
~ • __ · __ a __ U __ st_.w __ ~_· _r_le _______________________ --__ ~~~18~--____________________________ ~Poz. ~W __ i_2~_ 

sgod, Iła udzielenie dni 'WOlnych w tych termi
Ilad~ pod warunkiem wykonania :& wyprzedzaniem 
udaA .ne.rutajllco od POCZlltku roku do końca 
roku kalendarzowego oru upewnienia wykona
.nia zadań planu rocznego, ni. niższego od pozia
,mu wykonania planu poprzedniego roku. 

J.Kierownicy układów pracy mogli. uwzględniając 
.topień wykonania przez nie zadań gospodar
czych oraz spełnleni.e w,uunków wymienionych 
w ust. 3, ustall~ w rozkładach czasu pracy do.-

datkowe dni wolne od pracy w termindch 2 listo
pada oru 2,( l 31 grudnia 1985 r. 

.. Czas pracy regulowany normą średnio ,(2 godziny; 
tygodniowo podlega rozliczeniu stosownie dQ 
przyjętego przez zakład pracy okresu roz1iczenlQ
wego." 

ł 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
·nenia. 

Prezes _Rady Ministrów: w z. Z. f\lessne, 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

" dnia 21 sierpnia 1985 r. 

W sprawie szczegółowych warunków utycla środków przymusu bezpośredniego oraz broni pałneJ przez stra.żników 
Państwowej Straty Ryba<klej. 

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śr6dllłdowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91) 
rarząd.za się , co następuje: 

§ 1. Strażnik Państwowej Straży Rybackiej. zwany 
daleJ "strażnikiem", ma prawo stosować w niezbędnych 
granicach środki przymusu bezpośredniego określone w 
\J.5tawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śr6dlą
dowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91). zwanej dalej .. ustawił", w 
razie naruszenia lub zagrożenia naruszenia przepisów 
ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. tV 

celu zmuszenia do podporządkowania się poleceniom wy
danym przez strażnika na podstawie tych przepis6w. 

ł 2. Użycie środk6w przymusu bezpośredniego oraz 
broni palnej przez strażnika może nastąpić tylko w wy
padkach i z zachowaniem warunków określonych w 
ustawie. 

ł 3. 1. SrOOki przymusu bezpośredniego mogą byC: 
atosowane po uprzednim wezwaniu do zachowania siE} 
~godnego z prawem i po bezskutecznym uprzedzeniu 
(; użyciu tych bodków, chyba że wszelka zwłoka groziła
by niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego albo mienia 
w znacznych rozmiarach. 

2. Użycie 'rodka przymusu bezpośredniego nie może 
mieć na celu spowodowania dolegliwości ani uszczerbku 
!la zdrowiu osób. ' w stosunku do których ma być użyty. 

ł .(. 1. Strażnik może użyt siły fizycznej do obez
władnienia osoby. odparcia czynnej napa$ci albo zmusze
nia do wykonania polecenia, o którym mowa w § I. 

2. Przez użycie sity fizycznej rozumieć należy użycie 
.lły mięśni w postaci chwytów lękami lub innych ruchów 
ciała. 

3. Używajlłc siły fizycznej. strażnik nie powinien za-
4!awać uderzeń, .chyba że działa Vi obronie koniecznej 
albo w celu odparcia zamachu na życie ludzkie luh mieniE' 
~ znacznych rozmiarach. 

ł 5. 1. Strażnik ma prawo użycia psa SłlJzbowcgo 

'ako łrodka przymusu bezpoś redniego w nastqptijących 
~fpadk~h: 

1) odpierania czynnej napaści, 
2) zatrzymywania i obezwłildniania osób, 
3) w innych wypodkach, w których strażnik jest upraw

niony do użycia broni palnej. 

2. Pies służbowy używany jako środek przymusu po
winIen mieć nałożony kaganiec. z wyjątkiem wypadków., 
O których mowa w ust.! pkt 3. 

ł 6. 1. Strażnik może użyć ręcznego miotacza gazu 
w wypadkach: 

1) odpierania czynnej napaści, 
2) pokonywania czynnego oporu. 

2. Przy stosowaniu ręcznego miotacza gazu strażnik 

powinien zachować ostrożność. uwzględniając właściwości 
"'Chemicznych (aerozolowych) środków obezwładniających, 

które mogą stanowić zagrożenie dlozdrowia ludzkiego. 

ł 1. Osobom, które w wyniku zastosowania środków: 
przymusu bezpośredniego doznały uszkodzeń ciała, strat
nik jest obowiljzany udzielić pierwszej pomocy; a gdy: 
~achodzipotrzeba - zapewnić opiekę lekarską . . 

§ 8. 1. Strażnik przed użyciem broni palnej jest obo. 
wiązany: 

1) wezwać do zaniechania zamachu, natychmiastowego 
porzucenia broni lub niebe7.piecznego narzt'!(hia 81b~ 
zaniechania innej czynnej napdści. 

2) wezwać osobę do zatrzymdnia się wolając: "Stój -
Państwowa Straż Rybccka"" a w razieniez.atrzymania 
się osoby zagrozić użyciem broni palnej wołającl 

.. Stój - bo strzelam", 

3) dać strzał w górę, jeżeli wezwania , o ktÓlych mowa 
w pkt 1 I 2. okażą siq hezskuteczne. 

2. Przepisów liSt. I pkt 2 i 3 nie stosuje si ę , jeżeli 
wszelka zwloka groziłahy niehezpieczełlstwem dla życia 

ludzkiego. 

§ 9. L W k i'lzdym wypadku użycia broni strażnik 

jest obowiązany: 

I) za hezpieczyć mi.ej;;ce ZdćH7,eOla, 

2) w miarę mozl iwosci ustalić świadków zdurzenia! 



