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1-

ROZPORZĄDZENIE P~EZESA RADY MINISTRÓW 

, z dnia 8 listopada 1962 r. 

w sprawie uzupełnienia 'tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. , 

Na podstawie art. 4 pkt 5 i art. 5 ustawy z dnia 4 lute
go 1949 r. u uposażeniu pracownikÓw państwowych (Dz. U. 
Nr 7, poz. 39) oraz § 3 ust 1 rozporządzenia Rad'y Ministrów 
z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ust.alenia s,tanowisk,. kwalj
fikacji i uposażenia 'pracowników prezydiów rad narodowych 
(Dz. U. z 1958 r. Nr 33, poz. 14~, 7. 1959 r. Nr 11, poz. 95, 

się wyrazy "Księgowy podatkowy" i "Referent podat- : 

• 7: 1960 r~ Nr 14, poz. 80 i z 1962 r. Nr 31, poz. 145) ..zarządza -
się, co następuje: ' 

§ 1. Część-D tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażenia 
. pracow?ików prezydiów rad narodowych, stanowiącej za
łącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z· dnia 9 m'a
ja 1958' r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i upo
sażeni~ pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. TJ. 

_z 1958 r. Nr 33, poz. 149, z 1959 r. Nr 17, poz. 95, z 1960 r. 
, ~Nr 14, poz. 80 i z 1962r. Nr 31, poz. 145) uzupełni.a się, jak 

naśtępuje: ' . 
l) w kolumnie 2 pod lp. 2 po wyrazie "Rachmistrz" dodaje 

kowy"r -

2) po tabeli dodaje się przepis treści naslę.pującej: 

"Jabela w części dotyczącej stanowis~ ksi'ęgowego po
d'atkowego i referenta podatkowego obowiązuje w' biu
rach gromadz\ci"ch rad narodowych, którym poruczono 
wymiar pOdatku grunt0wego i opłaty elektryfikacyjnej." 

§ 2. Pf-e zydium powiatowej rady narodowej może w , 
uzasadnionych przypadkach zasźeregowaćodpowiednio wy
różniającegosię w pracy j. posiadającego średnie. wykształ

cenie księgowego podatkowego i referenta podatkowego 
biura gromadzkiej . rady narodowej do XII-fel grupy upo
sażenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 gru-
9.nia 1962 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 15 lists>pada 1962 r. 

w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne. 

• Na podstawie art. 17 ustawy zenia 28 pażdziernlka 
1948 r. o zakładach społeczI\ych służby zdrowia · i pla!,!owej 
gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U . z 1948 r. Nr 55, poz. 
434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr, l, poz. 2, z 1955 r. 
Nr 11, 'poz. 67), art. 64 ust. 4 dekretu z dnia 25 ,czerwca 
1954\ r. -o , powszechnym zaopatrzeniu emer~talnym ' pracow~ 
ników Uch rodzin , (Dz, U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97), art. . 23 
ust. 4 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu in-

walidów wojennych i wojskowych 'oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 1958 r. Nr 23, poz. 98 i Nr 36, -poz. 164, z 1959 r. Nr 14, 
pOz. 75 i z 1961 r. Nr 6, poz. 39). art. 32 ust. 4 usrtawyz dnia 
13 grudnia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 
zawodowych ' i nadterminowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 1958 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 21, poz. 93), art. 55 ustawy z dnia 
5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (1)z. U. Nr 68, 
poz. 336), art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 31 styczńia 1959 r. 



OZToonitk Ustaw Nr '00 

o zao'patrzefl1u 'emery't-alnym 'f~nkcj1:mariuszów Mi1icji Oby
watelskieJ owz .ic1l ,t.odzin (1)z. U. Nr 12, poz. łD) .oraz ar.t. 5 
pkt 2 q'Jsltawy ~ <dNia 2~ kwiietniia ;19S9 It. o 'z\yiatl'cza.niiu ~TU
.z.Iicy ~D.z. li. Nr .2.7., ,poz. ",1.7,0,) , zarządza się, c,o J.ląstępuj~.: 

'§ 1. 1. Rozporządzenie dotyczy zaoptl'trywani"'a w 'PrźeCl-
mioly ort?pedy::;ztre': • / ' 

, . , 

1) ,os&b uprawnionych do świadczeń z tytułu ,ubezpiecze
nia na wypadek choroby i macierzyństwa, .. 

