Grabczok, wieś -ka Grabczak, wieś 

grabczocki 
12 Murów Morcinek, przysiółek -nka Marcinek, przysiółek 

morcinkowski 

płockie 

13 Daszyna Nowy Sławoszew -go, -wa Sławoszew, wieś 
sławoszewski 

14 Daszyna Stary Sławoszew, wieś -go, -wa 
sławoszewski 

siedleckie 
15 Pilawa Lipówki, wieś -wek Lipówka, wieś 

lipowski 

skiern iewickie 
16 Teresin Teresin, wieś -na Zielonka, wieś 

teresiński 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów: J. M. Rokita 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 1992 r. 

w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia 
ich do obiegu. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, 
poz. 360) zarządza się, co następuje: 

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, będą wprowadzone 
do obiegu w dniu 18 stycznia 1993 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

§ 1. Ustala się wzory, próbę i wagę monet nominalnej 
wartości 200.000 zł, określone w załączniku do zarządzenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: 
H. Gronkiewicz- Waltz 

Wartość 

zł 

1 

200.000 

, 

Załącznik do zarządzenia Prezesa Naro
dowego Banku Polskiego z dnia 29 gru
dnia 1992 r. (poz. 4) 

WZORY, PRÓBA I WAGA MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ 

Cechy graficzne Brzeg Waga w Średnica Próba 
strona główna strona odwrotna (otok) gramach wmm 

2 3 4 5 6 7 
Wizerunek orła ustalony dla go- Popiersie Michała Tokarzews-
dła RP, po bokach orła oznacze- kiego-Karaszewicza, w otoku 
nie roku emisji 19-91 , pod orłem napis GEN. DYW. MICHAŁ TO- gładki 19,3 35,0 Ag 
napis ZŁ 200000 ZŁ, w otoku KARZEWS KI- KARASZEWI CZ 750/1000 
napis RZECZPOSPOLITA POL- "TORWID" 1893-1964, nad 
SKA prawym ramieniem znak Polski 

Walczącej 

, 




