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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRA W WEWNĘTRZNYCH ORAZ PRACY I OPIEKI SPOiECZNEJ 

z dnia 22 gruc!nia 1959 r. 

Nr3 

\v sp awie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i trybu wypłaty zaopatrzenia funkcjonariuszom 
Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzinom. 

N 
31 ' sty 
szów 
poz. 7 

podstawie art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 5 ustawy 7. dnia 
znia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonaOriu

ilicji Obywatelskiej oraz ich rodzin, , (Dz. U. N r 12, 
) zarządza się, co następuje : 

RozdZIał 1. 

Właściwość organów. 

§ . 1. Organami właściwymi do przyjmowania wnios
k ów o zaopatrzenie emerytalne i kompletowania dokumentów 
niezbęo nych do przyznania tego zaopatrzenia dla funkcjo
narius ów Miiicji Obywatelskiej ( bezpieczeństwa , puhlic:we
go) or z człon,ków ich rodzin - są organy kadrowe jednostki, 
w któ ej funkcjonariusz pelnił ostatnio służbę. 

2, Osoby pozostałe o po zmarlych funkcjonariuszach mOCJą 
ró'yni ' złożyć wniosek do przeiożonego jednostki, w której 
funkcj nariusz pełnił ostatnio słu żbę. Prżełożony przesyla 
nie~wł cznie wniosek do organu kadrowego wymienionego 
-w ust. 1. 

3. Organem właściwym do przyjmowania wniosków 
o prz znanie zaopatrzenia po zmarłych rencisŁil.ch (inwali
dach), o. wznowienie postp,powania zakończonego decyzją OU
mown , o podwyższenie lub zamiallf~ renty, o wznowienie wy-

płaty renty . oraz o przyznanie dodatków GO pobieranej :enty 
o jest Ministers two Spraw Wewllt;tIznych Departamen t Pl

nansowy. 

§ 2. Organem właściwym do wydawania decyzji w spril
wachoo zaopat rzenia emerytalnego jest Ministerstwo Spraw 
V/ewnętrznych - Depart'ament Finansowy. 

§ 3, Organa'!li właściwymi do wypłacania świarlczeil 

z tytu łu zaopa trzenia emerytalnego są organy właściwe do 
wypłaty zaopatrzeń określonych w przepisach o powszechnym 
zaopatrzen iu emerytalnym pracowników i ich rodzin . 

R o z d z i a ł 2. 

Zgłaszanie wniosków. 

§ 4. 1.. Postępowanie w sprawach zaopatrzenia emery
talnego wszczyna się na wniosE'k zgłoszony przezzainte l e
sowanego lub jego pełnomocnika, a w szcźeg ólnych przy-
padkach z urzędu (§ 7) . "' 

2. Za wniosek uważa się zgłoszone na piśmie lub ustnie 
do protokołu źądanie przyznania świ'adczeń, jak równiel 
żądanie wznm.v ienia postępowania. , 

3. \'I/niosek powinien 7 il'wic rać w s7czególnośd llJj:'\',';~~ ko 

i imfę zainteresowanego, datę jego urodzenia i mie~ :;ce za-
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mieszkania, wskazanie zaopatrzenia, o które zainteresowany 
s ię ubiega, oraz podpis zainteresowanego. Do wniosku na
leży dołączy ć w zależnośc i od rodzaju żądanego zaopatrzenia 
dowody wymienione w H 9--17. 

§ 5. 1. Pełnomocnikiem zainteresowaf1ego może być 
każda osoba fizyczna n ie ograniczona w zdulności do czyn
ności praw nych. 

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub 
podalle do prolokołu. 

§ 6. Za datę zgłoszenia wniosku przyjmuje się datę jego 
zgłoszen ia w org anie wymienionym w § 1 lub datę stempta 
pocztcw ego, jei eli wniosek został przesłany za pośrednictwera 

, poczty. 
§ 7. 1. Ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego 

z urz (~du nast p. pu je w razie zwalnić1nia fun kcjonariusza z~ 
slu 'żby wskutek nabycia prawa do renty za wysługę Jat w p eł

ny m wy miarze bądż je:2eIi śmi erć funkcjonariwsza pozostaje 
I w zwiazku źe służba. ' " . " 
f 2 .. Przy ustalani~ prawa do zaopatrzenia z urzędu postę
I powanie wszczyna , Or!!iln kadrowy (§ 1 ust. ' l). 

, § 8. Przed zwolnieniem funkcjonariusza ze służby wlaś
: ciwy organ kadrowy (§ 1) obowiązany jest - bez względu 
' na przyczynę zwolnienia funkcjonariusza ze służby - {{stalk,' 

CZy i jakiezaoputrzenie emerytalne (renta za wysługę lat lub 
):enta inwalidzka) przysługuje funkcjonariuszowi, pouczyć 

: funkcjonariusza o przysługujących ' mu uprawnieniach oraz 
j ''yrzyjąć wniosek wraz , z niezbędnymi dokumentami. 

R o z d z i a l 3. 

Dokumentacja uprawnień emerytalnych. 

§ 9. Do wniosku o przyznanie renty za wysługę lat na-
leży dołączyć: . 

1) dow ody stwierdzające przebieg służby w M ili ci i Obywa
telskiej i w. innych slużbach zaliczalnych do wysługi lat 
dla celów emerytaLnych na równi ze służbą w Milicji 
Obywatelskiej (§ 25); 

2) dowody stwierdzające okresy zatrudnienia przed wstąpie
niem do służby w Milicji Obywatelskiej, a w szczegól
ności okresy faktycznego zatrudnienia, okresy równo
rzędne z okresami zatrudnienia i okr~sy zahczalne do 
okresów zatrudnienia (§§ 26, 27 i 28); 

38 

3) dowód stwierdzający wysokość uposażenia (z rozbiciem 
Ila poszczególne składniki) przysługującego funkc jonariu
szowi na ostatnio za jm()wanym stanow isku służbowym

wraz z równowartością świadczeń w naturze, a w miarę 
potrzeby stwierdzający wysokość uposażenia z kolejnych 
2 lat służby wybranych przez funkcjonariusza z okresu 
ostatnich 10 lat służby przed powstaniem prawa do 
zaopatrzenia (§ 20); , 

4) dowody stwierdzające, czy zainteresowany funkcjonariusz 
pozostaje w zatrudnieniu lub posiada dochody z innych 
źródeł (§ 21); 

§ 10. D9 wniosku o przyznanie renty inwalidzkiej należy 
dołączyć : 

1) dowód stwierdzający inwalidztwo i grupę inwalidztwa 
(§ 23); 

2) dowód stwierdzający związek (brak związku) schorzel1 
-i kalectw ze służbą (§ 24); . 

3) dowody określone w § 9 pkt 1, 3 i 4. 
i . 

