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ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW: 
65 - z dnia 23 mar.ca 1967 ' L W sprawie utworzenia wyższych szkól oficerskich 95 
66 - z dnia 23 ~rca 1967 L W sprawie stref ochr onnych ustanawi anych dla ochrony powietrza a tmosferyczne-

go przed zanieczyszczaniem 95 
ROZPORZĄDZENIA: 

67 - Przewodniczącego Komitetu Pracy i Pła c z dnia 15 marca 1967 L W sprawie podstawy wymiaru składek 
i świadczeń ora z zryczałto~ania -składek na b.be zpieczenia społeczne z tytułu zatl udmenia w spółdziel- ' 
czych zakłada ch usługowych . ' . . . , '. . . . . . 96 

68 - Minis tra Zeglugi z dnia 10 kwietnia 1967 L W spra wie ograniczenia po!owów niekt órych gatunk ów ryb 
włokiem na wodach Północno-Zachodniego A tlantyku . , , 98 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE I 
69 - z dnia 31 mar ca 1967 L W sprawie . przystąpienia Gujany do Konwe'ncji o międzynarodowym lotnictwie cy-

~iłnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. 99 
OBWIESZCZENIA: 

70 ~ Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia , 1967 r. o s'pros towaniu błęd ów w rozporządzeniu Ministra Fi-
-na nsów .z dnia 28 lipca 1966 L W sprawie kart poda tkowych dla drobnych rzemieślników ... 100 

71 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego te kstu ustaw'y z dnia 
29 marca 1962 L o wyższych szkołach artystycznych 100 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 marca 1967 r. 
- . 

w sprawi.e utworzenia wyższych szkół ofłcerskich. 

Na pod stawie art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 llstawy 
z dn ia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym 
(Dz. U. Nr 14, poz. 10'2) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się następujące wyższe szkoły oficerskie: 

1) \Vyższą Szkolę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych 
im. Tadeusza Kościuszki, 

2) 'Wyższą 'Szkołą Oficerską Wojsk Pancernych 
im. Stefana Czarnieckiego, 

3) Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i ,Artylerii 
im. gen. Józefa Bema, 

4) Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 
im. por. Mieczysława Kalinowskiego; 

5) Wyższą Szkolę Oficerską Wojsk Inżynieryjnych 
im. gen; Jakuba Jasiński'ego, 

6) Wyżs zą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności 
im. płk. Bo,Ieslawa Kowalskiego pseudonim "Ryszard", 

7) Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk .Chemicznych 
im. Stanisława Ziaji, 

8) Wyższą Oficerską Szkołę Samochodową 
im. gen. Aleksandra, Waszkiewicza, 

9) Wyższą ' Oficerską Szkołę Lotniczą 

im. Jana Krasickiego, 
10) Wyższą Oficerską Szkołę Radiotechniczną 

im. kpt. Sylwestra Biutosika, 
O) Wyższą Oficerską Szk,olę Techniczno-Lotniczą 

im. gen. Walerego Wróblewskiego, 
12) Wyższą Oficerską Szkołę Uzbrojenia 

im. por. Walerego Bagiilskiego i ppor. Antoniego Wie
czork.iewicza. 

§ 2. Wyżs'ze szk()ly oficerskie prowadzić będą działal
ność dydaktyczną o ogólnym kierunku techniczno-organiza
cyjnym, kształcąc i wychowując kadry specjalistów wojsko
wych, przygotowanych do objęcia w Siłach Zbrojnych sla
nowisk wymagających posiadania wyższego wykształcenia 

za\"odowego. 
§ 3. 1. Ramowe programy nauczania w wyższych szko

łach oficerskich w zakresie nauk innych niż wojskowe us ta
la Minister Obrony Narodowej 'ił porozumieniu z Ministrem 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. 

2. Kontrolę i ocenę realizacji programu nauczania w za~ 
kresie nauk innych niż wojskowe przeprowadza się z udzid

, łemprzedstawicieli Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyż
szego. 

§ 4. Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego udzieli 
Ministrowi Obrony Narodowej pOimócy w doborze do w'yż
szych szkół oficerskich ' pracowników naukowo-dydaktycz-, 
nych ao prowadzenia zajęć w zakresie dyscyplin naukowych 
innych niż wojskowe. 

§ S. Absolwenci wyższych szkóf oficerskich uzyskują 
tytuł inzyniera wojskowego określonej specjalności. 

§ 6. Terminy rozpoczęcia nauki w poszczególnych wyż
szych ,szkołach oficerskich określi Minister Obrony Narodo
w ej w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyż
szego. 

§ 7. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom 
Obrony Narodowej oraz Oświaty i ,Szkolnictwa Wyższego. 

~ 8. Rozporządzenie wchodżi w życie z dniem ogło
szenia. 
Prezes Rady Ministrów; ' J. Cyrankiewicz , 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

ż dnia 23 marca 1967 r. 

w sprawie stJef, ochronnych ustanawianych dla o~hrony pOwietrza ~tmosferycznego przed z!lnicr:zysz.czaniem. 

Na -podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia, ,21 kwietnia 
1966 r. o ochronie powietrza atmosferycznego - przed zanie-

czyszczaniem (Dz. U. Nr 14, poz. 87) zarządża się:· c~ na~ ' 
stępuje: 

'. ! 
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