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§ 3. ł, Traci moc rozporządz_enie Rady Ministrow z ~nia 
19 lutego 1949. T, W sprawie uposażenia · pracowników paÓ
stwowych i samorządowych zatrudnionych w charakterze kie
rowców samochodowy€h oraz, wartowników j {}OZOlCÓW (Dz. U. 
NI 14. poz. 91) .. 

2. Do czasu wyd·ania pnepisów ,na, podstawie upowai
Jlienia'z.amieszczon~.o w § l pozostaj~ w . ltłOey li/< przedmio-

. cie określenia uposażenia pracowników~ objętych ł§ l i .2 
prz~pisy dotychczasowe. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się , Przewodni
czą.cemu Komitetu Pracy i Płac. 

§ 5. Rozporzą.dzenie wcnodzi w . życie z dniemogło
nenia. 

Pre~es Rady Ministrów: J. CylQnJtiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WlEDLIWOSCI ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PtĄ.C I 

z dnia l października 1960 r. 

I 

w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do· zaopatrzenJa emerytalnego l bybu wypłaty zaopatrjeniil, 
funkcjonariusz9m Słulby . \Vięzieonej oraz Ich rodzinom. 

Na podstawie art. 3.5 i 66 ustawy z. dni:! 10 gn1.dnia 1959 T. 

o Służbi<l Wi~zienł1ej (Dz, U. Nr 69, poz , 436) oraz a rt. 4 
u§t. 4 i art, 5U5t. 5 ustawy z dnia 31 -stycznia 1959 r. o zao
IHitrzen.iu emer.ytalnym f~nkcjonariuszów Milir:ji Obywa
teltikieJ oraz ich . rodzin (Dz. U. Nr 12. · P,JZ. 70) zarządza s ię. 

CO Dilste.pujel 

'§1. 1. Organami właściwymi do przyjmow,;nia wnios
k6wo zaopatrzeni\:! emerytalne i kompletowania dokumen
tów niezbędnych do przyznawania tego zaopatrzenia dta 

. funkcjonariuszów Sluiby Więziennej oraz członkó'-" ich rodzin 
6ą organy kadrowe centralnego więzienia. w ktqrego okręgu 
funkcjonariusz pełnił ostatnioslużbę, 

2, Funkcjo.nariusz bądź osoby pozostałe po %marłym 

funkcjonariuszu mogą równie.i zł.ożyć wniosek do przełoi 0-

ne~o Jednostki, w któr.el funkcjonar iusz pełnił ostatnio służbę· 
Przełożony przesyła niezwłocznie wnIosek do org"anu wy-
inię.Jiioneyo w ust. 1. . 

3. Organem właściwym do przyjmowania wniosków 
o przyznanie zaopatrzenia po zmarłych rencistaCh (inwali
dach). o wznowienie postępówania zllkończ~megodecyzj ą 

. . '"l' • 
odmowną, o podwyższenie lub · zami.anę renty, ·0 wznewienl8 
wypła.ty renty OFaz przyznani1! dodatków dc) pobier,anej renty 
jest Ministerstwo S}}rawiedliwos.ci (Depdftament Budżł~lo

wo-Gospodarczy). 

f 2: l. Organem właściwym do wydlłwania decyzji 
w sprawach zaopatrzenia emerytalneg,o jest Ministerstwo 
Spra\viedliwości (Departament Budżet<?wo-Gospodarczy). 

2. Swiadczania z tytułu zaopatrzenia- emerytalnego wy
płacają oddziały Zakładu Ubezpieczeń Spo!ecznYl:h właściwe 
ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowjm~go. 

§. 3, Przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego 
funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich . rodzinom 
I prży wypłacaniu tego zaopatrzenia stosuje się odpowiednio 
§§ 4-59 o.raz 61 mzporządzf!nia Ministrów Bpraw Wewnętrz
nych oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1~59 r. 
w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrze
nia emerytalnego i trybuw~płaty zaopatrzenia funkcjonariu
szom. Milicji OOY'watelski'ej oraz ich rodzinom lD~. U .. 2: 1960 r • . 

