
MONITOR PO-LSKI 
DZIĘNN I K URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa. 'dnia 31 marca 1965 r. Nr 17 
TRESC: 
Poz.: 

ZARZĄDZENIA: 

68 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca . 1965 r. w sprawie u~talenia i ogłos zenia statutu stawarzy-
s~nia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych ~traży Pożarnych" 121 

69 - Ministra F inansów z dn ia 20 marca 1965 r. zmieniające zarządzeme w sprawie klasyfikacji dochodów i wy-
datków budietu centralnego. . . . . . 126 

70 - Ministra Finansów z dnia 20 mar ca 1965 r. zmieniające zarząd zenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wy-
dalkćw budżetów terenowych . . . . .. ... 127 

71 - Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 1965 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia 
wyk azu wydziałów szkół wyższych, podlegający ch nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które upraw-
nilJne zostały na czas określony do lJada wania stopni naukowych . . • 128 

72 - Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 1965 r. dotyczące zmiany zarządzenia w ~prawie ustalenia 
wykazu wydziałów szkół wyższych podlegahcych nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uplaw-
ni one zostały do nadawania stopni naukowych . . . 12a 

73 ...:.. Minist.ra Rolnictwa z dnia 22 mar ca 1965 f. W sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat 
za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane przez przedsiębiorstwa resortu rolnictwa dla jed-
nostek gospodarki llspolecznionej. . 129 

74 - Mmi stra Kultmy i Sztuki z dnia 16 marca 1965 r. w sprawie międzybibliotecznej wymiany druków. zbędnych 130 
75 - Ministr3 Leśnictwa i Przemysłu Drzew nego z dnia 17 marca 1965 r. w sprawie zasad stosowania mandatów 

karnych przez Stnlż Ochrony Przyrody. . 131 
76 - Prezesa Centralne~fo Urzędu C;eo logi i z dnia 2'2 marca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania 

wynagrodzeń i dokonywania rozli czeń za pra ce geologiczne 132 

68 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 24 marca 1965 r. 

w I!prawie ustalenia t ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyż szej użyteczności "Zwiąlek Ochotniczych Straży Pożarnych". 

Na podstawie § l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
6 marca 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia 
wyższej użvtecznogci "Związek Ochotniczych Straży POŻdł"

nych" (Dz. U,. Nr 10, poz. 63) zarządza się, co naste;puj e : 

§ 1. Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej 
użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych" sta
nowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: w z. Z. Sznek 

Za łą cznik do zarządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 24 mar
ca 1965 r. (poz. 68) . 

STATUT ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

Rozdział 1. 

Charakter, zadania i środki działania. 

§ 1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, zwany aa
le j "Związk iem ", jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności 

posiada osóbowość prawną . 

§ 2. Terenem działalności Związku jest obszar Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

§ 3. Sied zibą władz nacze lnych Związku jest m. st. War
szawa. 

§ 4. Związek posiada sztandar oraz używa pi eczęci , zna
ków, munduró w, dy stynkcji orB.Z od7.nak wedłuq wzorów za
tw:erdzonych przez wlaściwe organy administracji paIistwo

_wej. 

§ 5. Zadaniem Związku je st: 
1) pobudzanie i wszechstronne rozwijanie wszelkiej inicja

tywy zmierzającej do zwiększenia udziału sp.oleczeń5twa 

w ochronie przeciwpożarowej, 
2) jednoczenie za pośrednictwem okręgów wojewódzkich 

i ocldzietlów powiatowych wszystkich ochotniczych stra
ży pożarnych oraz sprawowanie nad nimi opieki zwiąl. 

kowej, 
. 3) prowadzenie pracy kulturalno-wychowawcze j oraz po

glębianie poczucia miło~ci do Polski Ludowej wśród 

c złonków ochotniczych straży pożarnych. 

§ 6. Zadania określone w § 5 Związek reali7uje przez: 
1) wspól.dzialimie z organami władzy i administra cji Pi1l1 -

sl wowej, jednostkami gospoda [ki uspołeczn ione j, orCJa
niza cjami społeczn ymi w zakresie orqani-zowania i dzia
łalności ochotniczych stra ży pożarnych , 
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:2} ,;udzia'ł " w ' km'llłsJach powoływanych do spraw ochrony 
,px,zeciw,pożarowej , przez organy' wŁadzy i administracji 

. · p&1i}.'6t-:wołVoej, . 
3} ,().pr~o0'%v.yW4łRie ' wni>(j)Sok.>Ów ~mie[z.ających do 'Poclfł~ie

,niB , , 'f; ,~ll' ochrony przeciwpcżal'o,wej , 

4) ,wspGI'ldziałanie z właściwymi organami pailstwowymi w , 
zakresip. obr::my terytorium kr.aju, 

5) czuwanie nad wykonywCiniem przez okręgi, oddziały 
i , ochotlliGe · sLraże pożarnę ich zadaJ'l statutowych oraz 
przestrzeganię jedu0li tychzasad w ich .ustroju i dzią-
łajności" , " ' 

~i rożwijil,i.iie wycho\v.ania ' fizycznego i sportu oraz prac 
kulluraino-oswialowych w ochotniczych strażach pożaT-
nych, , 

