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ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

237 - z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania Towarzystwa Naukowego Organizacji Kie-
rownictwa za stowarzyszenie wyższej użyteczności . 565 

238 - z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych 
przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości . 566 

239 - z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzy-
stanie z wód i urządzeń wodnych 566 

2łO - z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości. zasad i trybu nakładania oraz ściągania 
kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska 567 

241 - z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospo-
darki finansowej państwowych szkół wyższych . 570 

242 - z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie warunków i trybu zgłaszania zamiaru połączenia jedno-
stek gospodarczych oraz trybu postępowania odwoławczego w razie zgłoszenia sprzeciwu 
przez organ antymonoJ:olowy 572 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 

243 - Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobów Naturalnych z .dnia 14 listopada 1987 r. w spra
wie określenia wykroczeń. za które funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Ochrony Srodo
wiska. terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw 
ochrony środowiska. gospodarki wodnej i geologii oraz Straży ochrony Przyrody są upo-
ważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 573 

244 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania 574 

245 - Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1987 r. W sprawie wykazu 
towarów i usług. którymi obrót z zagranicą nie wymaga koncesji 576 

246 - Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1987 r . w sprawie trybu 
postępowania w sprawach nadania. zmiany i cofania uprawnień do prowadzenia handlu za-
granicznego 578 

247 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ' z dnia 28 listopada 1987 r. w sprawie sposobu ozna-
kowania opakowań środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych 579 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 23 grudnia 1987 r. 

Nr 41 

w sprawie uznania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa za stowarzyszenie wyższej użyteczności. 

Na podstawie art. 46 i 47 Prawa o stowarzyszeniach 
z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94. poz. 808. 
z 1946 r. Nr 4. poz. 30. z 19 .. J r. Nr 41. poz. 293 i Nr 45. 
poz. 335. z 1950 r. Nr 44. poz. 401 i Nr 53. poz. 489~, 
z 1964 r. Nr 41. poz. 276 oraz z 1985 r. Nr 36. poz. 167) 
zarządza się. co następuje: 

§ l. Stowarzyszenie .. Towarzystwo Naukowe Organi
zacji i Kierownictwa" uznaje się za stowarzyszenie wyż
sze j użyteczności. 

§ 2. Stowarzyszeniu .. Towarzystwo Naukowe Orga
nizacji i Kierownictwa" nadaje się statut. który ustala 
i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem - Kie
rownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego 
Wdrożeń. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 


