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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYeH 

z dnia 14 września 1983 r. 

w sprawie ustalenia ·i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody". 

Na podstawie § 2 rozporząd:zenia Rady Ministrów 
z dnia 20 sierpnia - 1968 r. w sprawie uznania "Ligi 
Ochrony Przyrody" za stowarzyszenie wyższej użytecz

ności (Dz. U. Nr 33, poz. 227) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej uży

teczności "Liga Ochrony Przyrody". Tekst statutu zosta
nie ogłoszony VI odrębnym wydawnictwie. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministr~ SJ>raw We
wnętrznych z dnia J O czerwca 1976 r. w sprawie usta
lenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej uży

teczności "Liga Ochrony Przyrody" (Monitor Polski Nr 27, . 
poz. 119). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi .... i żyCie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrzny~b: w z . . W. Pożoga 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 14 września 1983 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre . czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz 
granicznej kontroli dewizowej. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej 
z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21. poz. 133) zarządza 
się, co następuje: 

§ l. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 
23 czerwca 1973 r. w sprawie zezwolenia na niektóre 
czynności obrotu wartościa~i dewizowymi oraz granicz
nej kontroli dewizowej (Monitor Polski z 1973 r. Nr 29, 
poż.184, z 1975 r. Nr 14, poz. 83, z 1976 r. Nr 31. poz. 136, 
z 1977 r. Nr 22, poz. 113, z 1978 r. Nr 14, poz. 48 i z 
1979 r. Nr 10, poz. 64) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 47 w pkt 3 skI eśla ~iEi wyrazy "Chińską Re
publikę Ludową", 

2) w § 49: 
a) • w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub w drodze tzw. 

wyjazdów popieranych", 
b) ust. 2 -otrzymuje brzmienie: 

,,2. Przyjęcie należności może nastąpić na pod
stawie . pisemnego zlecenia jednostki delegu-

jącej, dysponującej przyznanymi jej zagranicz
nymi 5rodkami płatniczymi na koszty służbo

wych podróży zagranicznych, zawierającego 

stwierdzenie,. że określona osoba jest delego
wana służbowo za granicę i że koszty jej 
przewozu.· pokrywa jednostka wystawiająca 
zlecenie." ; 

3) w § 51: 
a) ust. 3 skreśla się, 

b) p st. 4 oznacza się jako ust. 3; 
4) w § 64 w ust. 1 wyrazy ',,1.000 zł" zastępuje się wy

razami ,,3.000 zł" · oraz .skreśla się wyrazy "a gdy 
wywóz następuje na polskim statku - do 2.000 zł, 

z wyjątkiem wywozu na promie"; 
5) w § 72 w ust. 3 wyrazy ,,500 zł" zaslępuje się wy-

razami ,,1.500 zł". . . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: S. Nieckarz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI l GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

z dnia 12 sierpnia 1983 r. 

w sprawie szczegółowych zasad warunków udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu 
" miesięcmych opłat i czynszów za mieszkania . 

Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały nr 1 Rady Ministrów 
z dnia 11 stycznia 1980 r. w sprawie terenowych fundu
szów mieszkaniowych (Monito~ Polski z 1980 r. Nr L 

poz. 2 ' i z 1983 r. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co na
stępuje: \ 