7) \Vyd~waiiie hoi.p6whe~hrijariie t:zasb'pislil z"viązkbwych, 
materiałów prepagandowych' w zakresie ochrony prze
ciwpożarowej oraz urządzanie wystaw, odczytów propa-
gandowych ilp :, , . ' , 

8) , popieran~e 'yynaJazc.zości i wytwórczości w dziedzinie 
, ochr'ony przeciwpożarowej, ' 

9) propagowanie, inicjowanie i prowadzenie współzawod
, . nictwa i ' racjonalizatorshva ', w zakresie ' .wYkonywania 

, zadań ochotniczych straż-y poża'mo/ch, 

1.0) , p{~waqzenie ;dzlała,In0-ścigosPodarczej w dziedZ'inath 
związanych 'z ochr'oną przechvpożarową, " ' 

11) utrżymy\vanie łączności z podobnymi organizacjami 
ochrony pr~eciwpożarowe j za granicą. 

R o z d z i a l 2. 

Członkowie Związku. 

§ 7. Członkowie Związku dzi-elą siij na ,czy.nnych, 'p<)

pieraj ących i hono rowych. 

§ 8. 1. Członkiem czynnym jest każda ochot,nieza str.aż , 
pożarna. która . zgłosi swe przystąpienie do Związku w od-

, dzi<l.1e po':wia Lowym 2 w.iązk,u. , 

2. Przyjmowanie do Związku oraz skreślanie z listy 
cz1.01ilków czynnych naJeży do kompetencji. oddziału powia
to-w,ego. 

§ 9. 1. Członidem popioerającym Związku może być każ
-d,y obyw.atel pGlski lub oSoba pj'awna .}i)opiera}ąca -działal
ność Związku. 

, , 
. 2. Członka popierającego przyjmuje do Związku zarząd 

o,ddziału powiatowego. ' 

§ 10. 1. Czł01nkiem ' honorowym może być osoba szcze-
gólnie zasłużona <lla rozwoju pożarnictwa. ' 

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny 
Związku. 

§ 11. 1. Do obowiązków członka Zwiqzku należy: 
1\ branie udziału IN pracach Związku, 
2) propagowanie wśród społeczeńslwa zadań. ochrony prze

ciwpożarowe j, 
.3) pi'te~Lr7.eg~nie s Lahitu, regulaminów i uchwal wladz. 

Związku, 

4l-regularne o,płacanie skład.ek członkowskich (nie dotyczy 
to członków honorowych). 

2. Członkowiec'ly'nni o,bowiązani są ponadto clo nad
,syłania do wła6;ciwego ,oddziału powia:tow'ł'go planów działal
ności oraz , sprawol':dań i innych ma terJ.alów, usla.lonvch 
r,eg,ulamiD,«mi i instrukcjami związkowymi. 

"§ .12. 'Clłone'k Związku ma pra1.V-v: 

' 1) wVb'ie rac i być wybieranym do władz Zwi.:jzku. 
2) korzy stać z wszelkiej pomocy Olaz urzijdz ,:, n 'fachowych 

i kulturalnych Związku. 

,R-·ozd.z La ł 3. 

.§ 13. Nilczelnymi władzami Związku są: 

1,) W.alny Zjazd Związku, 
2) Zarząd Główny Związku, 
3) Glówna Komisja Rewizyjna z'wiązku , 

4) Zwi..qz.kowy Sąd Honorowy. 

A. Walny Zjazd Związku. 

§ 14. Walny Zjazd jest najwyższą wład7Ą Związku. Zjazd , 
moilebyć ' zwy{;~ajny club nadzwyczajny. '.' 

§ 15. Do zakresu uprawnień Walnego ZjazdU Związku 
n.ależy: 

1) podejmowanie uchw.al w sprawie ,proje.ktu stat,utu i jego 
zmian, 

2) ustalanie wytycznych działalności Zwią~u" 
3) rozpatrywanie sprawozdań Z,;;u.ządu Głównego Głów-

nęj Komisji Rewizyjłl€j z dz,i.ałalno{;~i Związku podej-
mowanie uchwał w , tej 'sprawie, 

,4) wybór Zarz.ądu Glównego oraz Głównej Komisji Rewi
zyjnej .i' Związkowego Sądu Honorowego. 

5) rozstrzyganie odwołań od 'decyzji Zarżąd u 'Głównego; 

6) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walny Zjazd 
,przez poszczególne okr,ęgi Związku, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie l:ozwiązania Związku, 

8) podejmowa'nie innych uchwał, które ze względu na 
szczególną ważność wymagają decyzji Walnego Zjazdu. 

§ 16. 1. Walny Zjazd Związku zwoływany jest przez 
Zarząd Główny co cztery lata. 

2. Zawiadom ienie o terminie Walnego Zjazdu wraz z pro
ponowanym porządkiem obrad rozsyła Zarząd Główny co 
najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zjazdu, 

§ 17. 1. Nadzwyczajny Zjilzd Zw.iązku jest zWQływ,any: 

1) na podstawie uchwały Zarządu Głównego, · 
2) na żądanie Głównej Komisji Hewiz,yjnej, 
3) na pisemny wniosek co najmnie j 113 zarządów okręgów. 

2. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajny zjazd w ciq,glll 
trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania (wnios.ku) lub 
powzięcia uchwały. 

§ 18 .. W Walnym Zjeżdzie Związku udział biorą: 

1) z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach 
okręgowych, ' 

2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących wladz 
ilaczelnych Związku, prezesi zarządów okręgowych, 
Zwi.ązku oraz .przedstawiciel Pallstwowego ZakladLl Ubez
pieczeń, 

§ 19, Uchwały Walnego . Zjazd u Związkti podejmowane 
są zwykłą większością głosów prL)' obecnosci co najmniej 
polowy członków uprawnionych ,do glosowania. \oVyjątek 

stanowią uchwały w sprawach dotyczących zmian statutu 
lub rozwiqzania Związku. Są one pr,awoll1ocne, gdy zapodają 
większością co najmniej d~\' óch li zecich liczby glosów przy 
ohecności co najmniej dwóch trzecich liczby członków upraw-
nionych do {l losowania. ' 

B. Zarząd Główny. 

'§ 20. l. Zarząd Główny Zwią7.kuskłada s\-ę. z 35-49 
cZ)'Jnków: 

2. Zarząd Giówny może, dokooptować do , swegn składu 
nowych o~'!onków na mie jsce ' czlon'ków ustepujących w ilo
ści ni€ pr/,ekraczającej jednak 113 ustalpn<:go skład u Za
rządu. 
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3. Kadencja Zarządu Głównego lrwa. 4 lata. 

§ 21. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy: 

l) kierowanie działalnością Związku, 

2) redlizacja wytycznych Walnego Zjazdu, 
3) zatwierdzanie problemowych planów pracy oraz' budżetu 

Związku, 

4)' zal wierdzanie sprawozdań z wykonan-ia planów dzj,ałal

ności Związku, 

5) analiza stdnu ochrony przeciwpożarowej i wysuwanie 
. wniosków mających na celu podniesienie slanu ochrony 
przeciwpożarowe j, 

6) ustalanie wysokości składek członkowskich, zasad ich 
pobierania i podzialu, 

7) podejmowdnie decyzji w spra:wach majqtkowych, 
8) powoływanie fachowych komisji jako organu doradcze

.go Zarządu, 
9) zalwieró.anie regulaminów władz Związku, 

10) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prel.y-
dium Zarządu Głównego, . 

11) zwoływanie walnych zjazdów Zwią~ku, 
12) przyznawanie ustalonych regulaminami odzua k, 
13) zawieszanie uchwal zjazdGw okręg6w i uchylanie uchwał 

zarządów okręgów, jeżeli są sprzeczne ze statutem 
i uchwałami Zmządu Głównego. 

§ 22. Zebrania Zarządu Główne90 odbywają się w mia
rę potrzeby , lecz nie rzadziej niż trzy razy w roku i zwoły

wane są pr/ez prezesa lub jedneyo z wiceprezesów. 

§ 23. Uchwały Zarządu Głównego są prawomocne przy 
obecności c o najmniej polowy członków. Uchwały ;:ajJadają 
zwy kłą większością glosów. 

§ 24. l. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezy 
dium, w któreyo skład wchodzą: p rezes, . dwóch wicepreze
sów, skarbnik i inspektor nacze lny oraz czlonkowie w licz-
bie ustalonej przez Zarząd GlÓwny. . 

2. Inspektorem naczelnym mnże być tylko czlonek Kor
pusu T echnicznec;o Pożarnictwa, wybrany spośród kandyda
tów uzgodnionych z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

3. Ponadto w skład Prezydium Zarządu Głównego wcho
dzi z urzędu Komendant Główny Straży Pożarnych. 

§ 25. Do zakresudzialania Prezydium Zarządu Główne
go należą: 

1) kierowanie całokształtem prac Związku oraz nadzór i kon
trola nad podleglymi władzami Związku na wszystkich 
szczeblach oryanizacyjnych, 

2) opracowanie s'zczególowego planu pracy i budżetu oraz 
ich realizacja, 

3) w ydawanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych dla 
pO'izczególnych ogniw Związku i dla ochotniczych straży 
pOŻarnych . 

4) or9anizGwanie , koordynowanie i kontrela działalności 

oqniw Związku, 
5) zalwierdzanie planów dzialilInośc i i budżetów okręgów 

woje WÓdzkich, . 
6) projektowanie podziału dochodów, 
7) przedstawianie Komendantowi Głównemu Straży Pożar

nych wniosków o awanse oficerów Korpusu Techniczne
go Pożarnictwa zatrudnionych w ogniwach Związku, 

8) przyznawanie członkom nagród i wymierzanie ustalonych 
regulaminowo kar, 

9) zwolywanie pos iedzeń Zarządu Głównego, 

10) zawieszanie uchwał zarządów okręgów i uć:hylanie 
uchwał prezydiów zarządów okręgów, jeżeli są sprzecz
ne ze statutem oraz uchwałami Zarządu Głównego i Pre
zydium Zarządu Głównego, 

11) inicjowanie i prowadzenie inny ch prac . wynikających 

z . postanowień statutu. i regulaminów Związku, 
12) reprezentowanie Związku na zewnątrz, 

§ 26 . .... Posiedzenia ' Prezydium . Zarządu ·· Głównego ''Odby
wają się w miarę - potrzeby, nie nadziej · jednak niż raz w 
miesiącu. 