2) -studentów szkół wyzszych ora'z członków .Ich, r,o'dzilrl, 

3) chorych, ozdrow.1ęFł00w -i d.awaI4d0W ~P0W(~'U ~pużoHc"f{, 
jeżeli potr;z;~ba !zaopatrzenia pozosta1e w związku, z za-
chorowanie.m na 'gnvźl'i'CE}, _, 

4) osób pobierających Tenty starcze lub . inwalidzkie , okre-
ślone w prżepisa'clt1: ' ' " ., , ' 

a)o , pow~zechny,m .~aOiPa.trzenli'U ' emerytalnym ,pracowni-
ków\ i>i'dh rodzin, , 

bf o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin, 
.(:~ " ..żil.apłłk.z:eru;u bylyth w1a~ctel.i :i :ltZi-et.żawctrw :a;p

tek, taboru żeglugi śródlądowej / przedsiębiorstw oraz 
niektórych nieruchomości rolnych i. leśnycb, które 
zostały przejęte na: własność Par!stwa; 

5) inwalidów wojenI!ych i wojskowych, zaliczonych do jed-
nej z grup inwalidów; " , 

6) osób, którym przyznano '. renty .inwalidzkie' na ,podstaw!e 
pr~episów o zaopatrzeniu emery'tahrym 'zt)'h'l'ierzy 'ZaWO
dowych i nadterminOwych oraz ich rodzin; 

7) osób pobierających renty za wysługę lat lub ll""eJII:ty iinwa
lidzki1e na podstawie przepisów o zaopatrze.niu emerytal
nym funkcjonarj.~w Njl)iH~ji Obywlł,\'e!tS!kli~j Q, im r o
d zin" jak również pobierających renty przewidziane w ' 
'llsta'WJ.:e '~ !Słu:żJbi<e wi-ę-z>iennej, ,z~str,ze'żenioem wym:ioenio
nym w ust. 2; 

8) członków' rod·z,in osó), określollych w ,pkt 4-1' <Jraz człon-
' k0W rodzin r-el'lcłstów pohierdj'!cych ' .r.e.nty za wysługę 
la~ mi pWstawie ,p.r,ze.pisów o ,z,a<J,patr:zeJlliu· eme.ry<ta4nym 
.żoln.ierzy zawodowych i lliIdtermiillowy(:h o.r<łZ .ich ro-
G'Zin; -

9) osób pobierających renty ~ rodzinne na podstawie prze
'P:fsow; (Q 'łCt61'ycb 'h'l'Owaw pkt '4~7; 

ltl) waów pożciłnierzach oraz Inwalidach wo~ennycb ,l woj· 
s'kowych, które pcibleraly renty do dnia 1 gruiln:ia '1'9'56 r., 
a ną.slęprue otrzymały jednorazowe odprawy. ' 

2. Rozporząd.zenie nie dotyczy zaopatrywania w przed
tnii~ty ·o:t\'O'p€'(fty'CŻFle 'oMb, kł&'i'e są li~aW1łf(!l'11'e rd-o ich oitrzy
mywania w Iamach świadczeń udzielanych pr~e.ż ;Sh1,~bę 
zdrowia re~ortów: obrony narodowej i spraw wewnętrznych 
(lraz kolejową służbę Z'd'l"~will. 

3. Za członków rodziny studenta uważa się pozostają

cychna jego wyłącznym utrzyman~u małżonka oraz dzieci 
własne, przysposobione lub przyjęte ' na wychowanie w wie- .. 
ku do lat 16" a Jeżeli uczą się w .sżkoła.ch - w wie·ku -do 
lat 24. 

4. Za członków r'odzinyosób określonych w ust. 1 
pKt 4-7 uważa się: 

1) dzieci, wnuki i rodzeństwo, na 'które wypłacane są do-
datki do rent, \ 

2) żonę, jeżeli nie pracuje zarobkowo i pozostaje na ulrzy-
.1'tlaln iili Jt1eifł'Ci sŁy" . 

I ::3) Mm.Z.lc Ó'W or:az męża' t ea.clstki, j~l-i 1tl.1ie t>rac'ują ~ar<!lb-\' 
Jk(l)\ifO li. !pozOS:t:a1ą ifia \1!Iitr.zy.ma;jqli'u qlendst y '0rln 0siągnę:lii 
'Wli'e'lt:: iIIę:&:zyz1l1'a 16'5 Ilaili, .B. kotre:ta55 lalt; QąQJj 'Są Ji:tiW'ala
cl'.a.mi, 

-4) irt~ą <o's{jb~ s;pe'llIąJiagącą warlllRkli oikreś:t.o>new pkt ~3, ~e

źeli !roen.C'ista itlli'ej!J0Soiaditf 'czł0nków .ro(i!;zlliilY WY'IDi:e'll1~ o' 
, lll~h 111 .pkt 2 ,i Jś, a 0s1'l'ba ltia byi.a ~pt<aW.:nliI0M d'o ,po:. - , 
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mocy 'łeczn1cZ'ej 'z tyt'O'ł'u 'za,trudn'i-enia rencisty :przed 
" powstaniem pr<ćlwa do r'e 1'1 ty. 