(

' § 11.1. Do wniosku o przyznanie renty rodzinnej dla 
małżonka należy dołączyć: 

1) dowód zgonu funkcjonariusza (rencisty, inwalidy): 
. 2} dowód zawarcia małżeństwa (§ 18): 

3) dowód stwierdzający datę urodzenia żony (męża): 

4} dowód stwierd:ujący istnienie wspólności małżeńskiej do 
..... chwili śmielci funkcjonil.Iiusza'rencisty, inwalidy), ,d Je:ieli 

Poz. 19-
------------~--------------------------

wspólność maI żeńska nie istniała lub malżellstwo by!o·_ 
rozwiedzione - dowód stwierdzający ustalenie prawa do 
a limentacji (§ 19}; 

5} dowód stwierdzający pozostawanie· na utrzymaniu zmar
łego za jego życia, jeżeli zgłaszającym wniosek jest 
wdowiec (§ 22) ; 

6) dowód stwierdzający istnienie związku przyczynowego 
śmierci funkcjonariusza (inwalidy) ze słu żbą; 

7) dowód stwierdzający inwalidztwo małżonka, jeżeli zain
teresowany nie osiągnął wieku: kobieta 55 lat, mężczyzna 

ó5 lat, ani nie wychowuje dziecka uprawnione'go do 
renty rodzinnej w wieku do lat 8 (§ 23); 

8) dowody, o których IfI9wa w § 9 pkt I i 3'; 
9) dowody stwierdzające. czy zainteresowany pozostaje 

w zatrudnieniu lub posiadadachod'y ź imiych źródeł _ 
f§ 21). 

2. Małżonka, która w dniu śmfercifunkcjonariusza była 
w ' ciąży, powinna ' przedłożyć: odpowiednie 'zaświadczenie le
karza spolęcznej służby zdrowia, niezaleznie od dokumentów 
określonych w ust. 1. 

, § 12 . . 1. Do wniosku,' o przyznanie renty rodzinnej dla , 
dzieci własnych, przysposobionych lub pasierbów należy do
łączyć: 

1) dowód zgonu funkcjonariusza (rencisty); 
2) dowody stwierdzające 'daty urodzenia dzieci (§ 18): 
,3) zaśw'ia-dczenia o uczęszczaniu do szkoły dz;eci, które 

UkOllczyły 16 lat; _. 
4) oświadczenie pozostałego ' rodzica lu b opiekuna dzieci, 

- stwierdzające; czy 'dzieci korzystają ze świadczeń z fun~ 
duszów publicznych (stypendia, przebywanie w zakładach 
opiekuńczych lub wychowawczych); 

5) dowód stwierdzający, czy dzieci pozostają w zatrudnieniu 
lub posiadają dochody z innych żródeł: 

6) dowody wymienione w § 9 pkt 1 i 3. 

2. Jeżeli po zmarłym pozostały dzieci obce wzięte przez 
n iego na wychowanie albo wychowywarie przez niego wnuki 
lub rodzeństwo, należy - poza dowodami wymienionymi 
w ust. , 1 - dołączyć oświadczenie opiekuna stwierdzające: 

l) od kiedy dzieci zostały wzięte na wychowanie utrzy- . 
manie przez' zmarłego funkcjonariusza: 

2) czy rodzice dzieci żyją, a jei.eii chociaż jedno z rodzi
ców żyje, dlaczego nie może zapewnić im utrzymania, 
lub - zamiast oświadczenia stwierdzającego tę okolicz
ność - postanowienie s ądu stwierdzające, że zmarły był 

ustanowiony przez sąd opiekunem dzieci wziętych przez 
niego na wychowanie i utrzymanie. ' 

§ 13. ' Do wniosku o przyznanie renty rodzinnej dla rodzi-
ców należy dołączy ć : 

I) dowód zgonu funkcjonariusza (rencisty); 
2) dowody stwi erdzające daty urodzenia rodziców; 
3) dowód stwierdzaj ący ' inwalidztwo, Jeżeli zainteresowany 

nie os i ągnął wieku: kobie ta 55 lat, miężczyzna 65 lat, 
ani n ie ' wychowuj,e dziecka uprawnionego do renty IQ

dzil)nej w w ieku do· lat 8; 
4} dowód stwierdzaj ący pozostawanie rodziców. na utrzy

maniu zmarlego za jego życia; 
5) dowody stwierdzające, czy zainteresowany pozostaje 

w zatrudnieniu lub posiada dochody z innych źródeł: 
6) dowody określone W § 9 pkt 1 i 3. 

§ 14. Do wniosku o dodatki do renty należy dołączyĆ:' 
1) jeżeli zainteresowany ubiega się o dodatek dla dzieci.: 

a) dowody stwierdzające datę urodzenia dzieci, , 
h) zaśw.iadczenie o uczęszczaniu do szkól dzieci, które 

ukończyły 16 lat, 
e) oświadczenie stwierdzające, czy dzieci pobierają ren- 

tę, zasiłki rodzinne lub dodatki z · innych tytułów 

, :~~~ " .. r €lraz, czy dzieci korzystają ze świadczen 2 -.fullduszó~ 

I 
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publicznych (stypendia, przebywanie w zakładach 
opi-ekuńczych lub wychowawczych); 

2.j żeli zainteresowany ubiega się o dodatek . dla żony: 
a dowód z·awarcia maJieństwa , 
b dowód stwIerdz aj ącydatę UTodzenia żony, a jeżeli nie 

ukończyła ona 50 lat i nie wychowuje dzieci upraw· 
n ionych do dodatku - zaświ adczeni e zakładu spo
łecznego służby zdrowia o stClnie Jej zdrowia lub że 

j est w dziewiątym miesiącu ciąży, 
c oświadczenie zainteresowanego i jego żony . stwierdza

jące, że żona n je 'pobiera renty, n ie pozostaje w za
trudnieniu ani nie posiada dochodów z innych źródeł, 
lecz . pozostaje na wyłącznym utrz ymani u zaintereso· 
wanego; 

3) jeżeli zainteresowany ubiega się o dodatek za odznacze
fi' e upra wniajqC'e do dodatku do renty - dowód sbvie.r
tl ający nadanie odznaczenia.; 

4) j żeli zainteresowany ubiega się o d0d~ tek dla nie pra
c · jąćych i nie posiadających poza rentą dochodu z 10-
n ch żródeł - dowód określony w § 9 pkt 4. 

§ 15. 1. Do wniosku· o przyznanie odprawy dla malion
kil fi Jeży dolączyć dokumenty wymienione w§ J 1. 

2 P,rEyznanie odprawy wdowie po funkqollari\:li'Ztl., któ
r,a ni spełnia wamnków do otrzymania renty 'rodzdnnej., ·na
stępu e na podstawie dokumentów wymienionych w § 11 
usJ:. ł pkt .1, 2 i 3 01'&Z w §9 pkt ł i 3 .. 