§ 27, l. Ośw.iadczenia : w · zakresiepraw L .obowiązków 

m.ajątkowych . Związku ' podpisują w imieniu, Zdrządu Głów
negodwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz inspektocna
Gzelny lub skarbnik. 

2. Dokumenty finansowe podpisują prezes, wiceprezes 
lub inspektor naczelny oraz główny księgowy. 

§ 28. Organizację i tryb pracy Prezydium Zarządu Głów
nego <>kreśla regulamin uchwalony przez Zarząd ' Główny . 

§ 29. 1. Do wykonywania swoiCh zadali. Zarząd Główny 
powołuje biuro Zarządu podk.ierownictwem inspektora na
czelnego. 
. 2. Zakres czynności inspektora naczelnego i . biura (jkrp-
ś, li regulamin uchwalony przez ZiHZądGłÓwny. . 

C . . Główna Komis;a Rewizy/n(l, 

§ 30. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli 
Związku . Do jej kompetencji należy: 

J) kontrola działalności Zw ;ą,ku, a w Szcz p.gólności ~ospo 

darki i finansów, 
2) kontrola realizac ji sk ład ek członkowskich, 

3) składanie sprawozdania na Walnym Zje7,rlzie wraz z 0ce
, ną działalności, z wnioskiem dotyczą~:ym udzielen'iaab

solutorium ustępuj'lcemu Zar-ządowi Gtównemu, 
4) przedstawianie Zatządowi Głównemu bądz je yo Prezy

dium uwag i wniosków dotyczących działalności Związku. 

§ 31. Głó\vna Komisja Re wizyjna składa się z prze-
wodniczącego i czte rech członków . . 

§ 32. Główl1a Komisja Rewizyjna m07,e dokooptować do · 
swego składu nowych członków na miejsce c złonków ustę

pujących w ilo ści nie większej jerlnakniż 2 osohy. 

~ 33. 1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odo' 
bywają się co najmniej ' dwa razy w roku . 

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo 
brać udział w posiedzeniach Zarządu Glówneg'o i jego Pre
zydium z ylosem doradczym. 

§ 34. Tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej 
określi regulamin. 

. D. Związkowy Sqd Honorowy . 

§ 35. 1. Związk9wy Sąd Honorowy rozpatruje sprawy 
dotyczące postępowania członków Związku godzącego w do-o 
bre imię i powagę stowarzyszenia oraz spory powstałe mię- · 
dzy członkami, a pozostające w zwiąLku z przynależnościq 

do stowarzyszenia. 
2. W skład Związk,owego Sądu tI0norowe90 nie mogą 

wchodzić członkowie zarządów i komisji rewizy jnych . 

3. Na terenie okręgów wojewódzkich i oddziałów ,po
wiatowych Związku tworzon e są oddziały Związkowego Są

du Honorowego. 
4. Organizację oraz tryb postępowania pr".e cl Związko

wym Sądem Honorowym i jeqo oddziałami określi regula
min uchwalony przez Zarząd GlÓwny . . 

R o z d z i a ł 4. 

Okrt:gi wojewódzkie Związku . 

§ 36. l , Okręg woj ewódzki obejmuje swyn1 zasięgiem 

obszar województwa, 
2. O tworzeniu ogniw organizacyjnych Zwią(. ku na te

renie miast ' wyłączonych z wojewódl.tw decyduje Zarz.ąd 

Główny , 
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f 'ś1. Do okręgu wojewódzkiego nakży wykonywanie 
adań Związku na ohs'larze województwa, et w szczegółnosch 

1) organizowanie oddziałów powia~owych (miejskich} oraz' 
kontrola ich daiałaln-ośd, . 

2') czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem prze·z ochot
me.ze straże pożarne ich :1;adaó statutowych. 

3) ustalanie zg odnie z uchwałami Zarządu Głównego wy
tycznych dla oddziałów p(!)wiatowych i ochotniczych stra
ży pożarnych oraz udzielanie im pomocy w zakresie wy
konywania przez nie ich zad'ań statutowych, 

4) zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań z działalności 
oddziałów powiatowych,. 

S), współdziałanie z radami na.rodowymi i ich organami oraz. 
z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie 
QChroIły przeciwpożarowej, wykooywanej przez ochotni
czestraże pożarne na obszarze województwa, 

6) opiniowa nie dla wiaściwych organów prezydiów rad 
narodowych. wniosków o rejestrację poszczególnych 
ochotniczych straży pożarnych na terenie wojew ództwa, 

7) . rozpowszechnIanie wydawnictw, czasopism i materiałów 
propagandowych · oraz organizowanie zebrań i odczytów 
propagandowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

; 8) popieranie wynalazczości i wytwórczości przeciwpoża-
·'rowej . 

