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§ 3. Obowiązkowi świadczenia usług . przew\)Zow ycn 
nie podlegają jednostki wymientone w § 2 ust. 1 rozpo
rządzenia ' Rady Ministrów z (jnia 11 marca 1964 r. w spra· 
wie obu\'iiązkuweg0 świadczen ia usług plzewoz<?wych w 

--------------------------~--

kr ajow ym transporcie drogowYIIł (IJz. U . N I 10. poz. 65. 
z 1971 r. Nr 31, poz. 283 i z 19"12 r. Nr 49. poz. 317). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady M,inlstrów : w z. Z. fI.1essner 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

. z dnia 22 si erpn ia ) 98:' r. 

w sprawie ustalenia ł ogłoszenia słiltlJtu stowarzysu'nia wyższej użyteczności »Tflwanystwo ŁącznoścI 7. Polonią 
Zagraokzną "Polonia" <c. . 

Na'" podstawie § 2 rozporządzenia Rady Mini strów 
z 'dnia 14 maja 1973 r. w sprawie uznania Towarzystwa 
ł.ączn qś ci z Pol unią Zagraniczną "Pulonia" za stowarzy
szenie ' w(yższej użyteczn ości (Dz. U. Nr 20, poz. 115) za
rządza się" , co następuje : 

§ 1. .Usta la się statut stowarzyszenia wyższej uży · 

tecznośCi «Towarzystwa Łączności . z Polonią Za gr' aniczn ą 
"Polonia" ", stanowiący załącznik do zarządzenid. 

§ 2. Tr aci mile zarządzenie Ministra Spraw Wewnęt r z

ny~h z dnia 5 kwi e tnia 1974 r. W sprawie ustalenia i oglo
f>zenia sta tutu stowarzysze nia wyższej 'użyteczności «To
warzys tw o Łą<;"zn ości z P () lonią Zag raniczną "Polonia"" 
(Monilnr Polski Nr 13, poz. 9'2). 

§ 3: Zarząd zen i e wchodzi w życ ie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw 'vVewnętrznych: C. Ki-szc7.nk 

(Statut T owarzy otu;a Łc, c:z nosci . z . PoLuniq Zagraniczną .. Polo nia" za wiera zat(j cznik do nlftle],<."go łLufneru, dOSlaTl;Zuny 
. na podstaw Ie indywid ualnych zamówień) 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘT.RZNYCH 

z dnia 26 sierpni'd 1985 r. 

w sprawie ustalenia i oq~os:leDia statutu s.towarzyszenia wyższej użyteczności "PolskI Komltpt Pomocy Społecznej". 

Na' podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów l 

dnia 18 lis topada 1968 . r. w '>prawie uznania Pols ki ego ! 
Komit e tu Pomocy Społecznej za stowarzyszenie wyższej 
użyteczności (Dz. U. Nr 43, poz. 310) zarządza się, co na · 
stę puje : 

§ l. lista la !!<ię statut stowarzyszenia wyższej u ży-

teczrl o5ci "Pdlski' Kumite t Pomocy Społec znej", sta nowiący 
zalcc7n ik do za rządzen ia . 

§ 2. Traci moc zarząd 2. enie Ministra Spraw Wewnętrz

nych z dnia 31 fi1ycznia 19130' r. w sprawie ustalenia i ogło
szenia statutu stowarzyszeni p wyższej użyteczn ości 

"Polski Komitet Pomocy Spułecznej" (Monitor Polski 
Nr 5, poz. 20). 

§ 3_ Zarządzenie wchodzi w . życie z dniem ogłoszenia. , 

.' ,Mini ster Spraw Wewnętrzrfych: C. Ki ,~ zr7n k 

(,sI'UI, .. a f'uL , k tego KOln/ldu Pomocy S /Jutecznej w Wl era załącznik do mme)szego numeru, dustarczunl! nu pod ~ta u; !e 
indYWiduaLnych. zamówień) 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ŻACRANICZNYCH 

(Z dnia 15 lipca 1985 r. 

w "praWie funkcji konsulów w zakresie rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej. n "ukowo-łerhnk7nej 
kulturalnej między .Polską Rzecząpospolitą Ludową a państwem przyjmującym. 

Na podstd wie art. '27 ust. 2 ustawy ,z dnia 13 lutego 
1984' r. o funkcj ach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej 
Lud uwej(Dz. U. Nr 9, poz .. 34) zarządza się. co następuje: 

§'.' I. Konsuł udziela pomocy ,osobom fizycznym 
l plawnym, instyt'ucjom i organizacjom realizującym zada-

nia z zakresu współpracy gospodarczej. naukowo-technicz
nej oraz kulturalnej między Polską Rzecząpospólitą Ludo
wą a państwem przyjmującym. 

§ 2. W . zakresie współpracy gos~odarczej k.onsul w 

porozumieniu z przedstawicielstwem d ypiomat yczn 'im 


