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ZARZĄDZENIE MINISTR:A łĄCZNOSCI

.

~jierpnia

z dnia 20

....

1986 r .

w sprawie ' kr~jowej taryfy telekomunikacyjnej.3) cżęść III -

Na podstawie art. 48 u~t. 1 ustawy z dnia 15 listo' pada 1984 r. o łączności (Qz, U. Nr 54, poz. 275) zarządz1
się, co następuje:
§ 1.
,cyjnąw

Wprowadza się krajową taryfę telekomunika..
brzmieniu podanym w załączniKu do niniejszego

zarządzenia,

1)

część

. 2)

część

(Krajową

i

obejmującą:

część

IV -

krajową

Zarzą,dzenie wch~dzl

krajową taryfę telęgraficzną,

tar yf ę

teL ekomunikacyjll4

te Iein f orIlia tyczną ,

w

życie

z dniem 1

wrześnil

Minister ~ączności: w z. K. Czru:riied<

zawiera za~ąc. mik
w dyrekcjach

,zamówień

taryfę

§ 2, Traci moc zarządzenie Ministra Łączno~ci z dni!
8 października 1984 r. w spra'wie krajowej taryfy teJeko
mU,llikacyjnej (Dziennik Łą~zności . 1\:r 14, poz. 90).
§ 3.
1986 r.

krajową taryfę telefoniczną

II

4)

.krajową taryfę radi,okomunikacyjną, .

do niniejszego numeru, dostarczany na
poczty t telekomunilcacji) ,

p~dsta 'wie

indywiduaLny ch

okręgów
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ZARZĄDZENIE MINISTRA . SPRA WI 2DLIWOSCI

z dnia 15 lipca 1986 r.
uchylające z~rządzenle w aprawle odznaki Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 10 grudnia
1959 LO Służbie Więziennej (Dz. U. z i984 r. Nr '29,
poz, 149) za r ządza-się, co następuje:

I

§ 1. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie odznaki Wzorowego
Funkcjonariusza Służby Więziennej (Monitor Polski Nr 58,
poz. 312 i 1. 1977 r. Nr 33, poz. 159) .

wi~dliwości w sprawie zasad i trybu udzielilnia wyró~·
nień funkcjonariuszom
Słu'ż by
Więziennej
oraz wzOru
odznaki "W . Służbie Penitencjarnej", ogłoszone w Dzien·
niku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości.
§ 3. Zarządzenie

wchodzi w

żyCie

z dniem ogl.:>.-

szenia.

. § 2. Zasady nadawania oraz wzór odznaki "W Służ
bie Penitencjarnej" okreŚla zarządzenie Ministra Spra-

Minister

Sprawiedliwości:

L. Domewcki

•

r

Reklamacje I powodu nle.doręozenle pOlzn:eyoinych IlLlmerów '., fI<lo. " . .".,,, "4
piśmie do Wydziału AdUllnlstracjl Wydawnictw Ur~ędu , Rady Mlna~tr()w ' II ; .'" w,,1n
ska SW7l . 00-919 Warsz8wa. ak rvłka poC'lIo wlI 811 po otrzvmanlu naslllnnpQ,'_ 1<""'ł4

DęQI)

numeru.
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