§ .. 38 . . Zadania swo.je wykonuje okręg wojewódzki bez
pośrednio bądź za . pośrednictwem oddziałów ' powiatowych 
zgodnie z po.stanowieniami niniejszego 'statutu i uchwałami 
wła.dz związkowych. 

§ 39. Władzami okręg·u wojewódzkiego są: 

1') z jazd okręgu, 
2) zarząd okręgu, 
3), okręgowa komisja rewizyjna, 
4) okręgowy oddział Związkoweg,o Sądu Hono1:owego. 

A. Z jazd okręgu. 

§; 40.. Najwyższą władzą na terenie okręgu wojewódz
kiegio j~st zjazd okręgu, Zjazd okręgu może być zwyt:zajny 

. i nadzwyczajny. 

§; 41. Do· zakresu uprawnień zjazdu okręgu nale±y: 
1) rozp<1tr ywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu okrę

gu i okręgowej komisji rewizyjnej z działalności okręgu 
wojewódzkiego i podejmowanie uchwał ' w tej sprawie, 

2) uchwalanie ogólnego planu pracy na okres następny, 
3) wybór zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej 

i okręgowego oddziału Związkowego Sądu Honorowego, 
4) wybór delegatów na Walny Zjazd Związku w licżbie 

po 8 de-legatów z kaideg:o okręgu; w okręgach, w któ
rych ogólna liczba ochotniczych straży pożarnych prZ1!
krocza 80.0 .:..... ponadto po 1 delegacie na każdq rozpo
czętą ilość 20.0. ochotni<!:zych: straży PQżamych ponad 
ilośt 800., 

S}; podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez. 
zarząd okręgu, okręgową komisję rewizyjną lub zarządy 
poszczególnych oddziałów powiatowych, 

6): rozstrzygani:e odwołań od decyzji zarządu okręgu, 
7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na zjazd okręgu 

przez poszczególne oddzia-ly powiatowe. 

§ 42. 1. Zjazd okręgl:l zwoływany jest przez zarząd 

okręgu co cztery lata. 
2. Zawiadomien ie o teIminie zja.zdu okręgu wraz z pro

ponowanym porządkiem obrad rozsyła zarząd okręgu co 
najmniej na dwa tygodnie przed termin em zjazdu. 

§ 43. 1. Nadzwyczajny zjazd okręgu jest zwoływany: 
1)' ha żądanie Zarządu Głównego, 

. 2) na porlstawie uchwały zarządu okręgu, 
3) na żądanie okręgowej komisji rewizyjnej, 

4) na pisemny wniosek 113 zarL:ądów oddziałów ' powiato
wych. 
2. Zarząd okręgu zwołuje nadzwy-czajny zjazd w dąyu 

trzech miesięcy od dniil otrzymania żądanilt (wniOSkU) lub 
}I>Owzięcia uchwały. 

§ 44. Uchwały zjazdu okręgu podejmOWane są zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej potowy 
uprawnionych do głosowania. 

§ 45. W zjeźd~je okręgu udział bil;lrą;: 

1) z głosem decydującym ----; delegaci wybrani nil 7jazdach 
powiatowych Związku, 

2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz 
okręgu wojewódzkiego, prezesi zarz.ądów oddziałów po
wiatowych oraz przedstawiciel PaIlstwowe90 Zakładu 
Ubezpieczeń. . 

B. Zarzqd okręgu. 

§ 46. 1. Zarząd okręgu składa się z 19>-25. członków 
wybranych na zjeździe okręgowym. 

2. Zarząd okręgu moźe dokooptować do swego składu 
nowych członków na miej;;ce członków ustępuj ących; w ilo
ści nie przekraczającej jednak 1/3 ustalonęgo składu zar,2: ądu. 

3. Kadencja zarządu okręgu trwa. 4. lata. 

§ 41. Do zakresu działania zarządu okręgu należy: 
1) wykonywańie uchwał zjazdu okręgu i uchwał władz na- . 

czelnych, . 
2) zatwierdzanie problemowych planów pracy okręgu wo,.. 

jewódzkiego, 
3) zatwierdzanie sprawozdań z dzialalności oddziałów po

wiatowych, 
4) analiza stanu ochrony przeciwpożarowej w wojewódz

twie i wysuwanie wniosków mających na celu podnie
sienie stanu ochrony przeciwpożarowej . w województwie, 

5) decydowanie ,w sprawach przedstawianych przez prezy
dmm zarządu okręgu. 

6) zwt'lływanie zwyczajnych nadzwyczajnych zjazdów 
okręgu, . 

7) zawieszanie uchwał 2ljazdów oddziałów powiatowych 
i uchylanie uchwał zarządów powiatow ych, jeżeli są 

sprzeczne ze statutem i uchwałami zarządu wyższego, 
szczebla, 

- 8} gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w gra
nicach budże tu i zgodnie z zasadiłmi ustalonymi puez 
Zarząd Główny. 

§ 48. Posiedzenia zarządu okręgu odbywaJą się w miarę 
potrzeby. nie r2ladzi-ej jednak nii trzy razy do roku, i zwo

. ływane są p.rzez prezesa lab Jednego z wicepreze.sów. 
§ 49. Uchwały zarządu okręgu są prawomocne przy obec- -

ności co najmniej połowy członków. Uchwały zapadają zwy
kłą większością głosów. 

