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Załącznik do z<1fządzenia nr 83 Pre
zesa Rady Ministrów z dni a 29 paź
d;~i e rnika 1973 r. (poz. 268). 

EWrDENCJA PRZY JĘTYCH DO WYKONANIA POSTULATÓW I WNIOSKÓW 

Komitet FJ N (nazwa) 
Lp. Data 

Imię i nazwisko oraz Treść postl11atu 

~Y~ adres wnioskodawcy i wniosku 

I 2 3 : 4 ---

*) W~zy.stkie postulaty i wnioski dlielą się na dwie grupy: 
administracyjno-organizacy jne i gospoddrcze. 
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Termin Jednostka 
Charakter 

Sposó h post.ula tu Uwagi 
realizacji realizac ji realizując e i wniosku 

-
l I 

-_ .. -.----
5 6 7 8 I 9 . 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 18 października 1973 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie . ustalenia .. j. ogloszenj.a . statU'tu stowarzyszenia wyższej uży!p.cznoś:::i Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne. 

Na podstawie § 2 rozporząrtzenia Rady Ministrów 
z dnIa 9 stycznia 1971 r . w sprdwie uznania Polskiego To
warzystwa Ekonom icz neg o za stow a rzyszenie wyższej uży

teczności (Dz. U. Nr 2, poz. 17) zarządza się, co następuje: 

§ l. W załączn i ku do zarządzenia Ministra Spraw W e
wnętrznych z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie ustalen ia 
i ogłosze nia statutu stowarzyszenia wyższej .użyteczności 

Polskie Towarzystwo 'Ekonomiczne (Monitor Polski z 1973 r. 
Nr 1, poz. 2) wprowadza s ię następujące zmiany: 

1) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. VV r azi e uzasadnionej pJtrzeby władze Towarzy
stwa mogą dokooptować do swego grona nowych 

członków do maksymalnej licz by członków prze
wid zia nych w statucie dla danych władz . ": 

2) w § 30 ust. 1 liczbę ,,51" zastępujE' się I1czbą ,,55"; 

3) dotychczasową treść § 82 oznacza Się jako ust. 1 oraz 
dodaje s i ę ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarząd 
oddziału w,)jewódzk:ego może wyrazie zgodę na 
wybranie tych samych osób w skład zarządu kola 
na dwie następne kadencje." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dni em ogłoszenia. 

M.inister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 



• 
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególny.ch numerów wnosić nal eży do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mi
nistrów (Warszawa 34, ul. Powslńska 69/71 przegródk a pocztowa 81) w terminie 10 do 15 dni od daty wydania na

stępnego kolejnego numeru. 

Oplatl! za prenumerlltEj Monitora PolskIego wynosi: rocznie 120,- zł, półrocznie 70,- zł. 

Prenumera tę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 115to
pada. Prel1umeratEj można zgłaszać wstecz ZII l półrocle bleżąceąo roku do dnia 
31 marca, za 11 półrocze bądż za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do abo
nentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych nume
rów dekonana zostanie z opóźnieniem, II ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. 
Opłata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym prze
kazem pocztowym na konto AdministracJI Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim IV OddzIał MIelskI. Warszawa nf 1528-91-43745. Ra
chunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokład
ną nazwę Instytucji (bez skrótów), dokładny adres z numerem kodu pocztowego 

oraz liczbę zamawianych egzemplarzy Monitora Pol~klego. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży 
w Warszawie: al. l ArmII WojskI! Polskiego 2/4. "Dom Ksląikl" - KslęgllTnla Plaw
no-Ekonomiczna - ul. Zurawla l , kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów - al. 
Gen. SWlerczewsklego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w Białymstoku, Klllowl
cach, Kos1allnle, Krakowie, Łodzi, Olsztynte, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu I ZIelonej 
Górze oraz w kasach S4dów PowIatowych w Bydgoszczy, CIeszynIe, Częstochowlę, 
Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Lublinie, OstrowIe Wlkp., Poznaniu, RadomiU, 

Szczecinie, Tarnowie I Toruniu. 
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W Zakładach Graficznych .. Tamka", Zakład nr \, Warszawa, ul. Tamka 3. 
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