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5) przejścia lotnicze: 

- Rodzaj przejścia 
Nazwa przejścia granicznego granicznego Rodzaj ruchu gra ~J icznego 

l 2 3 

BALICE koło KRAKOWA port lotniczy' osobowy, towarowy 

GDAŃSK-RĘBIECHOWO . port lotniczy osobowy, towarowy 

POZNAŃ-LA WICA port lotniczy osobowy, towarowy 

WARSZA W A-OKĘCIE port lotniczy osobowy, towarowy 

§ 2. 1. Następujące przejścia graniczne otwarte są: 
Chochołów - od l maja do 31 p 3:Ź. dzie.rnik.a w godzinach 
6.00-20.00, a od 1 łistopadd do 30 kwietnia w godzinach 
7.00-18:00; Przełęcz Okraj - od 1 maja do 31 pażdzier
nika w godzinach 6.00-20.00, a od 1 listopada do 30 kwie
tnia w godzinach 7.00-18.00. 

2. Drogow~ przejścia graniczne otwarte są: Teres
pol od l maja do 30 pażdziernika całą dobę, a od 
31 października do 30 kwietnia w godzinach 7.00-21.00; 
Medyka od 1 maja do 30 października ca łą dobę, a od 
31 pażdziernika do 30 kwietnia w godzinach f 00-21 00; 
Niedzica od 1 maja do 31 października w godzinach 6.00-
19.00, a od l listopada do 30 kwietnia w godzinach S.OO-
18.00. 

3. Lotnicze przejście graniczne Poznań-Ław ica otwar
te jes t w okresie trwania Międzynarodowych Targów 
Poznańskich przez całą dobę, a w pozostałym okresie -

tylko w czasie odprawy przed startem i ' po lądowaniu 

statków powietrznych w lotach regularnych czartero-
wych. 

4. Lotnicze przejścia graniczne Balice kbło Krakowa 
i Gdańsk-Rębiechowo otwarte są tylko w czasie odprawy 
przed startem i po lądowaniu statków powietrznych w lo
tach regularnych i czarterowych. 

5. Pozostałe przejśc i a graniczne wymieniL,ne w § l 
otwarte są przez c ałą dobę. 

§ 3. Traci moc zilrządzenie Min istra Spraw Wewnętrz
nych z dnia ·27 lipca 1968 r. w sprawie przejść granicznych 
przeznaczonych dla ruchu granicznego (Monitor Polski 
z 1968 r. Nr 34, poz. 237, z 1970 r. Nr l, poz. 6, z 1971 r. 
Nr 37, poz. 241 i N r 57, poz. 374). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnę trznych: S. Kowalczy k 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 6 sierpnia 1975 r. 

w sprawie zasad współdziałania straży pożarnych ł sprawowania nad nimi kierownictwa w czasie akcji 
ratowniczYlh. 

Na podstawie art. 26 pkt I ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 r. o · ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, 
poz. 1~6) zarządza się, co następuje: 

§ I. Straźe pożarne są obowiązane współdziałać w 
akcjach ratowniczych według zasad określonych w niniej
s.lym zarządzeniu. 

§ 2. 1. Współdziałan i e straży p.oźarny ch polega na: 

1) skoordynowa nym dz ia łaniu pGdoddziałów i oddziałów 
straży poża rnych w celu osiągnięcia optymalnych wy
ników w prowadzonych działaniach ratowniczych, 

2) realizacji .ustalonych zadań w czasie i miejscu oraZ na 
wzajemnej pomocy pododdziałów i oddz ia łów straży 

pożarnych, a także innych służb w wykonywan iu 
dział a ń ratowniczych . . 

2. Współdziałanie organizuje każdy dowódca w wy
konywaniu określonego zadarnia: 

§ 3. I, W celu zapewn ienia dysponowania p odod dz ia
łami i oddziałami straży pożarnych oraz realizacj i przepi-

sów zawartych w § 2 właściwi komendanci straży po
żarnych tworzą stano wiska kierowania. 

2. Tworzy się na stępujące stanowiska kierowania: 

1) główne - w Komendzie Głównej Straży Pożarnych, 

2) wojewódzkie - w komend zi e wojewódzkiej straży 

pożarnych, 

3) rej o nowe 
nych. 

w komendz ie rejon o wej straży poża r-

3, Organizację, wyposażenie i zasady działania stano
wisk ki erowania ustala. Komend an t Główny Straży Po
żarnych. 

§ 4 . . I. Dyspo nowani e pododdzi ał a mi i oddziałami 

straży pożarnych odbywa się na podsta wie operacyjnych 
p1anó:-v obrony przeciwpożarowe j. 