§ .2. Św.iadc,z'€ni.a o.kr-eś.k>.lł€ W ł'0-Z.porządq,eniu przysłu-
gują również: " 

''1) z tytułu leczenia następstw wypaQk~ w zatrudnienIu lub' 
, choroby zawodowe) - osobom, które uległy wypadko

wi w zatrudnieniu lub zachorowały na ,chorobę ,zawO"
dową, a, nie posiadają 'uprawnień do renty, 

2) z ,tyttlhl leczenia choroby lub kalectwa pozostającego 
w związku ze służbą woJs.kową ~ .osobom: . ' 
a) uznanym za ,inwalidów na podstawie iprzepisow ,obo

wiązuAącychprreclclnrem l' Hpc'a ł,9S4 Jf " kt0Te nie 
zostały zaliczone do żaclll'rej '9'T'ttpy inwa'1idów, 

b', zwa'ln4atl1j'\ffi :z w0~SiJ;.;a po l1i;pca t1~5'4 r. wskutek 
' Iil:i'e'roCl~nCl'ści dCl sh'rź'by · z lp'ÓWOUl'l 'u'SzkcrCtięń zdrowia 
pozost-a}ąc-y-ch W zw:rążlku ,żoe sruzbą WOJSkClWą , lu1>
wskutekc'ho'toby z-awo'd'oW'ej - chociażby osoby te 
nie zostały 3alic~one do żadnej grupy inwalidów . 

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

' 1) "osoba , uprawniona" - osobę, która w myśl ' przępi-. 
sów 1f)rmienionych w § 1 i 2 uprawniona jest do otrzy- '" 
mywania przedmiotów ortopedycznych, 

2) :,inwalida wojenny lub wojskowy" - osobę określoną 
w:§ 1 :a'St. l ,pklt :> :\lub 6, 

. 3) "poradnia" - poradnię lub dział zaopatrzeniaortope
-dycznego w wojewódzkiej przychodni rehabilitacyjnej ' 
lub w wojewódzkiej przychodni specjalistycznej. 

§ ~. Osobom uprawnionym do 'zaopatrywania w przed
mioty o.rtopedyczne przydziela się następujące' rodzaje tych 
'Ptze'dń'lifdł:'ó'W: , 

'1) 'P'r<!ltezy .kO'ilczyn g6rnychi dolnych, robocze 'i 'kósnre~ 
ityczlle, 

"2) 'oł>uwi:e 'or top'edy czne, ż w-y-jątki'ernouuWia Be'etego (nio-
, 'i'lł'ilS'a,; 

'3;)Wk~clkij btlto'pe'dycżne, 
'4) ;g'()i"śety (')rtopedytztl'e, 
5) aparatyortope.dy.:::zne, 
6) pasy brzuszne i przepuklinowt, 
') Tętż'tl'e Wózki 'inwah dzk1'e, li' po<lusż'ki "Freyka"" , . 
-g~ p't Z'i!!'dm'i ot y b'ęd'ą'ce Vlzupeł'fli:elli'em pl'zedmi'ot'ów wyrnie'

b i onych 'W :pkt 1~'8, jak tichwyty do pT0'tez, ręk:awkz" 
~d ~o pr'ot"ez kbńcz~y g Otill'ej, 'obUwie do 'p t'<!l tez łIctri1-
'Cży1'1y 'd'oinej, laski, kule, l)o'ilCź'dchy ki'kut(')we, że's'taw 
prcl'praw(')W'y ora:z 

10) przedmioty nie wymienione w pkt 1-9, niezhę'dtl'e 'dla 
'C'e~ów 'U'S'p'Iił\Vtl~en1a lećzn'i'c.ze'go. " 

§ 5. l, Przedmioty ortopedyczne przydziela się osobom 
Imprawnionym na własność, z wyjątkiem wózków inwalidi
'kich, które przydziela się do bezpłatnego używania. 

/' 
~: ;W~k irrw;fl:liittzłti , :kt6ty osoba ' Jlprawnfona przestała 

używać, podlega zw:rotowi. 

- ' 

§ 6. 1. Przedmiot ortopedyczny przyznaje się osobie 
upr.awn-ionej., joe że li Aest on je j potrzebny do utrzymania bądź 
przywrocen'ia zdolności do pracy lub nauki. 