§ 50.. 1. Zarząd okręgu wybiera spośród siebie. prezy
dium, w którego skład w :::hodzą : prezes,. dw óch wice'1reze
sów, skarbnik i inspektor okręgowy oraz członkow ie w licz" 
bie ustalonej przez zarząd okręgu. 

2. Inspektorem okręgowym moi e Pyć tylko. . c7.łonek 
Korpusu Technicznego Pożarnictwa, wybrany spośró,d kan
dydatów .uzgodnionych z Zarządem Głównym Związku. 

3. Ponadto w skład prezydium zarzqdu okręgId wchodzi 
z' urzędu komendant wojewódzki straży pożarnych. 

§ 51. Do zakresu działania prezydium zarządu okręgu 
należy: 

1) wykonywanie uchwał zjazdu okręgu, zarządu okręgu 

i władz naczelnych, 
2) onracowywa nie szczegóło wege> planu pracy i budżetu 

oraz ich realizacja, 

I 



M{\)-nłto.f P'O'lski r-ir 17 
--------------------~-----

3) nadzór i kontrola · nafl. d"rćJraolrIO~cią oddziałów powia
towych, 

4) zalwierdzanie plcl>nów d:/jałafl'roś<:i i budżetów oddziałów 
powiatowych. 

5) przyznawa'rli'e cz"lonkom· nagród i. wymj~TZa,nie· kaT usla
lonyf:h regulaminowo. 

6) zwoływimi:e posi.e~ł7.e"ń · ziiórządu okrę~Ju, 

7) zawieszanie uchwał zaT'lądów oddziałów powi;(Jtowyc:h 
i, uchylanie uchwał prezyliłit6w za'fZądów odcl'2łalów, je
żeli są sprzeczne :te statutem., uchwałami za,rządu w ')' ż, 

sze90 szczebla i prezydium zarządu wyższego szcz.ebla, 
8) inicjowanie i prowadzenie itnnvch prac wynikających 

1- postanowień Statutu i regulaminów Związku, 
9) reprezentowanie Związku na. te~enie województwa. 

§ 5~. Posiedzenia prezydium zarządu okr~g\l odbywają 

się nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 53. 1. Oswiadczenia w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych w imieniJl zarządu' okrę(j.u podpislJją dwie oso
by· prezes ll1b wiceprezes. oraz fnspektor okręgowy fub 
skarbnik w ramach uprawniet'l przekazanych przez Zarząd 

Główny. 

2. Dok umenty finansowe podpisują prezes, wicepre'les 
luh· iilspektor okn;gowy oraz glówny księgowy. 

§ 54. 1. Do wykonywania· swoich zadćłla zarząd okrę.g'll 

powału je biuro pod kierownictwem inspektora okręg,oweCio. 

2. Zakre s czynnosci inspektora- okrę.g.owego i biura okre
śli regulamin uchwalony przez Zarząd· Giówny; 

C. Okręgowa komisja rewi.zyjna. 

§ .15. 1. Okręgowa komis.ja re wizy jna jest organem kon
troli okręgll wojewódzkiego Związku. 

2. Przepisy §§ 30-34 stosuje się odpowiednio . . 

Oddziały powiatowe ZwiipJuł. 

§ 56. Oddział powiatowy obejml1je swym zasięgiem ob
szar powiatu (miasla). 

§ 57. bo oddziału powia-towego na,leży wykonywa·nie 
zadaJi Związku na obszarze powiatu (miasta), a w stcze
gólności: 

1) org·anizowanie ochotniczych straży pożarnych, 

2) współdziałanie' z komendą powiatową straży poi.arnych 
w szkoleniu st.a·ży i tworzeniu rejonów poża'rniczych, 

3) kierowanie i nad'zorowanie działalności- o{'hotniczych 
stfa'ly pO'i;arnych w zakresie ustalonym ich statutem, 

4) \ldzielanie pomocy ochotniczym strażom pożaTnym w 
wy konywarriu przez nie zadań statutowych. 

5) za-twierdzanie planów rsprawozdań z 'działalności ochot
ninych straży pożarnych, 

6~ współdziałani.e z ragami narodowymi stopnia powiatowe
go i gromadzkieqo o'l'az z ich ofHana.mi, jak również z or
ganizacjami spoleC2·nymi w zakresie org.a.l10i7acji ochrony 
przeciwpożarowej wykonywanej przez ocho-lnień! straże 

pożarne na, obszarze powratu, 
7) rozpowszechni:anie wydawnictw i czasopism związko

wych, materiałów propagandowych ora.z BTZąclzanie dla 
ludności zebra,ń i odczytów propagandowych w zakresie 
ochrony pf:leciwpo.żarowej, . 

8:)' popiemn1e wyna· l:azł:z0ścj; i wytwórczości w dziedzinie 
0c.fl'rony przedwpożaTowej. 

§ 58. Władzami odcLzia·łu powiatowego są.: 
1)' zjazd odd'l:i'a·lu powiatoweCJo, 
2) zarząd ocldziału powiatoweno, 
3) powiatowa komisja rewizyjna, 
4'J powiatowy oddział Związkowego Sądu Honoroweuo. 
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ł 59. Naj.wyiszą wła:dZ"if n'u te-reme odd'Ei;a.ru, powi!alo
w~go jest zj'alZd oddziału. cjazd ocl!clZialu może być zwyct:uj
ny t namwycz·ił'j'li).y. 