3. Do wniosku o· przyznanie ' odprawy dla dzieci należy 
dołąc yć dokumenty wymienione w § J 2-

4 Do wniosku o przyznanie odpr.awy <Ua. rodziców na
należ dołączyć dokumenty wymienione w § 13. 

§ 16. 1. Do wniosku o przyznanie z.asHku pogrzebowego 
po re ciścJe (inwalidzie) należy dołączyć: 
l~ w Cląg z aktu zgonu; 
2) d wód pobierania Tenty.; 
3) r chunek kosztów pogrzebu wysla}viony na na.zwisko 

o oby zgłaszającej wniosek o zasiłek pogrzehowy; 
4} j ' ell zmarły był zatrudni ony - zaświadczenie zakładu 

p acy (właściwego żarządu ubezpieczeń spolecznych) 
s wierclzające , czy i w jakiej wysokości przysluguje za
s tek pogrzebowy l:Ownież z tytułu zatrudnienia i czy 

. ~. silek taki został pobrany. 
2 VV razie śmierci członka rodziIły rencisty (inwalidy) 

nale' poza dowodami określonymi w ust. 1 dolączyćoświfl!l
czeni , że zmarła osoba w chwili śmierci pGzostawała na 
utrzy: 'laniu rencisty (inwalidy). 

§ 17. Do wniosku o zwrot kosztów przejazdu' i przewozu 
urząd enia domowego w związku z przesie dlen iem się człon

ków odziny uprawnionych do ' renty rodzinI).ej lub odp rawy 
należ dołączyć następujące dokulIl enty: 
t) .d wód wspólnego zamieszkania (-zame ldowanIa) z funkcjo

n riuszem (rencistą, inwalidą) bezpośrednio przed jego 
ś ierci ą; 

2} ci wód zameldowania na' pobyt stały w nowym m iejscu 
'2: mieszkania; 

-3~ ci 'wód stwierdzający wysokosć pon'iesionych kosztów 
p zeWDZU urządzenia domowego. 

. R o z d zi a ł 4. 

Postępowanie dowod.owe. 

§ 18.Srodkiem dowodowym stwierdzającym datę liTO

dzenil zawarcie małżeństwa, zgon i przysposobienie :- jest 
,,:Yci.:r z, akt~ .stanu.cywilnego, a jeśli c~lOdzi o d~t;ę. urodze
n. la I 'fowmez WyCIąg z dowodu osobIstego poswładczony 
,pr,zez erg·aa przyjmujący wniosek. 

§ 19. 1. Sradkiem dowodowym stw3erdzającym istnienie 
w·spółności małżeńskiej jest zaświadczenie wystawione prze:t 
właśc wy organ ewidencji i kontroli ruchu ludności, stwier- . 

----_.------------~----------

dzające wspólne zc:mieszkanie małżonków aż do śmierci 
hll1j{cjonaril:lsza (renGs<y, inwalidy), 

2. Środkiem dOVlod0wyp1 stwierdzającym istnienie wspól
ności małżeil sk i ej małżonków , któ'rzy posiada'!i ró.żne mieJsca 
zamieszkania, jes t oświadczen i e zainteTesowanego mai'?onka 
uzasadni ające piZy yęcie islnienia w6półnosc,j małżeliskiej mi-
!,11.0 oddzielnoego zamieszkcnla. ' 

3. Środkiem dowudowym stwierdzającym, że było usta~ 
lone prawo do i'\limentacji, jest wy rok sądu powszechnego. 

,§ 20, 1. Środk iem dOWOUOWy lii stwierdzającym Wy50K05Ć 
zarotkow osiągdnych w służbioe Milicji Obyv;atelskiej tbe·z;
p4 ecz,eństwiI pubHcznego) jest zaświadczel1le organu filH1.llS0-

wćgo jednostki. w której dana osoba pełniła o"tatnio shl"lbę . 
2, . Srodkiem ,oowudowym stwien:lzającym wvsokośczc.\

robkow poza slużb'l w Miłicji Oby watetskiej (boezpieczeIi.stwi-e 
pUblicznym) jest: 

1) dla pracowników uspołecznionych zakładów p racy· -
zaświadczenIe wkladu pro<:y; _ 

2) dla p:racowników nie uspolec:zn i ony~h zakhtdów ()<Tacy -
z,aś wiauczenie w łasci w ego za rządllu be7.pten!:eń ospolec!:
ny cll ~Wi€fdzające .za.rohek ' us talon,y dla wvmitlmskła
d'ek na ubezpieczenie spole'czne: 

3) did p;rdcown ików n ie usp'ołecwionych zakładów pracy, 'Za 
któr ych .opła cane są na ubezpieczenie społeczne składki ' 
:ryczałtow.e -zaświadczenie organu finansowego pre- : 
zydium r<ldy n~Todowei stwierdz<l j ące zarobek w gGtów-- . 
ce ust~lony ula w}fmiaru podi'\tko ,od wynagrodzeń O,!,tt.~ 

:wattość świ~dczeil w natuae, a j eż,eH wYl1.a~fodrenie ' 
nie podlega pudatkowi od wynagrodzeń - zaśw.iadcze
nie zdkhQU pr·acy, 
§ 21. Środk i em dDwodowym stwierdz,ającym, czy Zd;n

t-cresowany pozostaje w za trud nielliu lUli posia'dil d·ocnotl y 
z innych iródel jes t o,;w'iaclczenle z~lnleresowaneqQ, czy: . 

1) pozostaje VI zatrudni en iu lub wykolll1je prdc~fid p'<3G Słd

wie umowy zlece nia luh umow y o cI 'l i eło,a jeżeli tak, 
to pomidlo zaświadczenie zakiadu pIOLy' o chaf·akten:e 
p rac y, wy midrze godzin pracy i w ysokośd zarob:"ów; 

2) jest posiaddczem, włascideiem lub użytkownikiem 'gospo- · 
. dar~twii rolnego, a jezeH tak, to ponadto zć!Świa'\lczenie 

org·anlt finanso wego 'p rezydlum powia lo wej. miejskiej lub 
dzielnicowej rady narodowej o wysokości i'(x:znego przy
ch odu szacunkowego ustaloneg ) ' dla wymiaru WJdattu 
gruntuwego; . 

3) prowat!ziza kład rzemieślniczy albo wykonu je P!'acę ch?!
łupniezą, przemysł domowy lub 'ludowy albo pnlc uje 
w wofnym zawodzie lub posi.ada docbod'y z inn ych źródeł 
podlegające opodatkowaniu , a jeżeli tak, to ponadto za
swiadczenie organu finansowego rady narodowej {) wy-
sokosci t ych dochodów; • . 

4) pobierał w dąGu ostatnich 3 miesięcyp!'zed zgłoszeniem 

wniosku zasiłek z ubezpieczenia społecznego z powodu 
·choroby lub macierzyństwa lub wynagwdze nie w ,czasie· 
czasowej niezdolności. do pracy, a jeżeli tak, tOflouadto 
:z aświadczen ie zakła ciu pracy lub właśc'i wego zarządu 
ubezpiecżeń społecznych ; 

5) pobiera świadczenia rentowe, a jeżeli tak, to skąd . 

§ 22, Środkiem dowodowym stwierdzającym. że wdowiec 
lub rodzice pozostawali na utrzymaniu osoby zmarłej 'Za jej 
i .ycia, jes t oświadczenie zainteresowanego stwierdz,aj ąee, że 

był utrzymywany przez zmarłego i na czym to utrzymywanie 
polegało. 