~. ',W.aIi·une]J{ o'ki"eśleiny w ą:rs t. 1 nie je'st'WymaQjaf:J.y, je'" 
źę lti ch:0'{!lzi o (til,z~ec:i , w wi~k,u ' eoo H łat. jnw'a.Jij&ów wo~.e'J!l· 
Jilytl1 .i \v'bjSk0WydJq {;jraz 0'S0by, k,'l:eI'e Jil le\:jty wypadkowi W 
z1łtr,YQnieni'U ~lub 'liaClhbF0wały na -cho.robę zawod0w..q, ·a ·także 
~zeli 1>rzoomłot <0 rt.opedyczm.y służy '0s.0b<i<e ui'>TawnI,on'ej 
d'0 lecżen'j.a l:ub' · tu's'pTawrit€ J!l~,a bądź ~e21eoJ.iż3 przyz!'lanii:em 

, pT.ze~mie>ll:'U , 0!J'l1'o,pe:ayoŻi'lefJo pt.zcmawi·ają w'z'gł;ędy 'spbłec.zne 
hWIi> )),11illma:nit<ar:rr.e. ~ 

\ 



/ 

Ji)'liie~nH~ ,Ustaw Nr, 60 ~ 400- - 1>'02, 29.2. 
------~------~------------------~--------------------------------------------------~------

§- 71. 11. c()1!>uwie.o,lltol'lecllyCZIIJ.~ pr-'l'yznaje Sl'ę' tytko wów
eza,s, gtł)\ n-ie jest moj;liwe zasbos0wąniie wkładek ortO@e-. 
<'łly<lz,l'I.ych dJ0' obu ... ~ia. nOj"nłaJIliV~(iłO, al w sZjZzeg0JiIil05ci' w liat

. zie utrwalon.eg.o zn,iek;s;::tąlcenia, ni~dowładu Lub brM.u czę
ści sto l?Y' ąlbo gdy obuwie jest częścią skl'adową apa-ratu 
Qrtopedycznego. 

2. Przyczyną przyznania obuwia QJrltoJpeąyc.znegp, nie 
mo~ OJJG<: skrój;;enie:końc~:wny o, IłlJ\:l.ejj I)jj;. 3 cm. z. lpXl ie 
~i..e· do.t)l"czy., to. dz-ied >I(; więk.1i. c!.o l~.t H. . 

3-. <:)buwie oFtopedyczne- pnydz-iella- si'ę- bezpła tlł,i~, je
żeJ!k: • . i) zachodzi potrze-l>a· zą;s.liosp;wap.ia; 'tegQ, Qla,u.Vli:a. na, obke! 

~oAc.zyny,' ą.lbo) 

2,)1 {j..sPb.ą pott:zebuj}~~~ tego, Qb)J>I(;~ j,e.S1. ~nw:ali~a. wojenn.); 
lub wojskowy, osoba, która ulegta wypadko.",i w zą.

trudnieniu lub zachorowała na chorobę zawodową albo 
os-oha pobiiera-.tąC'a- l'entę- bą-d:Z' czł'0n e': ' J:?-j. md>ziny' u'pl'ilWr 
niony' d'O świadczeń' '-,- cn.oc·iażby- zach0dzfł'a- pO~Fzeb'a za
stosowall'ia tego- obuwi'a tylko na j ecl>nąkoił<':zynę, . 

4. .J)~że-H' ni:e ·zachodz,i PliZypactek 0kre,{,ló!l:y. w' uSI!. 2, 
osoba, .upwa.wnloolil'Cl. kbÓl;ej. pr.z.y4'liie.l'oIil,(jf 000.w.i:e . O;[~QP~d-y;czne, . 
jest obowiązana Po.kryć .jedną trzecią kogtu" wyko~;i,~ pa-

I,~ te.9;O: , 0,buw.ta: 

5. OsolDa u.pra.w-IiiQRa, kllór~ pracuje bąGlź u<zzy się·, IDGr' 

ze- ~trzyma.ćró,wnOOze6ni:e awi,e. pary- (jbuw,i-al o,rt0i*cll)l(i;zne!' 
g(», . z bym Że 0kre.s tch uily,wa.II\1,()~d liczy' 's ilę: WÓJW;~Zia.s po

\dwó jn-i:e. 

. ~ 8... l:'t:ze4mjoty OJ;topedyczne inne niż określon.e w: § 7 
przydziela się OSODOm uprawnionym bezpl'a.tnie. 

§.. 9 1. W,ó2.ę.k io:.w,-aJ1;dzk.i Jil';:z~'lXl1alje: si~ o.s;Qfri.ę ~pI a Wil1i 0 '

nej w razie znacznegoogr,ankzenia -zdolności pon.'l:Iz.a.ni:<t. 
się, niezależnie od przyznania innego rodzaju przedmiotów 
o.rto~y~zlillycJa:. 

§ 10. 1. Osoby upr~wn,iOJ;tę. p.@-mr.A\'iltO'.@ kO~Yl1 ollz;:zy'
IU.tljil. motę,zy nal}.ąidą, 7,: b(ąkuj,ących ~9ń.czyn, wraz 4 pJ;zed
miotą!)).i ~RŻącymi. ją l}..Q uZlJp_el.nien~e prote:zy. 

