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_ ZARZĄDZENIE Nr 105 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z ' dnia 30 srerpnia 19p3 r. 

I 

J.m_ieniające zarządzenie w sprawie nadania niektórym organom adminislracjlp.aństwowej upra'w:nień d_o, nakładania 
i ŚCj~ganła grzywien 'w drodze mandatu karnego. 

nych. oraz organy resort'Owej- służby: prl.edwp<>ż~,; 

rowej."; 
Na p.-)clstawie art. 28 ust. :l mtawy z dnia 15 grudnia 

1951 r. o orzecznictwie . karno-administracyjnym (D z. U. 
z 1959 r. Nr 15, poz. 79 i Nr 6Y, poz. 434 oraz z. 196l r. Nr7, 
poz. 46) zarządza -się ,,,,,~ Dastępuje: 

2) w § 2 dodaje ~ię .ust. 4-w brzmieniu: " .', 
.,4. Władzą- upr.awnioną do _wydilwania -'imieMych .u;:>o- ... 

wawl eJ) organom komend straży pożarnych Jest 
właściwy do spri1w wE'wnęlrznych organ prezydiuI1~ 
wojewódzKiej rady narodowej (rady narodowej mia
-stu wyłączonego z województwa) : Przełożoną władzę 
służbową uprawni;oną do ' wydawani'\... upoważnień or
ganom re.s9rtowe j slużby prleciwpożmowej określa 

§ 1. \V zarLqtlzeni u nr 201 Prezesa Rudy Ministrów 
z .dnia 2 'pa7tlloiernika 1961 r. w sprawie nadania niektó rym 
or,ganom admin istHlc-ji pal1stwowej uprawniel1 do naklada
fi la i śCią ~J ania grt:ywien w drodze mandatu karnego' (~l o ni
tor Polski Nr 78, poz. 327) wprowad/a się następujące 

, - -- . 
zmiany : 

1) w § 1 dodaje się nowy pkt g w brzmieni u: 
,,9) ochrony ' przeciwpożaro\\; e j - wl?jewód-zkie (m iast 

wyłącz'on ych z woje wód7.tw) i powiatowe (mie jskie 
miast stanowiących powiaty) komendy slraży pożar- -

właściwy..minlster'.'. . 

§ 2. ?arządzenie wchodzi w, życie z dnielń ogłoszeai,a, 

Prezes Rady Ministrów: J. CylUnlde~jcz 

339 

ZA'RZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 7 _sierpnia 1963 r. 

imieniając'e zarządzenie w sprawie wojskowego szł!:olenia studentów, 

Na pods tawi e art. 71 ust. l usta wy z dnia 30 stycznia 
1-959 r. o powsz.~chnym obowiązku wojskowym (Dz. U. 
z 1963 r. Nr , 20, poz. 10l:l) l.arządLa się, co na stępuje : 

§ . 1. 'VI' zarządzeniu Min~stra Obrony Narodowej z dnia 
21 lipca 1959 r. w sprawie wojskowego szkolenia studentów 
(Monitor Polski Nr 68, poz. 350) wprowadza się następuj,!ce 

zmiany: 
, '1) § 1 otrzymuje b'rzmienie: 

,,§ 1. 1. Wojskowe _szkolenie studentów prowadzi ' się w 
szkołach wyższych określonych w wykazie "ta
nowiąc:vm zc:dącznik do zarządze nia oraz w . szko
łach nie będących szkolami wyższymi. w -któ
rych Rada Ministrów zarźiłdziła prowadzenie 
wojskowego slko!enia. 

2. Wojsk c wemu szkoleniu p::Jdlegają obowiązani do 
teqo slkolenia studenci i uczniowie _ (słuchacze ) 

57. kół okre--iJlom'ch ' w ust. 1, powołani przel. wla
'Ściwego woj<;k~ wego komendanta re'jonowegu. 

3. Przez "k reś lenie: 
1) stoof-nt - n81~i.y rozumieć także ocznia (slu

chai'-za) szkoły 'nie będącej szkołą \łlyższą, w 
której .Rada Ministrów urządziła prowadze
nie wojskowego ·szkoleni.a, 

2) -sz.kola wyższa - należy rozumieć ·także szko-
łę -o k. reśłoną w -:pkt l, ' . 

3) dvr-ektor szkoły wy<ższcj - naJ-eży rOZllmiet . 
t;kże kierownika (dyrektora) szkoły okre
~iłon-ej w pkt 1."; 

2}§ 13 otrzymujebrzmienie: . 
.,,-§ 13. 1. Jeże,li studen-t ódbywający wojskowe szkolenie 

stanie Słę:te WLytę.1u n. stan -zdn"",ia llieul<Jllly, 

, 

... 

do dalszegc odbywania tego szkolenia, .kieIow
nik studium, wojskowego na wniosek lekal:za_ , 
zakładu 1pczniczo-zapobiegawczego dla stuqen
łów kierllj~ tego studenta dQ wojskowej komi
sjj lekarskiej celem ustalenia stopnia zdolności 
do. -sł~ !iby wojskowej._ 

2. Studentów, k tórzy w clo-asie odbywania wojska~ 
wego szkolenia zostaną llznani orzeczeniem 
wojSKowej komisji lekarskiej za czasowo nie
zdoln yc h do służby wojskowe j (kategoria. "B"), 
kierownik studium wojs·kowego zwalnia 1. tego 
szkolenia na okres czasowej niezdolności do 
służby wo jskowej. 

3. Przed lIpływpm okresu qasu, na który orze" 
C:l:Ono czasową nie zdolność do służby wojsko~ 
w e j, kierownik studium wojskowego kieruje 
studenta do wojskowej komisji le karski;.i w ce
lu poddania go badaniu .)ekarskiemu. 

4. W ra.zie uznania studenta wymienionego w 
. ust. 3 za zdolnego do służby wojskowej (kate~ 

garia .. A~' lub "C') k-ierownik studium wojsk~ .• . 
w.e~j'o poddaje go dals.-zemu szkolenia- woj'sko-o 
wemu, jeżeli istnie~. możliwość objęcia go 
szkolemem wraz 1~ studentami danego foka ' 
~udiów i po- \lzupełnieniu przez ni{!go braków " 
w wyszkoleniu."; 

3)w ł 14: 
ó'I} ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

. ,,2. Waf1mlti~m powołania shffienta na k()ócowe 
_pH.es1.k(~-l':nje wo-js.k{)~"e 00- jefł!lo~lki ' wojskow~j 
jest 23licr.~fł~ WQj-sk6wego szkolenia w rilmacn 
studium wojskowegD."i 

- . 