§ 23. Dowodem stwierdzającym istnienie inwalidztwa 
i jego grupę oraz związek śmierci inwalidy ze słuib:ą je,;Ł 
prawomocne orzeczenie komisji lekarskiej do spraw iRwa': 
lidztwa i zatrudnienia. 

§ 24, Dowodem stwierd;:ającym 'lwiązek schorzełl i 11;:". 
lectw ze służbą oraz związek śmierci funkcjonuiusza 'Le służ

bą jest orzeczenie komisji lekuskiej służby Zd~~Wjił Minis
terstwa Spraw Wewnętrznych. 
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§ 25. Srodkiem dowodowym stwierdzającym okresy. słu ż
by w Milicji Obywatelskiej (w innych służbach resortu spraw 
wewnętrznych, zalicza lny ch do wysługi lat dla celów elnery
talnych na równi ze służbą w , Milicji ' Obywatelskiej) jest' 
wykaz przebiegu służby sporządzony ' przez właściwy organ 
kadrowy, z uwzględnieniem okresów zaliczalnych w wyższym 
wymiarze, a ponadto wyciąg z rozkazów o przyjęciu do 
służhy w Milicji Obywatelskiej, o wyznaczeniu na ostatnie 
stanowisko służbowe i o zwolnieniu ze s!uźby. 

§ 26. 1. Środkiem dowodowym ' stwierdzającymolue;y 
zatrudnienia poza służbą w Milicji Obywatelskiej są' legity
macje ubezp.ieczeniowe ' i pisemne zaświadczenia zakładów 

pracy wydane na podstawie posiadanych dokumentów. Za
i.wiadczenie zakładu pracy po'winno zawierać datę podjęcia 
i , ustania zatrudnienia, rodzaj wykonywanych ' czynności; 
n~wisko, podpis i . .stanowisko ,.osoby wydającej zaświadcze
nie or~z pieczęć zakładu pracy. 

2. Za dowody , stwierdzającę okresy zatrudnienia mogą 
być również uznane legitymacje służbowe, legitymacje związ
ków/ zawodowych, umowy o pracę, 'wpisy w dowodach oso
bistych oraz pisma skierowane przez zakłatf'pracy ' do pracow
nika w czasie trwania zatrudnienia, jak powolanie, mianowa
nie; angażowaąie, zwolnienie, wyróżnienie, udzielenie urlo
pu itp. 

3. W razie braku dowodów pisemnych lub gdy istnieją 
tylko pisemne dowody częściowe, okresy zatrudnienia mogą 
być stwierdzone zeznaniami świadków; zeznania tych świad

"ków powinny ł{yć dołączone do wniosku przez zainteresow.a
nego. 

§.27. Srodkiem dowodowym stwierdzającym okresyuwa-
żaneza okresy równo.rzędne z okresami zatrudnienia, jak 
pełnienie mandatu poselskiego, zawodowa służba wo.jskowa, 
nauka zawo.du w zakładzie pracy, nauka w szkołach partyj
ny~ch, związków zawodo~ch lub przysposobienia zawodowe
go. '- jest zaświadczenie wystawione przez właściwą wła~zG 
lub zakla,d pracy. 

l, § 28. 1. Srodk:iem dowodowym stwierdzającym okresy 
• zaliczalne do okresów zatrudilienia są pisemne': zaświadczenia 
JYłaściwych władz, urźędów ior'ganizacji, a w szczególności: 

_ l) okresy nauki w szkole, do której pr:aco,wntk skierowany 
został przez zakład . pracy, okresy nauki w szkołach w,yi-

4 szych oraz okresy aspirantury ' n'aukowej - zaśwtadcze-
niawłaśCiwych wladz szkolnych; -

2) okresysłui\)y VfWojsku Polskim,W polskich formacjach 
wojskowych za': granicą oraz służby pełnionej yv armiach 
sojuszniczych w ' okresie wojny 1939-1945 lub pob,y,tu 
w niewoli -zaświadczenia właściwych organów wojsko-
wych; . ,-. ' 

3} okresy Po.byt)J .' w niemieckich obozach koncentracyjnych 
i w obozach, pracy przymusowej w czasie od dnid 
1 września 1939 r. do dnia 9 maja 1945 r. - zaświadcze

nia Związku Bojov,'ników Q Wolność i Demokrację lub ' 
inne zaświadczenia 'stwierdzające te okoiiczności; 

4) okresy służby w oddziałach, które prowadziły walkę 
ż hitlerowskim okupantem. oraz okresy służby w wojsko
wych oddziałach ludowych w czasie wojny domo\vej 
w Hiszpanii, zaświadczenia Zarządu Głównego Związku 

Bojowników o Wolność i Demokrację lub inny dowód 
zaopiniowany przez ten związek; 

5) okresy działalności rewol'ucyjnej oraz okre3 Y pobytu 
w więzieniach i obozach odosobnienia za dzi.ałalność re
wolucyjną/ - zaświadczenia władzy nac~elnej właściwej 
partii polityczńej; , 

6) okresy bezrobocia przed Wyzwoleniem - dokumenty 
stwierdzające te okresy; 

7) okresy tajnego nauczania w',o.kresie okupacj i" -' zaświad- ' 
}, czenia właściwych organów - administracji pańsfwo.wej 

(inspektoratu oświaty, kuratorium okręgu szkolnego., Mi
Jl,isterstwa - Oświaty). 

2. W razie braku dowodó'w pisemnych lub gdy .istnieją 
tylkq pisemne dowody częscJOwe, okresy wymienione 
w ust. 1 pkt 1-3 mogą być stwierdzone ,zeznani.ami świad. 
ków; zeznania tych świadków powinny być dołączone do 
wniosku prżez zainteresowanego .. 

§ 29. 1. Swiadek może złożyć zeznanie w formie pisem
nej lub ustnej do protokolu w organie' , kadrowymokreślo~ 

nym~' ~ l. .; 

, 2 . . Zeznanie po'winnozawierać: 
l) dane personalne zeznającego, a w szczególności: imię 

i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, wyko
nywanyzawód (nazwa zakładu pracy) lub numer pobie-
ranej renty; , 

2) stwiev"ozenie, czy i jaki ,stosunek pokrewieńśtwalub. 

powinowactwa łączy ' świadka z zainte,resowanym; 
3) stwierdzeaie świadoJllosd odpowiedzialności, karnej Z8' . 

złożenie fałszywych zezm1l1; 
4), sfwierdzenie świadomości celu sklada-nia 'zezna~: . p, ': 

5) 'diłne dotyczące okoliczności objętych zeznaniem (zatrud
nienia zainteresowanego, a w ' szczególności, gdzie, w ' ja-' 
kich okresach i Vi jakim charakterze zainteresowany był 
zatrudniony, czy zatrudnienie było w pełnym wymiarze 
godzin, ciągłe, dorywcze lub ;sezonowe, ile dni trwalo' 
w tygodniu lub miesięcy w roku, pobytu w niewoli', 
slużby wojskowej, pobytu w obozie itp .); 

6) stwierdzen ie, skąd świadkowi znape sąokoltczności objęte , 

zeznaniem, a jeżeli ',by ł' współpracownikiem zainteresowa
nego - czy posiada dowody zatrudnienia w tym samym : 
zakładzie pracy; 

7) własnoręczny podpis świadka. 
3. WłasnoręcznośĆ podpisu świadka w razie nadesJanja~' 

zeznań powinna być potwierdzona przez notariusza, organy ' 
prezydiów rad 'narodowych lub przez uspołeczniony ' zakład ' 
pracy, w którym świadek jest zatrudniony albo w ·' którym:" 
był zatrudniony zainteresowany. 