§ 60. Do zakresu, uprawnień zjazdu oddziaro naleźy: 
1) r01-patry wanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu od

działu i powiatowej komisji rewizyjnej z dzialatno :·, ci 
oddziału pOWiatowego i podejmowanie uchwał w Lej 
sprawie" 

2). ucn:Wd'la:nie planu pracy na okres następny, 
3) wybór zarządU; oddzi.ałiu, powiatowej komisj.i rewizyj.!'Iej 

oraz powiatowego oddział'm' Zvriązkowego Sądu HORo
roweg.o, 

4) wybór del-ey.atów na zjazd oKręgu w liobie pG> 5 de·le
gatów 7. każdego powiatu, a. w powia.~ach. w których 
ogólna liczba ochotniczych straży pożamy.ch pnekra
na 50 - ponadto po 1 delegacie na każdą rozpoczę.tą 
ilość 20 ochotniczych straży pożarnycli ponad ilość 50, 

5) rozstrzyganie odwołań od decyzji zarządu oddziału, 

6) podejmowanie decyzji w sprawach pr.zedstawianych przez 
zarząd· oddziału lub powiatową komisję rewizyjną'. 

§. 61. 1. Zjazd oddziału zwoływany jest przez zarząd 

adclzialu co cztery lala. 

2. Zawiadomienia o terminie zjazdu oedziału rozs.yła 

zarząd oddziału wraz z proponowanym porządkiem obrad 
co najmniej. na, dwa tygodnie przed tenninern zjazdu. 

§ 62. L Nadzwyczajny zjazd oddziału jest zwoływany: 
1)0 nil' żądanie za·rządu wyższego s'lcze·b'la, ' 

• 2) na podstawie m:hwały zarzą.du oo,d,ział'll, 
3) na żądanie powiatowej komisji rewizyjnej, 
4) na pisemny wniosek l/a zarządów ochotniczych straży 

pożarnych działaj ących na obszarze powiatu. 

2. Zarząd oddziału zwołuje nC!dzw yczajny zjazd w ciągu 
trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania. (wniosku) lub 
powzięcia uchwały. 

§ 63, Uchwały zjazdu oddziału pode jmowane są zwykłą 
większością glosów przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do glosowania. 

§ 64. W zjeździe oddziału powiatowego udział bi0rą 
prezesi i naczelnicy ochotniczych straży pożarnych, ('złonko

wie llstepujących władz oddziału powiatowego oraz przed
stawiciel Parrsl'wowego' Zakładu Ubezpieczeń. 

B. Zarząd oddziału powiatowego. 

§ 65. 1. Zarząd oddziału składa się z g-15 członków 
. wybranych ·na zjeżdzi~ powiatowym. 

2.' Zarząd odd.ziału może dokooptować d'0 sweqo sklad·u 
nowych członków na I~jejsce człoHków ustępu.j,ąc ych w licz
bie nie przekruczająceJ jednak 113 llstaloneClo skJadu zarząd' u. 

3. Kadencja zarządu oddziału trwa 4 lata. 

§ 66. Do zakreslI' dziatania zarządl,l 0ddzial-u powiato
w ego należy : 

1) wykon y wanie ·uchwal zjaZd'll oddzia:J.u i uchwa,ł· wlad!Z 
wyższych szczebli, • 

2) przy jmowanfe f skFeślanie z fisty cZyl'l-nycń i pOfi>ierają~ 

cych członków Związku, 

3,) opracowywanie planów pracy oraz Sprilwo7:ffialll z dzia
łalności oddziału powiatowego, 

4) kierowa'n'i'e i nadzorowi'tnie· dzial'ai l·ności· ochot.nicz.veh 
straży pożarnych v .. zakresi·e· tlstaol·on ym i dł· ~tatlltcm, 5, w ykony wanie placnów dziaTd'Jno~ci tJdclzra' łll po wiatoweqo, 

6) rozpatrYWcmie -st.anu oc·hrO'l'l'y r>f7('ciWIl·~)'l.·'łrnwej i W V5\l

wHn'ie wniOSKÓW mająryrh na cp.lu podnie·s jp·Mir' sI 'lnu 

0chrony przec1WpOŻd-l'O\:v ej w powiec;:ie', 
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7) przyznawanie nagród i wymierzanie - ustalonych regula
mine m kar, 

B) inicjowariie i prowadzenie innych prac wynikających 

z postanowień niniejszego statutu i regulaminów, 
9) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zjazdów od

dZiału powiatowego, 
10) gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w gra

nicach budżetu i zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
Zarząd Główny, 

11) repreze ntowanie Związku na terenie powiatu. 

§ 67. Posiedzenia zarządu oddziału powiatowego odby
wają Się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i są zwoływa

ne przez prezesa lub wicp.prezesa. 

§ 68. Uchwały zarządu oddziału są prawomocne przy 
obeeności co najmniej polowy członkow. Uchwały zaRadają 
2wyklą większością głosów. 