2. Przy zaopatrywaniu w protezy kOllczyn osoba upraw
nioIłą. o tFzym u-j e, po. s.ześć !%,ńcz·och> 00 hFan»jącycl\, kikut 
lx0ń<i:~I;łY. . . l)l.oJ\l<i:zocay ue w Fazie Z1'ltż,y'<zi:a. m@gą Qyć- w'Ymie~. 

lniane, z tym że rocznie przyznaje się w zasadzie nje, więae'i' 

I 

<łJOlwi!1 lulA ilnll'll!)li zakraCrt leG:~nic2))li 1:li!3o ,wa.iJr;}li~y· do, wysta.wia-
niAł\ tak-idl wn;i0sktihw plizez' wła.ś,:::i.wy ' do , s.;pr:a.w· zdrowi!' 
i opieki społecznej organ prezydium powiatowej (Inięiłkię.j 

w mieście stanowiącym powiat miejski, dzielnicowei w mi e
ś'eie wrł<!ćz'0IlY~- 'lI w.ojewódrztwa) Fady na,Fod'owe}. . 

2;, l?F~-eJilj,~ us..t, l IiIliJę, dótj\-G:z); Jilrz.)I.zn.a.wa.nia przedmi.o:o 
tów ortop~dycznych osobom, co do których I?pr.a4nią. s,twi.eJ;
dziła, i± są dotknięte utrwalonym kalectwem. Osoby takie 
zwracają s.itę; o. p-rzyzn.ił~ pIize Q.mŁ0-tu, @ft.oJj!.eQ.iCezn~o bez
pośrę.dnio do poradni. 

§ 14. t: O przyznaniu przedmiotów ortopedycznycl\. de-
· cyduJe !%,radnia wJeoŚciwa· ze w: zg.l.ędlt1· Jaę' mie-j's€e za.miies,zk:a

n.ta esohy lipr-awli.i'o-Re} l:uh· z-e· wz'glęfiu Ha· m.fe,jsce> je,] po
~ytm w- zakł'adz1e opi-e·k-i' Zd'I'Ow0tn-ej z-al;n.kn-i~le.J. , . 
. 2. Przedmioty ortopedyczne. przyznaje się po _ zba<;iaI,Iia 

· QS9b,y, up;;a;wn,ipJ,l.ę,j. "-

3-. p'or-ad'n'ia' mo·że' , W~ wfasny.m za)tFesi'e. pnę.!3fowa.d:'lIić 
dbda-tko'weo bad&ll'i:a lekea-Fslde osol!ly· ub:4,ega>j-ące-j s.i:Eil o -PFZlC
zn-anie- pi'zedmiotu· 0rtoped'rcznego lub·. slti~o,w-ać Ją na bćh 
d'dnie do ilł'neg'o- z-a·k-lad'u leezniczeg0-. 

§ 1.5. " 1. Okresy używalno$ci przedmiotów: ortopedycz-
nych wynoszą>: ' 

1) proteza kończyny dolnej 
4) Q,bft,Lw..je, 8ro.te-ZQ;wę· ' . 
3') I?r.oi~a ljobQ;<:za" ko.ńc:zyny gjÓz:ne t 
4}: pr<;)W.:z..q. ls.0Stnet:y;czna. . koAcZyn~ gómei 
s,l: oQl<l.wte. Qf;to,pJil.dy,cZThe: 
1;)')1 gprs.et QlitQ.ped.y.c~ny 

. 1): ą,.I)aJ<a.t o.J:to..t;>ed'i)czn.lI! 
20): l?.a.s, prqę·pu.k.llno;w:y 
9) pa,s. b .. zuszn,y 

• 

5 lat, 
5 lat, 
3, lAta... 
5. la,t" 
l -uok~ 
3, ta.t~, 

3. lata.., 
1 rok~ 
2 lata.... 

2... W lJ..Zi!s.<idnion.ych przypad~ach, zwłaszcza, teśli cho
d 7,: i. o Clzieci" p-orą,dnią może' ustalić krótszy okres . UŻywaln.o
śc.i od okręślonego w ust. 1. 

3. Ok:lles UŻy1Wa.ln-0ŚCii inny<i:n n.i;Zw,ymien.iQne, Wi us t r 
przeG:m1"01ów' or.bopecly€z'il'Y'clt usta.la porad'lli:a .. 

4. t'QJ\oiwn.e p,rz:y;znani.e prz.e,dm.f.o.tÓw; OJ;to,pedj\czny,ch. 

\ llJjF e., ~uJ). pOJicz0ch I};a k.ążd~· Js;.i.,lp:!,t. 

· może nastąpić 'dopiero po upływie ..okres.u. ~żywąJn.oścj" al przed. 
jego upływem jedynie w przypadkach, gdy przedmiot orto~ 
p.,ed·-y;cz·fJliY srał. się ~~0ytecz~,y; ws..kutek: zmJ'a,rry 1M ' sl'anie 
fiz.y;C76.l'.y:rn, G'S0.~o/, uw.ratwPJit;>!JJG)j bą-dż' ws,&llltt.e,k ~lli.s.mz~Jl'i-a· lub. 
zużycia z przyczyn niezawinion''l\c.łt p,rzez' o5Pbę: UgEąlW'Jil,l.011<l;,.. 