. § 30. Oświadczenie składane przeż zainteresowanego po
winno . zawierać stwierdzenie swiadomości odpowiedzialności 
kamej ' za złożen i e fałszywych zeznal10raz podpis ' zaint'ereso- ' 
wanego. Własnor~czność podpisu zainŁeresovlanego powinna 
być potwierdzona \'I sposób określony w § 29 ust. 3. 

§ ' 31. 1. Dowody powinny być dołijczone do wniosku ' 
w oryginale llib 'w odpisach uwierzytelnionych przez , no. 

' tariusza bądź przez organ kadrowy przyjmujący wnio.se_k, 
z tym że pisemne zeznania swiadków , - ., tylko VI , orygina1e. 

2. W uzasadnionYf:h przypadkach zaii'lteresowimy może 
zastrzec sobie zwrot złożonych w oryginale dowodów. W tym 
celu powinien złożyć wraz z oryginalnymidowodami dwa je
go odpisy. Zgodność odpisów z orygi-nalem potwierdZa organ 
kadrowy przyjmujący wniosek, zwracając z(iinteres?wanem,u 
jeden odpis. Oryginał zwraca ~ię za i ntereso\van~mu ,po wy
daniu decyzji. 

§ 32. Organ kadrowy Po.równuje dowody pisemne o~~z 
zeznania ,świadków ze stanem faktycznym wynikającym z ca
łok ształtu sprawy i w razie wątpliwości, czy treść dowodów ' 
zgodila jest ze stanem faktycznym, lub w razie podejrzeó co 
do wiarogodności dowodów, przeprowadza postępowanie wy
jaśniające. 

§ 33. 1. Dokumenty ni ezbędne do ustalenia prawa do 
zaopatrzenia emerytalnego znajdujące się w dyspo~ycji orga
nów Milicji Obywatelskiej oraZ orzeczenia komisji lekarskich 
dostarcza organ kadrowy (§ 1), pozostałe dokumenty óbowią
zana 'jest dostarczyć osoba,..zainteresowana. 

2. · W przypadku g\:iy osoba zainteresowana n apptyka 
trudności w zebraniu niezbędnych dokumentów, organ kadro- . 
wy obowiązany __ jest w miarę możliwości udz i elić jej po.mocy .. 

3. CzynnośCi związane z zebraniem dokumentó~ .po~ 
winny być zakończone w zasadzie pJbed > zwollllellle~ , 
funkcjonariusza ze służby. 
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§ 34. ' 1. Jeżeli 'zainteresowany: 
1) nie dołączył do wniosku dowod.ów ' zażądanych przez 

organ kadrowy, z wyjątkiem dowodów mających wpływ: 
na wysokość świadczeń, dodatki do renty, początkowy 
termin płatności renty oraz zawieszeni'e p rawa do renty 

. lub 
2) bez' uzasadnionych przyczyn nie zgłosił się w wyznaczo

nym terminie na badanie przez komisję lekarską służby 
zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub ' komisję 

lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia 
rgan kadrowy, a , gdy chodzi o orzeczenie komisji 

lek rskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia - organ ren
tow prezydium właściwej rady narodowej - wzywa go 
pis em za zwrotnym, poświapczeniem odbioru dci przedłoże
nia dowodów w ciągu ~ miesięcy od daty doręczenia pisma 

_ Itl b. d'o zgłoszenia, się na badanie w nowo w11znaczonym ter
min e, pod rygorem umorzenia postępowania . 

2. W razie nieprzedłożenia dowodów I~b nie uzasadnio
neg niezgłoszeń[a się na badanie w nowo wyznacwnym ter
min e (ust. 1) postępowanie ulega umórzeniu z dniem upty-

, ~u ' erminu wyznaczonego: o czym organ kadrowy zawiada
mia zainteresowanego. Przedłożenie żądanych dowodów lu b 
zgło zeńie się zainterespwanego ' na badanie po umorzeniu 
post ,powania traktuje się jako nowy wniosek. 

35. Funkcjonariusza (b. funkcjonariusza) ubiegającego 

się". o przyznanie zaopalrzenia emerytalnego z tytułu ip
waliztwa właściwy organ kadrowy kIeruje do komisji le
kars i ęj służby zdrowia Ministerstwa SpIaw \Vewn E;trzny ch 
w c lu ustalenia związku' schorzeń i kalectw ze slużbą, a ,no
stęp ie' występuje z wnioskiem do org,,:nu rentowego p re
zydi Im wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta 
wył czonego z' województwa). właściwej ze względu na miej 
sce zamieszkania ,zainteresowanego, o skierowanie go na 
bada ie przez obwodową komisję lek,arską do spraw inwa-

Jjdzl ' a i zatrudnienia. V'-Ie wniosku należy podać okre;;y 
słu ż " y (od-do) funkcjonąriusza, łączną kwotę uposażenia 

i ró nowartości świadczell w naturze stanowiącą podstawG 
wym aru renty oraz zalączyć orzeczenie komisji Iekar§kiej 
slużl y zdrowia Ministerstwa Spraw VJewnętrznych. 

' 36. Organ kadrowy (§ l) przesyła wniosek wraz z do
Jr;um ntami do Ministerstwa Sprąw Vvewnętrznych - Depar
tarne t Finansowy , w terminie 3 dI).io.d dnia, w którym olrzy, 

statui dokun;en-t. Na wnioskI] olgan kadrowy powini en 
cznić datę jego zgłoszenia (§ 6). 

R ą z d z i a ł 5. 

Ustalanie prawa do świadczeń. 

37. 1. ł-.1 inisterstW'oSpraw We\'Jnętrznych - Depar
t Finansowy wydaje decyzję w sprawach świad czell 

w ci .gu 14 dni , od wyjaśnienia ostatniej okoliczności n ie-
7,bGd ej do wydania tej decyzji. 

Decyzje w sprawach zaopatrzenia emerytalnego spo
się w 4 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
uprawniona, drugi organ wyplacający rentę, trzeci 

olga- kadrowy (§ 1) , a czwarty pozostaje w aktach emery
'~alny h. 

§ 38. t. Decyzja powinna zawierać rodzilj przyznanego 
lub dmówionego świadczenia, powołanie przepisów praw
nych, na których jest oparta, oraz pouczenie o środkach 

praw ych. - . 