. NI 3, poz. 19). 

§ 4, Traci moc zarządzenie Ministrów Spiaw Wewnętrz
nych oraz Pnicy i Opieki Społecznej z dnia 21 list.opa.~, 
1955 r. w .sprawie ustalania i .wypłaty ' zaopatrzeń emeryta!- ', 
ny,ch funkcjonariuszó~ Mi:licji Opywatełskiej i· $użby wift 
z ieimej oraz ich rod'lin (Monitor Polski Nr 114, poz. 1456) 
w częśddotyczącej. funkcjonariuszów Słuzby Wi~ieIlnej. 

§ 5. Rozporządzenie wchod~1 w życie z dni~n:i ogłoszeni.a., 

Minister Spra:Wiedliwośd: M. RybickJ 
Pnewo.dniczący Komitetu PIacy i Płac: A. Burslfl. 
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ROZPQRZĄD~ENIE MINISTRA SPRA WJEDUW~CI .) 

z dnia 1 pażdzierni.ka J960 r., 

,w sprawIe zasad 1. trybu .. wypłaty ods;r,kodowań dla, członków lOdzln funkcjonariuszów Slu1by Więziennej. 

Na· podstawie art. 36 usL 2 ustawy z dn ia 10 grudnia 
1959 r. o Służbie Więziennej (Dz, U, Nr 69, poz, 435) zarządza 
s.i ę. co następuje: i 

. r 
§ 1. 1, Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodo-

wan i.a po zmar'łym w związka ze służbą funkcjoncuiuszu są: 

małżonek, dzieci. wnuki i rodzeństwo oraz rodz ice, jeżeli oso
by te odpowiadaj'l warunkom p rzewidzianym wart. 45 
usL 1-3 i 5 dekretu z dnia 25 ' czerwca 1954 r. o powszech
nym- zaopCltrzenm emery talnym pracowników i ich rodzin 
(Dz. U. z 1953 r. Nr 23. poz, '97). 

2, Małżonka rozwil!dzionego Uważa się za członka ro
dziny uprawnionego do odszkodowania po zmcułym funkcjo
nariuszu, jeżeli miał on ustalone prawo do alim·entów przy
padających od zmarłego funkcjoJ;lariusza . 

. . . 

3. Odszkodowanie wypłaca się łączn ie wszystkim upraw
nionym czlonkom rodziny. 

4. Podziału odszkodowania na równe części między upraw
nionych członków rodziny dokonuje się w przypadku, gdy: 
l) uprawnionymi do odszkodowClnia są małżonek i małoletnie 

dzieci. a małżonek n ie sprawuje nad nimi pieczy. ~ 

., 



, , 

-lnie iłlk Usta:.v Nr .(1 - 463 PQ%. 2fffi, 287, 288 1 189 

. 2) u rawnionymi do odszkodowania oprócz małżonka dzieci 
,. również inni członkowie rodziny, 

3) u rawniony pełnoletni - członek rodziny laiąda wypłaty 
c ęści odszkodowania do 'swoIch rąk. 

. Jeżeii małżonek zmarłego funkcjonariusza nie sprawu
je o ieki nad jego małoletnimi dziećmi, przysługujące im 

' odszkodowanie wypłaca się osobom, które ' tę bpiekę spra
wują. 

. § 2. Prawo do odszk~dowania ustala ~jnisterstwo Spra-
wiedliwośCi (Departament Budietowo-Gospodarczy l· i 

§ 3. Rozporząd"4enie wchodzi w życie z dniem ogłoszen;a . 