------------------~----,-----~-------------------------------

Dziennik Ustaw Nr 46 -- 61§ -- Poz. 229 i 230 - ---------------------------------------------------------------
3) niezwłocznie zawiadomić najbliiszL\ jednostk, Milicji 

Obywatelskiej oral komendanta wojewódzkiego Pań
stwowej Straży Rybackiej, który bada, czy utycie 
broni nastąpiło zgodnie I przepisami praw .. 

2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Ry
backiej jest obowiązany niezwłocznie zawiadomiĆ naj
bliższy urzCł(ł spraw wt>wnętrznych lub właściwego pro
kuratora o wypadku niezgodnego z przepisami prawa 
użycia broni przez strażnika. 

3. Jeżeli wskutek użycia broni palnej n,astl\piło zra
nienie człowieka. strażnik jest obowiązany udzieliĆ zra
nionemu piel,wszej pomocy i zapewnić opiekfł lekarskll. 

, 
4. O wypadku utycia broni, w którego wyniku na

stąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała człowieka, strażnik 
j .. t obowil\zany niezwłocznie zawiadomić właściwego 

prokuratora. 

f 10. Komendant wojewódzki Państwowej Straży 
Rybackiej jest obowiązany sprawdzać znajomość przez 
strażników przepisów regulujących warunki uzycia broni 
palnej i środków przymusu bezpośredniego oraz sposób 
postępowania przy icb użyciu. 

i 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
nenia. 

Minister Spraw \oVewnętrznych: C. Kiszczak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTW A WV2:SZEGO 

z dni. ·1 października 1985 r. 

w sprawie zasad tworzenia I funkcjonowania orgaDów samorządu studenCkiego. 

N<ł podstawie art. 120 ust. 3 ustawy I dnia " maja 
1982 r. o SZKolnictwie wyższym (Oz. U. z 1985 r. Nr 42, 
poz. 201) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Studenci szkoły wyższej, nie-zależnie od przy
Dależności organizacyjnej. tworzlł samGn4d studencki. 

2. Terenem działania samorządu studenckiego jest 
szb/a wyższa, dom studencki ł osiedle akademickie. 

3. Samorząd studencki działa przel swoje organy .. 
wyłimiane w drodze wyborów. 

§ 2. 1. Organami samorządu studenckiego s,: 
l) starosta grupy studenckiej. 

2) starosta roku studiów, 

3) wydziałowa r<lda Hmorzi\du .studencki@go l .t-l prze.
wodniczący, 

4) uczelniana rada samorządu studenckiego l jej prze
wodniczący, 

5) rada mieszkańców domu studenckiego i jej prezydium, 

6) rada osiedla akademickiego i jej prezydium. 

2. Starosta grupy studenckiej jest organizatorem gru
py i reprezentuje jej opinię. 

3. Starosta roku studiów koordynuje działania podej
mowane przez starostów grup studenckich. 

4. vVydziałowa i uczelniana rada samorządu stu
denckiego o~iniują projekty decyzji organów szkoły wyż
szej w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i socjal
no-bytowych. 

5. Przewodniczący wydziałowej i uczelnianej rady 
samorządu studenckiego organizują działania rad i repre
zentują samorząd studencki odpowiednio w radzie wy
działu i senacie. 

6. Rada mieszkilńców domu studenckiego jest repre
zentantem ogółu mieszkańców domu studenckiego or;a7.i 
orgill1i7atnrem życia społecznego na terenie domu stu
denckie~}o. 

1. Rada osiedla akademickiego koordynuje działania 

rad mieszkańców domów studenckich osiedla. 

8. Organy samorządu studenckiego współpracują ;l 

właściwymi organami partii i stronnictw polityczn ych, 
Iwillzku zawodowego, ogniwami organizacji studenckich 
i młodzieżowych o zasięgu ogólnokrajc.wym. 

ł 3. 1. Szczegółowe zasady działania samorządu stu
denckiego oru tryb wyłaniania jego organów określa re
gulamin samorządu studenckiego szkoły wyższej, ustalany 
przez uczelniany organ samorządu studenckiego i zgodny 
I: ramowym regulaminem samorządu studenckiego. 

2. RegulamiD samorządu stlidenckiego szkoły wyższej 
określa również zasady działania i tryb wyłaniania orga
nów samorządu mieszkańców domów studenckich i osieclla 
akademickiego nadzorowanego przez szkołę wyższą. 

3. Regulamin samorządu studenckiego szkoły wyższej 
wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez rektora 
ukoły wyższej, za zgodą właściwego ministra nadzoru
jącego szkołę wyższą. 

§ 4. 1. \Iv razie gdy działalność organów samo
rządu studenckiego narusza prawo lub interes społeczny, 
zakłóca realizację zadan " dydaktyczno-wychowawczycłl 
szkoły lub porządek obowiązujący w szkole. rektor szkoły 
wyższej zwraca właściwym organ01u samorządu uwagę 

na dos-trzeżone nieprawidłowości. polecając _jednocześnie 

ich usunięcie w określonym terminie. 

2. Niewykonanie polecenia. o którym mowa w ust. l, 
powoduje. stosownie do oko)ic:zności, uchyl en ie uch wały 
organu samorządu studenckiego. zawieszenie w czyn
nościach na czas określony członka organu samorządu stu
denckiego 01lp0wiedzialnego za nieprawidłowości luh icn 
usunięcie. zawieszenie organu lub orga.nów samorządu 

studenckiego przez rektora. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w żvcie z dnie>ill ogło

szenia. 

Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego: B. (lij/ShH::WJC.Z 