~
DeCyZja przyznaj ąca świadczenia powinna nadto okre5-

lać sokość świadczeń, sposób ich obliczan ia, datę rozpo
częci wypłaty i termin płalności renty oraz pouczenie, o ja-

~~~f~i~:~:;';:5~:~;i~ił::~~~:.::,::~:~:::, i;:t,,:: 
ile u~i~adnienie odmowy. ' 

§ 39. 1. JeżeIl prawo do świadczeń zostało udowodnio
ne, ale; wydanie decyzji ulega zwłoce z powodu nieprzedłO
żenia przez zainteresowanego dowodów ni€zbędnych do osta
tecznego ustalenia wysokości świadczeń " należy przyznać za
liczkę w wysokości zbliżonej do rzeczywiście przysługują" 
eych świadczeń . 

2. JezeJi zainteresowany w ciągu 2 miesięcy Od przyzna" 
nia zaliczki" nie przedłoży dowodów, od których uzależnione 
jest wydanie decyzji ostatecznej , Ministerstwo Spraw VI e
wnętrznych - Departament Finansowy wyda decyzję usta

' lającą wysokość renty .na podstawie posiadanych dowodów.' 
3. J eżeli wydanie decyzji ulega zwłoce , gdyż przeciwko 

orzeczeniu obwodowej komisji lekarskiej do spraw inwalidz
twa i zatrudnienia: 

l) za interesowany wniósł w term'inie odwołanie do woje
wódzkiej. korni,sji do spraw inwalidztwa i żatrudn-ięnia -"- ' 
za,Ii czkę ustala się w: wysokości przysługującPj dla grupy
inwalidów orzeczonej przez obwoElową komisję lekarską, 
do spraw inwalidztwa i zatrudnienia; 

2) lekarz - wojewódzki inspektor orzecznictwa podnIósł 
zarzut wadliwości - zaliczkę ustala się w wysokośd 

przysługującej dla nie zakwestionowanej grupy inwa
lidów. 

§ 40, l . Jeżeli na podstawie nadesłanych dokumentów 
zostanie ustalone, że zainteresowanemu przysługuje renta 
wyrównawcza, Ministerstwo Spraw " Vvewnętrznych - Depar": 
tament Finansowy wym'ierzil. tę rentę w wysokości stanowią
cej różnicę między kwotą wynoszącą 85% podstawy wymiaru 
renty a przeciętnym miesięcznym zarobkiem , (dochodem) uzy
skan ym przez rencistę (inwalidę) w okresie 3 kolejnych mie- ' 
sięcy po miesiącu, w którym: . 

l) zgłoszono wniosek o renlę , jeżeli osoba zainteresowana 
n ie. pobiera renty; " 

2) inwalida, którego inwalidztwo ' nie pozostaje w związku 

ze służbą lub rencista podjął zatrudnienie po 'przyznaniu 
renty; 

3) nastąpiło obniżenie zarobków (dochodów) rencisty (in .. 
walidy). któremu uprzednia zawieszono prawo dO' renty. 

' 2. \-Vysokość renty wyrównawczej ustala się na podsta
wie przeci <; tnego miesi c;cznego zarobku określonego w ust. l , 
za okres od dnia powstania prawa do tej renty do . dnia" 
p ierwsz,ego terminu jej płatności przypadającego pO' uplywie , 
3 miesięcy (ust. l) oraz na okres dalszych 6 miesięcy. 

3. Po upływie każdych następnych 6 miesięcy ka lenda,
rzowych rencista (inwalida) obowiązany jest przedłożyć or
ganowi wyplacaj'ącemu ' rentę wyrównawczą - zaświadczehie 

o wysokości zarobków (dochodów) uzyskanych w okresie 
ostatnich 6 miesięcy 'pobierania renly. - Przeciętny miesięczny 
zarobek (dochód) z okresu tych 6 miesięcy stanowi podstaw,Ej 
do us talenia wysokoś~i renty wyrównawczej na ąkres na~ 
stępnych 6 miesięcy. 

§ ' 41. Rencista (inwalida), pobierajilcy rentę wyrównaw
czą, który w okresie 3 kolejnych miesi ęcy osiągnął w każ

dym miesiącu zarobek, w wY!iokościco najmniej 85% podsta-
. wy wymiaru renty, obowiązany jest niezwłocznie zawiado
mić o tym 'organ wypłi1cający ren tę i przedłożyć zaświadcze

n ie (zakładu pracy, org.anu ffnansowegd prezydium pO'wiato
wej, miejskiej , dzielnicowej rady narodowej) stwierdzające 

wysokość zarobków (dochodów) za cały okres pobierania ren
ty w ostatnio ustalonej wysokości: Organ wypła<;ający rentę 
po otrzyma.niu zawiadomienia zawiesza dalszą wypłatę rehty. 

§ 4~. Przy podziale odprawy przysługującej rodzinie 
zmarłego funkcjonariusza stosuje się przepisy obowiązujące 
,przy podziale renty rodzinnej . ' 

' § 43, Jeżeli w wyniku obliCzenia świ adczeń przypada ła

by do wyplaty końcóv,i ka w groszach , zaokrągla się ją w ,g6-
r,ę do pełnego zlo1ego', gdy kot'lcówka wyBo~i c.o. ąajri1l)iej 
50 groszy, a w dół, gdy końcówka wynosi 49 groszy . lub 
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mniej. Zaokrąglenie dotyczy tylko kwot przypadających do 
wypłaty; nie podlegaj ą zaokrągleniu składniki tej kwoty. 

§ 44. Przy załatwianiu wniosków, o których mowa .w § ' 1 
ust. 3, . stosuje się odpowiednio przepisy przewidziane dla 
pierwszego usta lenia prawa do świadczeń. 

~ 45. W przypadku gdy przyczyną ustania prawa do 
za.opatrzenia jest ponowne przyjęcie do służby w Milicji Oby
watelskiej, organ kadrowy obowiązany jest zawiądornić o t ym 
o rgan wypłacający reptę oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrz
nych - .oep.artamentFinansowy. 

R o z d .z li a ł ,6. 

Wypłata świadczeń. 

§ 46. Rentę za, wysłUlfę lat i rentę inwalidzką wypłaca 
się osobie uprawnionej, a jeżeli dla nil:ij ustanowiono opie
kuna lub kuratora - rentę wypłaca się kuratorowi lub opie
kunowi:--

§ 47. Rentę rodzinną wypłaca się pozostałemu małżon

kowi, a· gdy po zmarłYlill pozostały sieroty zupełne - .opie
kunowi tycb. sierot. 

§ 48. Gdy po zmarłym pozostał małżonek . sieroty zu
pełne" dla których został ustanowiony opiekun, wypłaca się 
odpowiednią część renty rodzinnej 'oddzielnie dla małżonka, 
oddzielnie z_aś · do rąk Gpiekund sierot .zupełnych. 

. § 49. Jeżeli do renty rodzinnej uprawnieni są tylko r.o
d:zice lub rodzice łącznie 'Z rodzeństwem zmarłego, wypłaCił 
si-ę r,elltę rodzinną jednemu z rodziców. 

.§ 50. Rodzicom wypłaca się oddzielnie należną lm częśc 
renty rodzinnej poza przypadkami określonymi w § 49. In