3';' Inwalidzi wOj'enni i wojskowiotrzyml1j'ą po d1wfe pro
tezy na każdą, 1!ra,kll.jącą ~o.ńczynę, ą inne osoby 1l1pra'\'lInio
ne mogą 'otrzymąć zap.asowe protezy, jezel'i- porad'ni'a uzna, 
że ,są_ one impo'tJ::zebne, w związku' Z""pra-cą lub n-au.J.t-ą'. 

§ 11. Przy za,opatrywaniu w protezy' ' R>oiiczYIt g0mych 
przyzna-je si'ę odpowied-n'i'e uchwy·ty' ora~ jedną- parę ręka-
wiezek' na okres r-oku~ . 

\ 

§ t? 1. PrzY'" zaopatrywani'. w pTQt'ezy- lti>ń-czyn doll. 
nych osobie upl"a-whi'o-ney l?r-zy~n.aJe si'ę równocześ'n-iie- t J?arę 
obuwia- protezowego'. . ." 

4~ 0s.,oh-ą .lJpr-d.w:niona, P.0;z,~~w,~na km~fZz'};,ny, de1neJ lu) 
dotknięta trwałym jej usZk0d,zęnj~}. m,oiŻ-e- -otliZ.1.'Jnć1c . d.0.dat
~o:w;~ 'OC. l[C!!Z~, PQtjj.2::t::'b~ lKl!lIl.e i l\l'~ w' ill~:k ą~re;ślpn.ef@.ł,ze~ 
P.QItą<łłł i ę,.. 

3 .. "s0ny' nJę:WI~~JMo ,ffiQ,g}t- oJ.li~raa.€; b~ałiłJ la-s.kę, 

§, 13. t.. Pli'li'Y'1/nPIn-Je pl\Zedm·i,otu- Q-rtopec;ty"czn.eg,-o, może 
~t~ć: D:'ł-v.ln:.ios.ek. wy;·slJ:tv.;i,-QJ-I.y,. P.liZie.# PJ'1iy~b.{)@ię: O,hM'O-

\ 

!;; li6l,., . L. O< cz;y-rrn0śc.iacQ z:-w:-i-ą.z.aIlJych: z ~rzyz;naniem 
p.fzediJll~Qtu Qrt,0p-6<LycznBYJ,oJ pGuad·nJ:ą· ~aw:i:atd,amid osobę; za
in,te.fes..Qowąpą.; ws!f.aiW1jfłC k.ied;'y, i. gdrz;ie' p.o,w,inllitit się; zgJo~, 
sitw;· .ce-lu w21~ia· mJiHiy na I w.~konyw,ą:ny, clla ' n-i~j przed .. 

. UlioJt Oł'.ĘQ.llIt4x.czny;" OO!)lclI'iQ:wanJ.a. go. a·1b.o. p.o: Qdb.ier. 

2. O od1n-Qwi'e przyznania przedmiotu ' ortopedycznegO) 
pO.l:a.dnia. zaw,ia.cl.amia pis.emnie. QSob..ę zain.t~IieSD.wąoą eraZ 
zak.ład ~czn.k.zy" kl.ó.r:y 'W1'st.awił. wniQs.,ek, w Q,ane.tsprawie., 

§ 17. Osoba uprawniona, która nabyła przedmiot orto
pfł(ij'yCz.n'~· nit wJaSJl,Y' liQ6zt" rue· ma; p.l;a Via· d-o: zw-ro:.tUl p0'nie
s,i;0n.y.<::h na ten: c.el, W:j;c,la,t.k.ów, z tym, jednak ż-e, Rd,p;;ćI1wyta

k~ch PJize.dmJQoo;vv aok0n-uje siEt vvedług, w \sal'lbk,jieMQn.y.ch. 
W1 IiQ~p;0rZ!jłd~-enJ.u aaa ' prz-admioJt,ó,W/ od Qped'll<i: z n); € Ił; przy_·· 
ml>ln:y€b.: p.r.z.ez POfa:dni.~ . 

~ kS. h .. !'Na,pr,a;\łlCł Us-zkooumyc!t pIo.bez, a,paratów i- qOl:~. 
s~tó·w. o.l;to'p'~dy€zny<:h'.Qrf'7J w.óz.kó;,W' in ,w~hdt-z~h;:h- . Qdb,yw.a. 
Sl;ę, b.e:zplittn!1,e,. na. w;n,lOs:e-k. 0sQ:b,y ~.lla"'Vnl,9n&J Skl~Ww.aTh~ 

do ,poradni, która zleca naprawę ~łił-śdweffilli Wi'{konćł.w;cy. 
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2. Poradnia zwraca osobie uprawnionej ko'szty przesła
nia do · naprawy przeamiotów ortopedycznych określonych 
w usi. 1. 

