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USTAWA 

z dnia 16 grudnia 1972 r. 
i 

o zmianie ustawy o łączności. 
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Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1961 r.o łączności 
'(Dz. U. Nt 8, poz. 48) art. 5 otrzymuje .brzmienie: 
~,Art. 5. Dziai~lność objętą prawem wyłączn~ści Państwa w 

dziedzinie kolportażu prasy (art. 1 ust. 1 pkt 2) wy-

3)ża graąjcą - jednostki podległe Ministrowi 
Hapdł'u Zagranicznego lub za jego zgodą -'- jed. ' 
nostki lub organizacje wymienione w pkt 1, ' 

konują: ' 4) w zakresie kolportażu Dziennika Ustaw Polskiej . 
1) na terenie całego Państwa - jednostki po~ległe 

Ministrowi Łączności lub organizacje spółdzielcze 
okreśJone przez Radę Ministrów, . 

Rzeq;ypospolitej Ludowej, l. Monitora Polskiego ~ 
orazwszystkJch dzienn'ikóvi ur,zędowych - jed~ . 
nostki sprawujące , administrację tych wydaw~ 

1,( 2) w Siłach Zbrojnych w zakresie prasy wojskowej 
oraz ' innej określonej przez Ministrów Obrony 
Narodowet i Spraw Wewnętrznych '"7'" jednostki 
podległe , Mipistrom Obrony Narodowej i Spraw 
Wewnętrznych lub za zgodą tych Ministrów:"" 
jednostki lub organizacje wymienione w pkt l, 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ógłos~enia. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. JablQi!skl 
Sekretarz RadyPanstwa: L. Stasiak 
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Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady . Mi
nistrów (Warszawa 34, ul. Powslńska 69/71 - ~krytka pocztowa nr 3) w termil}ie '10 do 15 dni od daty wydania następnego ko~ 

lejnegonutneru. .. 
. . 

Prenumeratę na rok następny (roczną .lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listo
pada. Prenumeratę można zglaszać wstecz za , I półrocze bieżące ;j o r6k,u do dnia 
'31 marca, za II półrocze b!!dź za cały bieżący rok -do dnia 30 września. Do abo-

I nentów, któ~zy opłacą ,prenumeratę po 4'ch terminach, wysyłka pie,wszych n~merów 
dokonana zostanie z opóźnieniem; a ponadto zo.staną policzone koszty przesyłki. Opła. 
ta ,za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym priekazem 
pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Ił~dy Ministrów w Narod.o
wrlD Banku Połsklm.IV Oddział 'Mle,lsld, Warszawa nr 1528-91-43745. Rachunków '711 
prenumeratę me wystawia s-lę. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę In
stytucji (bez skrótów), nazwę I numer doręczająceqo u~zędu pocztowego (jak War sza- , 

-< wa . 10,_ Poznań 3 Itp.), powiat, ,ulicę, · nr domu, nr skrytki pocztowej oraz licz~ę. zama- ' 
- wianych egzemplarzy Dziennika Ustaw. , 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw naby-wat można w I punktach sprzedaży 
w Warszawie: ' al. I ArmII) Wojska Polskiegp 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Praw~ 
no-EkonomicZna ,.:- ul. Nowy Swlat 1', kiosk "Domu Ksll\żkl" w gmachu sądów - , 
er. Gen. Swierczewsklego 127, w kasach Sądów WOjew6dzklch w: Białymstoku, Kato. 
wicach, Kośzalinie, Łodzi, Olsztynie, Ópol}l, -Rzeszowie, Wrocławiu I Zielonej Górze 
oraz w kasach Sąd6w PÓwlatowyeh w: Bydgoszczy, Częstochowie, GdąńskiI, Gdyni, 
Gliwicach; ijrakowie, Lublinl.. Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Radomiu" Szczecinie, Tar-

nowiE! I Toruniu. . 

• Re,dakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów; :Warszawa 34, 

ul. Powslńska 69/71 (s)uytka pocztowa nr . 3),. 

Tloczonoz polecenii! Pretesa Rady Mlnlstr6w 
w Zakładach Graficznych !,Tamka", Zakład nr l, Warszawa, 'ul. Tamka 3. 

, Zam. 238~ , Cena 9.60 zł 
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