nym uprawnionym członkom rodziny wypłacd si'ę 'oddzieinie 
przysługującą im .C4ęśĆ renty rodzinnej na uzasadnione żą
danie; 

§ 51. .ł. Jeżeli z akt sprawy wynika, że istnieje koniecz
hość ustanowienia dla osoby uprawnionej do renty opiekuna 
l tih kuratora; do czasu jego ustanowienia rentę wypłacd się 
~sobie pełniącej faktyczną opiekę , wskazanej przez właściwy 
do spraw' pomocy społecznej orgań prezydium gromadzkiej, 
(izielnicowej, miejskiej rady narodowej lub rady narodowej 
osiedla, właściwej dla miejsca~Jllieszkania osóh uprawnio-
nych do renty. ' 

2. Organ wypłacający rentę zobowiązuje osobę s'pelnia
lącą faktyczną opiekę do przedłożenia najpóźniej w ciągu 
.12 miesięcy postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna 
l ub kuratora. W razie nieprzedłożenia postanowienia sądu 

w określonym terminie organ wypłacaj,ący rentę występuje 

z urzędu o ustanowienie opiekuna . lubkuratora. 
§ 52. Na podstawie postanowienia sądu polecającego 

p rz.ekazywanie całości ' lub części renty małżonkowi rencisty" 
z uwagi na to, że rencista nie spełnia obowiązku dostarczania 
srodków utrzymania rodziny, przekazuje się rentę w ·całości 

lub części temu małZonkowi. 
§ 53. Zaprzestanie wypłacania renty, jeieli prav.·o do nlej 

tlstało hib okaże się, że nie istniało, następuje na podstaw ie 
decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - pepartament 
Finansowy. 

§ 54.1. Organ wypłacający rentę: 
l) zawiesza wypłatę renty w razie: 

al ustania prawa do renty, 
b) uzyskania wiadomości, że osoba pobierająca rentę 

wyrównawczą uzyskała Yf okresie 3 kolejnych mie
sięcy zarobek (dochód) w wysokości powodującej za-
wieszenie prawa do. renty, . 

e) niestawienia się bez uzasadnionych powodów osoby 
pobierającej rentę na kontrolne badanie lekarskie, 

d) gdy nie pracujący reI}cista podjął zatrudnienie lub 
uzyskał inne źródła dochodu! . 

(' 

2) zmienia wysokość renty wyrównawczej ,. jeżeli zaistniały , 
okoliczności uzasadniające zmianę jej wysokości. 
2. O zawieszeniu Wyplaty renty lub zmianie wysokości 

renty wyrównawczej i ewentualnie powstałych nadpłatach 
organ wypłacający rentę zawiadamia w ciągu 3 dni Minister- . 
stwo Spraw Wewnętrznych - Departament Finansowy. 

3. Zawieszenie wypłaty renty przez ofga n wypłacający 

rentę w przypadku prawomocnego orzeczenia komisji lek~r· 

skiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o braku inwalidz-' 
twa jest rÓwI)ozna.czne /i wydaniem decyzj-i przez Minister
stwo Spraw Wewnętrznych - Departament Finansowy o od4 

mowie prawa do renty._ Ministerstwo Spraw Viewnętrznych
Departament Finansowy ma obowiązek potw ierdzić na p iśmie 
tę decyzję. Przewidziane termin y odwolania biegną od daty 
otrzymania potwierdżenia. 

§ 55; Decyzję w .sprawie zwrotu łub potrącenianadpla
conych kwot tytułelli nieprawnie pobranych świadczeń ,pie
niężnych wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych -- De
partament 'Finansowy. Decyzja ta jest podstawą d~ wszczęci,j 
postępowania w celu .ściągnięcia nieprawnie pobraneJ kwoty 
w trybie egzekucji adrninistJ:a.cyjnej św·iadczeń pieniężnych. 

. § 55. W sprawach wypłaty zaopatrzeń emeryta·lnycłl os'.}
bom pozbawionym wolności oraz osobom przebywającymzd 
granicą stosuje się obowiązujące w tym zakI.esie prz.episy 
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym. pracowników t ich 
rodzin. . 

Ro· zdział 7. 

Kosztypo~tępow ania . 

~ 57. Koszty postęp:owania 'lwiązane z postępowan,iem 

przed organami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pokr:y
wane są 'l budżetu tego Ministerstwa. 
. § 5'8. Do zwrotu kosztów poniesionych przez osoby my
wane przęz organy l\/IinisŁerslwa . Spraw ' Wewnętrznych w' 
sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego stosuje ,si~ ' 

obowiązuj ące VI tym zakresie przepi'sy o powszechnym za(J
patrzeniu emerytalnym pracowników i ich rod?:in. 

R o 'Z d z i a ł 8. . .---

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 59. 1. Funkcjonariusze zwolnieni ze służby przed 
dniem 1 lipca 1954 r. oruz wdowy i sieroty pozostałe pO' 

. funkcj onariuszach zmarłych przed tym dniem (jeże li spełniają 

warunki określone wa rt. 40 ustawy z dnia 31 s tycznia 1959 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Oby_o 
watelskiej oraz ich rodzin -- Dz. U. Nr 12, poz. 70) składają . 
wnioski ' o przyznanie zaopatrzenia emerytalnego określone- , 

go w ust<lwie - do organów wyplaLających im dotychcu"; .· 
sowe zaopatn:enie emerytalne. Do wniosku powinien być d(}- · 
ł ączony wyciąg z rozkazu o mianowaniu na ostatnio zajruo- · 
wane stanowisko oraz zaświadczenie o wysokości pobiera- 
nych ostatnio w służbie Milicj i Obywatelskiej poborów. 

2. Wnioski funkcjonariuszów, wdów i sierot, o których 
mowa w ust. 1, organy wypłacaj.ące renty przesyłają wraK 
z aktami emerytalnymi tych osób . do Ministers twa Spraw . 
V,Tewnętrznycll - Departament Finansowy, nie wstrzymując : 

wypłaty dotychczasowego zaopatrzenia. 
3. Decyzje -Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - ; Depar,..· 

tamentu Finansowego o przyznaniu osobom określonym vr 
ust. 1 zaopatrzenia określonego w ustawie (ust. l)stano\\'ią 

podstawę do wstrzymania p:Jez organ wypłacający rentę dal
szej \vyplaty dotychczasowego zaopatrze,nia i zaliczenia kwot . 
zaopatrzenia pObranego za okres, za który przyznano im zaa- ' 
patrzeFlie określone w. ustawie. na poczet tego zaopatrzenia. 