Minister Sprawiedliw()ści: M. Rybicki 
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JlOZfORlĄDZf.N.lE MINISTRA LESNICTW A l PRZEMYSł.U DRZEWNEGO 

' z dnia 21 pat.dzieni.ika 1960 r. 

zmieniające Tozpouądzen.le .z dnia 23 grudnia 1959 . r.;; w spra w!ejwjadecfw pochodzenia ~wienl'llyubiteJ. 

a ,podstawie art. 28 u~t. 1) . U'stawyz dnia 17- czerwca .. 
1959 r. o hodowli, o.chronię, 'Zwierząt .łownych i.prawie łowJec
kim Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co nash~puj,e: 

·1. W rozporządzeniu Ministra leŚllicŁwa ' i Przemyslu 
Dne ,nego z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw 
'poch dxel1ia zwierzyny ubitej (Dz. U. z 1960 r. Nr 4, poz. 23) 
.wpr wadza się 'następujące zmiany, 
. 1-) § 1 ust. 1 skreśla się wyrazy począwszy ocl "a , co do 

wierzyny grubej ..... dp kOlica, 

2) skreśla się §§ .. , 5 l '(), ' .' ' . 

3) w § 7 w ust. 1 o;lueśla .sip' wyrazy,.ł 1'lgmby" orl'~ w ust. 2 
wyrazy •• t plomb", 

4) §§ 7 i 8 otrzymują kolejną ~numerację 4 15, 

5) traci moc załącznik nr 2 do rl')zporządzenia. 

§ 2. , Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem orło

szenia . 

Minister Leśnictw.a i Pr-zemys.łu Dr,ze;\~nego: J. --D4b-Kodol 
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Ro.ZPORZĄDZENIE MINISTRA LESNICnV A I PRZEMYSłU DRZEWNEGO 

z dnia 21 -października 1960 r. 

zmieniające rozporzą~zeni~ z dnia 8 października' 1959 r.w sprawie"okresów polowań na zwlenęta łowne. 

podstawie art: - 36 u~t. t usta.wy z dnia 17 czerwca 
r:. o hodowli, cchron.ie zw.ieizit łownych i prawie ło- . 

- wiet; im. (Dz. · U. Nr 36, poz. 226) zarządz-a się; co następuje: 

Iłu 
ł L W § t rozporządzeni.a Ministra I.eŚnJctwa i Przemy
rzew,nego z dnia .łIpaździern ika 1959 r. w sprawieokre
polowań na ZWłeTzętałowne (Dz. ' U. Nr 59, poz. :ł53) 
ty 6 l 11 otrzymują brzmienie: 

,,6) na lisy - cały rok;", 
"H) na zające ·szaraki - okres 'od I n.,(opada' do tli !tycz

nia:". 

i 2. ' Rozporządzenie w€:hodzi w życie :z dniem og)o
szenia. 

Minislecr Leśnictwa I 'Przemysłu Drźewnego: J. Dąb-J:ociol 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA lDROWlA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

"% dnia 2-4 sierpnia 1960 r. 

w prawie rodzaju prac 'w resorcie zdrowi., prxy'którycb 1ft/) gą byt 2atrudilianf młodocianI w włekupo~yt'eł lat 16 ale 
posi~daJący ltwałiHkacji zawQdowych. 

1\ podstawie art. 3 ' ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipc'l ' 
r . o nal.lce zawodu, pr.zyuczaniu do okreslonej pracy 

1 w runkach zal rudnian.ia mlodocianych w za.kładach prał:y 

o.raz o wstępnym , stażu pracy {Dz. U. Nr 45, poz. 226} z.arzą
dza ię, co następuje: 

1. Młodociani w wieku powyżej lat 16, nie posiadający 
kwa ·tikacji zawodowych, mogą być zatru.dnianl w zakładach 
prac resortu zdrowia prźynastępujących pracach llie wy
meg jących kwalifikacji zawodowych: 

1) pomoc w .szwalni, 
2) pomoc w kuchni, 
3) pomoc wogrorlpictwie i rolnictwte. 

§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszaj ą 
przepisów rozporządzeni a Rady Ministrów IZ dnia 26 wrz~
śni a ł958 r. w sprawie wykazu pf·a'c WZbl'{H:lionycb młooQcia
nym' tDz. U. Nr 64, poz. 312 i Nr 71., poz. 355). 

§ 3. Roz,porządzeni e wchodzi w zycie z dniemogło-
szenia. ' ' 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. 1ktrQłlskł 

~. 