§ 69. 1. Zarząd oddziału wybiera spośród siebie prezy
m\1m/ w którego skład wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik 
i sekretarz oraz członkowie w liczbie ustalonej przez za
rządoddzialu. 

2. W skład prezydium _wchodzi z urzędu komendant po
wiatowy straży p.ożarnych. 

§ 70. Organizację, zak res i tryb pracy prezydium za
rządu oddziału powiatowego określi regulamin uchwalony 
przez Zarząd Główny. 

c. Powiatowa komisja r ewizyjna . 

§ 71. 1. Powiatowa komisja rewizyjna jest organe~n 

kon troli oddziału powiatowego Związku. 

2. Przepisy §§ 30-34 . stosuje się odpowiednio. 
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, ~ o z d z i a ł 6. 

Komisje facho'we. 

§ 72. 1. Do opracowywarna i opIniowania poszczegól
nych zagadnień z zakresu działalności Związku mogą być 

tworzone na poszczególnych szczeblach .organizacyjnych ko
misje fachowe. 

2. Zakres działania i sposób powoływania komisji fa
chowych określa · regulamin uchwalony przez Zarząd GłÓwny.-

R o z d z i a ł 7 .. 

Fundusze Związku. 

§ 73. Na fundusze i majątek Związku skła·dają się: 
1) skład ki członkowskie, 
2) dotacje państwowe, 
3) środki Par stwowego Zakładu Ubezpieczl'll, 
4) dochody z wydawnictw i imprez oraz z działalności go

spodarczej Związku, 
5) zapisy i darowizny. 

§ 74. Fundusze Związku mogą być użyte wyłącznie na 
cele określone w statucie. Sposób podziału funduszl:l na wy
konywanie zadań poszcżególnych ogOlw organizacyjnych 
Związku oraz zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożar
nych określa Zarząd . Główny Związku . 

§ 75. 1. W razie rozw)ązania Związku Walny Zjazd 
wyznacza komisję likwidacyjną w składzie przewodniczące

go i dziesięciu clłonków. 
2. Pozostały po likwidacji majątek Związku prz€:kazany 

będzie na cele ochrony przeciwpożarowej. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FlNANSOW 

z dnia 20 marca 1965 f. 

zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikac':jl dochodów l wydatków budżetu centralnego. 

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o pra
wie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. 
Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu cen
tralnego, stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Fi
nansóW z dnia 27' stycznia 1962 r. (Monitor Polski z 1962 r. 
Nr 31, poz. 142, z 1963 r. Nr 29, poz. 150 i z 1964 r.Nr 38, 
poz. 174), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytu le "I. Numeracja części" ustala się nową numera
cję następujących części: 

"część 5. Komitet Nauki i Techniki. 
część 7. Sąd Najwyższy. 

częśĆ' 59. Różne rozliczenia. 
część 63. Mi~isteistwo Finansów." 

. oraz odpowiednio zmienia się numerację części w dal
szych tyfułach klasyfikacji; 

2) w tytule "II. Klasyfrkacja dochodów, B. Szczegółowa 
klasyfikacja dochodów": 
aJ w dziale 3 "Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek 

gospodarki narodowej" w rozdziale 5'f po § :2 dodaje 
się wyrazy ,,§ 3. Wpływy za przekroczenia dyscypli
ny gospodarki zapasami", 

b) w dziale 4 "Wplaty przedsiębiorstw, jednostek i za
kladów świadczących usługi socjalne i kulluralne" 

po rozdziale 37 dodaje się wyrazy "Rozdział 39. Wpla
ty nadwyżek instytutów naukowo-badawczych na r07-
rachunku gospodarczym" i "Rozdział 48. Opłaty za 
kwatery w domach studenckich" j' 

3) w tytule "III. Klasyfikacja wydatków, B. Klasyfikacja 
rozdziałów": 

aj w tytule "Jednolita klasyfikacja dla działów 1-1.2" 
rozdział 301 otrzymuje brzmi-enie: "Rozdział 301. Bu
downictwo in westycy jne jednostek i zakładów budże
towych oraz instytutów naukowo-badówczych na roz-_ 
rachunku gospodarczym", a w "Uw<ldze" po wyra
zie "Rozdziały" dodaje się liczbę ,,299", 

b p w tytule "Rozdziały występujące w poszczególnych 
częśdach" w c,:ęści 63 - dotychczasowa . częsć 5-
skre ś. la się wyrazy "Rm. dział 51. Koszty nadzoru nad 
inwestycjami", 

. c) w dziale 4 "Nauka" po rozdziale 48 dodaje się wyra
zy "Rozdział 49. Insty tuty naukowo-badawcze na roz
rachunku gospodarczym oraz d ziałające - jako l'akłady 
b'Jd żetowe" oraz skreśla się ,:'yrazy "Rozdział 55. Bu
downictwo inwestycyjne placówek naukowo-badaw
czych finansowanych w tamach funduszu postępu 
technicznego". 

d) w dziale 17 "Dota.cje ella buctżetów terenowych" roz
działy 4 i 5 otrzymują brzmienie: "Rozdzia! 4. Dota-

.. ~ 