4. Jeżeli w stosunku do zainteresowane.i . o~ohy nie z.o- · 
stało wydane orzeczenie komisji lekarskiej do sprdw ·iuwa-
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,!id .. w a .i zahudnienia, zalłczające ją .db jednej z grup inwa
lid.ó , organ wypłacający rentę, przed wysłamem akt dO' Mi
nist rstwa Spraw Wewnętrznych, zarządza zbadanie żainte

reso !olanego przez tę komisję i w razie ustalenia im-validziwa 
k ieI je akta emerytalne dO' Ministerstwa Spraw Wewnętrz- , 
nycl}. 

6. Utratę zdolności zarobkcH'Iej funk cjonariuszów, o któ
rych mowa w ust. 1, oraz związek przyczynowy tej utraty 
ze s użbą okJeśla się IW podstawie orzeczenia komisji lekar
skie do spraw emerytur i odszkodowarl dla funkcjonariuszów' 
bezp eczeilstwa publicznego. 

60. Przepisy niniej szego rozporządzenia stosuJe się od
pow ednio do członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywa

. tels .' e j oraz ' członków ich rodzi,n, o których mowa wart. 41 
usta'fY 'wymienionej w . § 59 ust. l. . _ 

, . 61. Do postępowania w sprawach świadCzell określo
nych w niniejszym rozporządzeniu mają ponadto odpowiednie 
zast 'owanie przepisy o postępowaniu administracyjnym do-
,tycz 

1)-
2) 
3) 

ce: 
yłączenia pracownika, 
rotokolów i adnotacji w aktach, 
błiczania i zachQwania terminów, 

4) postępowania wyjaśniającego, 
5) sprostowania oraz wYj aśnienia decyzji, 
6) postanowiell egzekucyjnych 1 karnych. 

§ 62. Tracą moc : 
1) zarządzenie Przewcdniczącego Komitetu do Spraw Bez

pieczeństwa Publicznego oraz Ministla Pr~cy ł Opieki 
Społecznej z dnia B września 1955 r. w sprawie: ustala;Hiii 
i wypłaty zdopat rze:l emerytalnych funkcJonalius:i;ml1 OE

g anuw bezpieczellstwa publicznego i członkom ich rodzin 
(Monitor Polski Nr ff4, poz, 9991 oraz 

2} zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy 
i Opieki Spotecznej z dnia ~1 listopada ło955 r. w sprawi~ 
ustalania i wypłaty zaopatrzeli emer ytaInych funKrjOJlil
riuszów Milicji Obyw ate lskiej i Słu żby Więziennej oruz 
ich rodzin (Monitor Polski Nr 114, poz. 1456) - w- części 
dotyczącej, funkcjona~iuszów Milicji Obywatelskiej. 

§ 63. Rozporządzenie wchodzi w ży~ie z dniem og,ło~ 
szenia. . 

Minister Spraw Wewnętrznych: W, Wicha 
Minister Pracy i Opiek.i Społecznej: St. Zawadzki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIĄ 

z dnia 7 grudnia 1959 r. 
I 

taryfy opłat za niektóre usługi załdadów społecznych smź!:ty zdrowia na obszarze morskich portów i przystanł 
świadczone na rz.ecz płatników zagranicznych: . 

a podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnIa 28 paź.dzier

nika 948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i plano
wej ospodarce w slużbie zdrowia (Dz, U. Nr 55, poz. 434 
z póź iejszymi zmianami) zarządża się, co następuje: 

§ 1. 1. Za usługi zakładów społecznych służby zdrowia 
na ob zarze morskich portów i przystani świadczone na rzecz 
płatni ów zagranicznych pobiera · się stawki wyrażone w jed
nostk ch taryfowych. 

. 2. Jednos-tka taryfowa wynosi 0,25 dolara USA, co rów-
0,222168 g czystego złota. 

Przeliczenie stawek na walutę płatności następnje 

zgOOn e z .u~tałeniem obowiązującej tabeli kursowej Narodo
:wego anku Polskiego. 

' 4. Przy płatnościach wynikających z roz~orządzenia ma
ją zas osowanie przepisy dewizowe. 

§ 2. 1. Ustala się następującą wysokość stawek tary
fowyc 

1) za świadectwo sanitarne dla statku wysta wione na żąda

kapitana statku : 
za oryginał 10 jednostek taryfowych, 
za każdą kopię 3 jednostki taryfowe; 

2) świadectwo deratyzacji lub zwolnienia od deratyzacji 
statków o pojemności : 

200 ton rejestrowych netto 5 jednOstek taryfowych, 
p ad 200 do 300 ton rejestrowych netto 8 jedhostek ta
ryowych, 
po ad 300 do 1000 ton rejestrowych netto 17 jednostek 
taljYfowych, -
pohad 1000 do 3000 ton rejestrowych netto 27 jednostek 
ta yfowych, 
po ad 3000 do 10.000 ton rejestrowych netto 33 jedno-
st i taryfowe, . 
po ad 10.000 ton rejestrowych netto 40 jednostek taryfo
w ch; 

:l} za badania lekarskie łącznie ze świadectwem lekarskim 
10 jedl!ostek taryfowych; ' 

4J za szczepienie zapobiegawcze przeciwko" jednej chorobie' 
łącznie ze świadectwem szczepienia 4 Jednostki' taryfowe; 

5) za dezynsekcję pomieszczel'l przy pmnocy lt'uuigacji: 
dQ 200 m3 objętości za l ' m'l 1,36. Jednostki tat'yfowej, 
ponad 200 do 500 m~ objętości za 1 m:J 0,76 jednostki 
taryfowej, 
ponad 500 do 1000 m' objętości za m3 0,65 jednostJd 
taryrowej, . 
ponad 1000 do 2000 m 3 obj ętości za mS 0,56 jednostki 
taryfowej, 
ponad 2000 do 5000 m3 objętości za m3 0,40 jednostki 
taryfowej, 
ponad 5000 do 12.000 m3 objętości za 1 m5 0,38 jednostki 
taryfowej, . 
ponad 12.000 m3 Qbjętości za 1 m3 0,37 jednostki tmy
fowej; 

6) za deratyzację pomieszczeń przy pomocy fumigacji: 
do 500 m3 objętości za l m3 0,33 jednostki taryfowej, 
ponad 500 do 8000 m~ objętości za 1 m3 0,21 jednostki 
taryfo wej, 
ponad 80GOdo 12,000 m3 objętości za 1 in3 0,19 jednostk i 
taryfowe j, 
ponad 12.000 m~ objętości za 1 m l 0,17 jednostki tary-
fow ej; , 

7} za · dezynsekcję środkami płynnymi: 
do 500 m2 powierzchni za 1 m 2 0,12 jednostki taryfo
wej, 
ponad 500 do 2000 m2 powierzchni za 1 m2 0,06 Jedno
stki taryfowej, 
ponad 2000 m2 powierzchni za 1 m! 0,04 jednostki tary
fowej; 

8) za dezynfekcję lub dezynsekcję: 
a) lizolem, chloraminą lub wapnem chlorowanym za m! 

0,06 jednostki taryfowej, 
h) azotoxem Jllb p'roszkiern DDT (d-wuchloroetan) za mi 

0,16 jednostki taryfowej, ' 