3. Osoba uprawniona, .która powierzyła. wykonanie na
prawy przedmiotu ortopedycznego innej jedn'ostce niż okre
ślona w ust. 1, ponosi odpowie,ctzialność za jego zniszczenie 
lub uszkodzenie. , I 

§ 1.9. Osoba uprawnionaponośi rk0szt naprpwy: 

' 1) przedmiotów ortopedycznych innych niż wymienione w 
§ 18 ust. 1 oraz / 

2) przedmiotów ortop'edycznych określonych w § 18 ust. 1, 
jeże li według oceny poradni uszK.od;z:enie nastąpiło wsku
t-ek nie>yłaściwego używania, braku konserWac ji luo 
z innych przyczyn zawinionyc)1 .prze,z użytkownika; 

§ 20. L Osoby zaopatrywane w przedm,ioty ort9pe~ 
dyczne S,ą obowiązane zgłaszać się na we~wanie poradni
w celu poddania się badan'iu lekarskiemu, wzięcia -miary 
lub dopasowania przedmiotu ortopedycznego, ił także po 
jego odbiór bądź na przeszkolenie w korzystaniu . z takiego 
przedmiotu. 

2. , Poradnia wzywa , osobę uprawnioną ' pisemnie nie 
później niż na 7 dni przed wyznaczonyril terminem. 

3. Wydanie przedmiotu - ortopedy<,:znego następuje w 
obecności osoby, dla której jest on przeznaczony, z tym że 
poradnia obowiązana jest stwierdzib ,należyte wykona1.lie 
takiego przedmiotu. Osoba , otrzymująca przedmiot ortope
dyczny może w razie potrzeby żądać przyuczenia w posłu

giwaniu się takim przedmiotem, 'a ,poradnia zapewnia odpo
wiednie przeszkolenie . w zakresie prawidłowego stosowa
nia i używania przyznanego przedmiotu ortopedycznego. , , 

ł. Osoba upJ:a'wniona trad praw~ ' do przyznanego 'px;zed- " 
miom orto'pedycznego, jeżeli pomimo '.dwukrotnego wezwa
nia w celu- dopa·sowania tęg'o przedmiotu lub po .jego odo, 
biór nie zgłosL Się w mtejscu. wskazanym -w wezwani:u i nie 
usprawiedliwi · swego niestawiennictwa. W talUm wypadku' 
po'nowne- przyznanie przedmiotu ortopedycznego może na
stąpić dopiero po upływie okresu 'używalności przedmiotu 
uprzednio przyznaneg-o. ' 

4. Pdepisy ust. 1~3 nie doty~zą chorych, . ozdrowień- " 
ców i inwalidów z powodu gruźlicy, jeżeli nie ' posiadaJą" 
uprawnień do zaopatrzeniaortopedyćznego z innego ty'tutu. 

, \ 

§ 22. 1: Zwrot kosztów przejazdu obejmuje: 
l) cenę biletu kolejowego In klasy pociągu osobowego lub, 

biletu innego public żnego środka lokpmocji za prżejazd , 
najkrótszą trasą, 

2) ponj esione koszty dojazdu furmanką lub innymi środ
kami lokomocji, jeżeli zachodziła konieczność ich uży:" . 
cia~ w wysokości ustalonej w obowiązującym c'enniku. 

2. Osoby korzystające z ulg przy przejaz~dach otrzyinu-
-Ją zwrot kosztów według taryfy ulgowej. 

\ 

§ 23. 1. Inwalida wojenny lub wejskowy. we?::wany 
przez por.adnię; .otr~muje poza świadczeniami okr,eśloIL~ 
mi- w § 2i: 

l) zwrot utraconego zarobku lub ' strawne, jeżeli'- nie jest. 
ori zatrudniony, a czas przejazdu w związku z wezwa-, 
niem w obie strony wraz. z pobytem poza miejscem za-
mieszkania trwa dłyżęj niż 12 godzin, , ( 

2) zwrot kosztów noclegu, jeżeli nie może on odbyć pOdTÓ~ , 
' ży powrotnej w tym samym dniu, .. w którym został we~' ~' 

zwany. 
\. 

2. Ut~acony za~obek podlega zwrotowi na podstawie" 
zaświadczenia zakładu l'racy , stwierdzającego fakt utraty 
za-robku w całości lub w części oraz jego wysokość. Wyso-' 
kość utraconego zarobku, który podlega zwrotoWi, nie może 
przekraczać kwoty 50 zł za dzień pracy ani być , niższa od 
kwoty strawn ego. 

