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ZARZĄDZENIE MINISTRA FIN ANSO W 

z dnlll 21 Ityćzn!a 1962 r. 

w sprawIe ustalenIa w roku 1962 termInu płatności składek za obowIązkowe ubezpIeczenia następstw nieszczęśliwych 
wy!ladków I odpowIedzialnoścI cywilnej z ruchu ,poJazdów samochodowych. 

! ' . 

Na podstawie IIrt. 6 ust. I usta~y z dnia 2 ~rudnlll 
1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych I osobowych (Dz. U. 
Nr 12. poz. 357) oraz § 8 ust. 2 rozporzą~zenia Rady Ministrów 
z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf 
i poboru składek zlIobowiązkowe ubęzpieczenill majątkowe 
i osobowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 3. poz. !6) zllrządz~ się. co na
stępuje: 

34 

§ 1. Pobór składki Zll obowiązkowe ubezpieczenia Da
stępstw nieszczęśliwych wypadków l odpowiedl.ialnoścl cy
wilnej z ruchu pojazdów samochodowych w 1962 r. nastę

puje w terminie do dnia 28 lutego 1962 r. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z moc~ od dnlll 1 lutego 1962 r. 

Minister Finansów: w z. J. Kole 

INSTRlJKCJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW 

z dnia 22 stycznia 1962 r. 

w sprawie ustalanIa planu rozdziału ; stypendiów fundowany ch oraz szczegółowych zasad. trybu I terminów zgłaszania 
wniosków o fundowanie stypendiów studentom 8zkół wyższych. 

Na podstawie § 10 uchwały nr 181 'Rady Ministrów z dnia 
2 czerwclI 1960 r. w sprawie rOzszerz~nia zakresu stosowa
nia stypendiów fundowanych dla studentów s7kół wyższych 

(Monitor Polski z 1960 r. Nr 50. poz. 't.236 I z 1961 r. Nr 45. 
poz. 204) ustala się. co następuje: 

§ 1. 1. Propozycje rozdziału stypendiów fundowanych 
w odniesieniu do kierunków studiów wy6tępujących w szko
łach wyższych podległych Ministrom Szkolnictwa Wyższego 
1 Kultury I Sztuki oraz Przewodniczą<i:emu Głównego Komi
tetu KllIturyFizycznej i Turystyki opracowuje KomisjaPla
nowania przy Radzie Ministrów na po~stawie propozycji Mi
nistrów Szkolnictwa Wyżs?'ego i Kult qry i S7tuki oraz Pr7e
wodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fi l ycmej i Tu-
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rystyk! zawierających liczbę stypendiów możliwych do ufun
dowani/! oraz na podstawie z/!potrzebowaBia nil kadry z wyż
szym wykształceniem zgłoszonego przez ministerstwa. cen
tra Ine urzędy I prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad 
narodowych miast wyłączonych z województw) w projek
tach planów wieloletnich. 

2. W stosunku do kierunków studiów występujących 
w pozostałych szkołach wyższych propozycje rozdziału sty
pendiów. o których mowa w ust. 1. opracowują ministrowie 
sprawujący nadzór nad tymi szkołami i przekazują Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów. 

3. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów w termi
nie do dnia 25 stycznia przekazuje ministr:JlIl. kierownikom 




