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8} w województwie słupskim: 

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Byto
wie z siedzibą w.Miastku, któremu powierza się załat
wianie spraw z terenu gmin: Miastko iTrzebielino, 

9) w województwie warszawskim: 

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w No
wym Dworze Mazowieckim z siedzibą W Legionowie, 
któremu powierza się załatwianie spraw z terenu miasta 
Legionowo oraz gmin: Nieporęt, Serocki Skrzeszew, 

10) w województwie wrocławskim: 

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury -Rejonowej Wroc
ław-Fabryczna we Wrocławiu z siedzibą w · Środzie · 

Śląskiej, któremu powierza się załatwianie spraw z tere
nu gmin: Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Malczyce, 
Mietków, Miękinia i Środa Śląska. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia ośrodków 
zamiejscowych prokuratur rejonowych (Monitor Polski Nr 9, 
poz. 67, z 1992 r. Nr 28, poz. 197, z 1993 r. Nr 4, poz. 15, Nr 
2t, poz, 228, Nr 44, poz. 436 i Nr 54, poz. 505 oraz z 1994 r. 
Nr 6, poz. 57). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości : W. Cimoszewicz 
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ZAR.ZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 23 marca 1994 r. 

w sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą. 

Na podstawie art. l ust. 2 ustawy z dnia·2 grudnia 1993 r. 
o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami 
i technologiami wzwiązku z porozumieniami i zobowiązania
mi międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykazy towarów i te.chnologii objętych 
szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozu
mieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi: 

1) wykaz towarów i technologii objętych porozumieniami 
i zobowiązaniami międzynarodowymi dotyczącymi- bez
pieczeństwa narodowego - stanowiący załącznik nr 
l do zarządzenia, 

2) wykaz substancji chemicznych, mikroorganizmów, wi
rusów, bakterii i toksyn oraz urządzeń i technologii, które. 
mogą mieć zastosowanie do rozwoju produkcji chemi-

cznej lub biologicznej - stanowiący załącznik nr 2 do 
zarządzenia, 

3) wykaz towarów i technologii istotnych z punktu widze
nia jądrowego cyklu paliwowego oraz zdolności do 
wytwarzania jądrowych urządzeń wybuchowych - sta
nowiący załącznik nr 3 (część A i część B) do za
rządzenia, 

4) wykaz technologii rakietowych - stanowiący załącznik 

nr 4 do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dnięm 25 marca 
1994 r. 

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: wz. M. Leśny 

(Załączniki nr 1,2,3 (część A iczęśt B) i 4 do zarządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE 'PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 10 marca 1994 r. 

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości ' 20.000 zł i 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, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 i z 1994 r. Nr 1, poz. 2) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. Ustala się wzory, stop, próbę i wagę monet nomina
lnej wartości 20000 zł i 200000 zł, określone w załączniku 
do zarządzenia. 

§ 2. Monety, o których mowa w § 1 , będą wprowadzone 
do obiegu w dniu 8 kwietnia 1994 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: 
H. Gronkiewicz- Waltz 