,;.: . 
2. Zasady opracowywa nia operacyjnych planów obro~ 

ny przec: wpo7a rowej. o któ ry (' h m.1Wa\Y . ust. l, okr-eśla 
Komendant Główny Straży Pużaroych. 
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). W razie konieczności dysponowania pododdziałami · 
oddziałami strażypbżarnych w sytuacjach nie przewi

dzianych operacyjnymi planami obrony przeciwpożaro

:wej - decyzję podejmuje dyżurny stanowiska kierowania: 

1) rejonowego - w stosunku do straży pożarnych ·zlo
kalizowanych na obszarze rejonu, 

2) wojewódzkiego - w stosunku' do straży pożarnych 
zlokalizowanych na obszarze województwa, 

3) głównego - w stosunku do wszystkich straży pożar
nych na obszarze kraju. 

§ 5. 1. Akcją ratowniczą kieruje dowódca tego pod
oddzialu lub oddziału straży pożarnych, który pierwszy 
przybył na miejsce akcji. 

2. Jeżeli w akcji. ratowniczej biorą udział pododdzia
ły straży pożarnych niezmotoryzowane (typu M), z chwilą 
przybycia na miejsce akcji pododdziału straży pożarnej 

zmotoryzowanej (typu S) kierownictwo akcją przejmuje 
dowódca tego pododdziału. 

3. Jeżeli w akcji ratowniczej biorą udział ochotnicze 
i obowiązkowe straże pożarne, a dowódcą jednej z nich 
jest funkcjonariusz pożarnictwa co najmniej w stopniu 
podoficera, funkcjonariusz ten obejmuje kierownictwo 
akcją· 

4. }eżeIi w akcji ratowniczej biorą udział pododdzia
ły ochotniczych, obowiązkowych i zawodowych straży po
żarnych, kierownictwo akcją obejmuje najstarszy stopniem 
dowódca pododdziału zawodowej straży pożarnej. 

5. Kierownictwo akcją ratowniczą jest obowiązany 

przejąć: 

.1) oficer, chorąży lub podoficer pożarnictwa delegowany 
w tym celu przez komendanta rejonowego straży po
żarnych, 
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2) komendant rejonowy straży pożarnych obecny na 
miejscu akcji, 

3) oficer pożarnictwa delegowany w tym celu przez ko-
mendanta wojewódzkiego straży pożarnych, -

4) komendant wojewódzki straży pożarnych obecny na 
miejscu akcji, 

5) oficer pożarnictwa delegowany w tym celu przez Ko
mendanta Głównego Straży Pożarnych. 

6. Zasady kierowania akcją ratowniczą podczas ka
tastrof, awarii, powodzi itp. określają odrębne przep isy. 

§ 6. 1. Kierujący akcją ratowniczą prowadzoną w 
zakładzie pracy współdziała w czasie akcji z kierownic
twem tego zakładu lub z upoważnionym przez niego pra
cownikiem inżynieryjno-technicznym, a na obszarze leś

nym z pracownikiem administracji leśnej. 

2. W razie dużych pożarów oraz długotrwałych 

akcji ratowni'czych kierujący akcją powołuje sztab. Skład, 
organizację i zasady dzi a łania sztabu określi Komendant 
Główny Straży Pożarnych. 

3. Funkcjonariusz pożarnictwa znajdujący się w po
bliżu miejsca akcji ratowniczej jest Obowiązany zgłosić Się 
do dyspozycji kierującego akcją lub dowodzącego podod
działami i oddziałami straży pożarnych. 

§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw WewnE;trz
nych z dnia 22 lutego 1963 r. w sprawie współdz i alólnla 

straży pożarnych i sprawowania nad nimi kierownictwa 
w czasie akcji ratowniczej (Monitor Polski Nr 13, poz. 101). 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Spraw Wewnętrznych: S. KowaJczy/t 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 6 sierpnia 1975 r. 

w Eprawie rejestra~ji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1957 r. 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 
196/ r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, 
z 1972 r. Nr 53, poz. 342, z 1973 r. Nr 27, poz. 153, Nr 38, . 
poz. 224, Nr 47, poz. 276, z 1974 r. Nr 24, poz, 142 i z 
1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje: 

§ I, Rejestrar ję mężczyzn urodzonych w 1957 r. prze
prowadzą telenowe ofgany administracji państwowej stop-

nia podstawowego w .okresie oddaia 17 łistopada do dnia 
17 grudnia 1975 r. 

§ 2. Termin ogłoszenia rejestracji, o której mowa w 
§ 1, uslala się na dzień 31 pażdziernika 1975 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 


