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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 1:1 kwietnia 1972 r. ,-
w sprawie ' uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użytecznoścl. 

Na podstawie art. 46 ' I 41 Prawa o stowarzyszenIach 
Z dnia 27paździemika 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z póź
niejszymi zmianamI) zarządza się, co następuje; 

§ 1. Stowarzyszenie "Towarzystwo ' Wiedzy Wojskowo
Obronnej" uznaje się za stowarzyszenie wyższej użytecz:

ności. 

, § 2. Stowarzyszeniu "Towarzystwo Wiedzy Wojskowo
,Obronnej" ,nadaje się' statut, który ustala i ogłasza Minister 

Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Mfnistrem Obrooy' 
Narodowej. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom " 
Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej oraz innym za
interesowanym ministrom. 

§ 4. Rozporządzeniewchodżi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewic. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZEGLUGI 

, z ,dnia 30 marca 1972 r. 

w sprawie określenia wykroczeń, Za które funkcjonariusze administracji żeglugi śródlądowej upowa:inł~nl są do nakła
dania grzywien w chodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania lm upowainleń. 

Na podstawie art. 67 § 2 Kodeksu postępowania w spra
wach o wykroczenia (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 116) 
w związku z § ' 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-

. strów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie lladania funkcjo- . 
lIlariusz.om . niektórych organów uprawnień do nakładania 
grzywien wdrodze'·mandatu karnego (Dz. U. Nr 35, poz. 308) 
-zarządza się, co następuje: 

§ 1. Funkcjonari!Jsze administraćji żeglugi śródlądowej 
upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego za wykroczenia określone wart. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 IlKIrca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych 
drogach wodnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 20, poz. 182 i z 1969 r. 
Nr 29, poz. 163). 

, § 2. t. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego wydają kierownicy inspektoratów żeglugi 
śródlądowej. 

2. Upoważnienie powinno zawierać: datę wydania i ter
min ważności, ' oznaczenie organu wydającego upoważnienie, 
powolanie podstllwy prawnej, Imię, nazwisko i stanowisko 
służbowe upoważnionego funkcjonariusza ad,mlnistracJi że-

glugi śródlądowej, numer legitymacji służbowej, określenie 
wyk1;oczeń, za które funkcjO'Ilariusz upowa:imiony jest do na
kładania grzywien w drodze mandatu karnego, orilz obszaru, 
na którego terenie upoważnienie jest ważne. Upoważnienie 
powinno pyć podpisane przez ' osobę, która je wydała, 
i opatrzone pieczęcią. 

§ 3. Tracą .moc: 
l) zarządzenie . Ministra Zeglugi z dnia l października. 

1964 r. w sprawie określenia przełoionej władzy służbo
wej uprawniónej do Wydawania organom . administracji 
żeglugi śródlądowej imiennych upoważnień do nakłada
nia i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego 
(Monitor Polski Nr 70, poz. 329), 

2) instrukcja Ministra Zeglugi z dnia l października ,1964 r. 
w sprawie nakładania I ściągania grzywien w drodze 
mandatu karnego za wykroczenia mniejszej wagi na śród
lądowych drogach wodnych , (Monitor Polski Nr 10, 
poz. 331). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dni~m ogłosze
nia. 

Minister Zeglugi: w z. S! PerkowIe:l 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 6 kwietnia 1972 r; 

w sprawIe ratyflkac}l pnez Por-tugallę Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej 
. w Nowym Jorku dnla 30 marca 1961 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art y
Jiułem 4Q ustęp ~ Je<J,no!iieJ kon:wencji o ~rodkacą odurza-

jących z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 mar
ca !!)fi.! r. (Dz. U. I lY66 r. J'lr ' ~5, poz. 271), został złożony' 

/ 