3. Strawne wypłaca się w wysokości 9 zł za czas do ' 
32 godzin oraz 18 zł - za czas -dłuższy. 

. 4. 'Koszty ,noclegu zwraca się. w wysokości 9 zł za każdy 
nocleg. . ' 

7§ 24. t. Wypłaty należności Qkreś.1onych w , § 2~'-'-23 ,.' " 
dokonuje' poradnia, Mora ' wezwała o56bę upraWńioną~ bez::, " 
pośrednio 'po- jej ~łószenru się" 

2. Na prośbę osoby wezwanej poradnią przekazuje, jej ',· 
zaliczkę w wysokości k_osztów przejazdu w jedną stronę. 

§ 25. -Osoby uprawnione do za·opatrywania w prz~dmio-
5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się ·odpowiednio w ra~ie , ty ortopedyczne obowi,ązane, są prz'edstawiać następujące 

przeprowadzania naprawy przedmiotów 0t topedYczny.th do- dokUmenty: 
konywan, ej na zlecenie poradni. ' 

l) ubezpieczeni i członkowie ' ich ro'dzin - legitymację, . 

,§ 21. 1. O'go1la uprawniona, która odbyła podróż na 
we?:wanie poradni, otrzymuj~ zwrot kosztów przejazp.u 
z lmeJsca zalllieszkania ,da miejsca wskazanego w wezwa
niu i z powrótem, jeżeli odległość wynosi._ więcej niż 5 km. 
W uzasadnionych przypadkach poradnIa może zwrócić kosz-
ty -przejazd.1l, mimo że odległość ta' jest mniejsza. . 

2. Zwrot kosztów przejazdu nie prz:ysługt!-je,: , jeżeli Wy
konanie nowego przed!lliolu ~ortopeijyqne.9o' bąd:i-' na'prawa ' 
~astępuJe na ' koszt osopy uprawnioDE>j. ' 

3. -- Na podsta'wie - ząś,wiad~zenia wystawionego, przez za
kład spo'łęczny służby I zdrowia, stwieTdzającego; , źe: ,osoba 
uprawnionef potrze'buje opieki w czą-sie podróży,· osoba to
warzyS :liąca otrzymuje zwrot kosztów ,przejazdu. w wysoko
ści i na zasadach przewidzianych . dla osoby uprawnionej 
do zaopatrywania w przedmioty ortofJedyczne. Poradnia mo- ,. 
że pr-zyznać zwrot kosztów prze jazdu osobie towarzyszącej 
nawet w razie braku zaświ~dczeJlia, .jeżeli uzna, że ze- wzgię
du na stan zdrowia ' lub . wiek ' osoba uprawnio,na wymagala:· 
opieki w czasie podróży : , 

, .., 

: ubezpiec.zeniową aktualnie poświadczoną przez zakłaq. ;. 
• . y • .; • 

pracy, " 
2)' studenci i członkowi~ ich .rodzin ~ książki zdrowia stu: ," 

denta,ai nie posiadający takich ksiązek - zaświadcże
nie '\Vydane ptzez właściwy zakład zap'obiegawczo-le~zni

'czy· dla' studentów., 
3) ozdrowieńcy i in:wtilidzi z powodu gniilicy - zaświad·' -

czenie. . wydane przez właściwą terenowo wo jewódiką 
przychodnię pr.zeciwgruźliczą, , , ' 

4) renciści pobierający 'renty oraz członko"rie ich roq.zin -
legitymację , rencisty .w,ydaną przez/ właściwy oddział ;' , 
Zakładu . Ubezpjecżeri 'Społecznych lub przez właśCiwy 
organ wojskowy oraz dowód bieżącego pobierania: ren fy, 

·5) 'inwalidzi wojennI i wojskowi - legitymację st~ierdza-
jątą . odpowiednie uprctwniehia; . ' 

6) osoby nie pobierajllce rent, a ,uprawnione d'o świadq:eń, · . 
orąz osoby, któie zgłosiły wliiosek o ' przyznahie renty, 
do . czasuotr.zymania dowodów wymienionycli w pkt 4-
zaświadczenie ;wydane przez właściwy oddział Zakładu' 

,.-Ubezpieczeń 'Spoiepnych .lub zaświadczenie , ' wydane 
przez 'właściwy ·organ wojskowy, jeżeli cho,dzi o człon-- , ' 
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ków rodziny osoby pobierającej rentę za wysługę lat 
lub rentę inwalidzką. 

§ 26. Odwołania od decyzji wy~anych przez poradnię 
. r·ozpatruje właściwy ' do spraw zdrowia i .opieki społecznej 
. o.rgali prezydium wojewódzkiej rady narodowej (iadyna
rodowej miasta wyłączonego z wojew~dztwa). 

§27. Koszty wykonania przyznawanych osobom upraw
nionym przedmiotÓw ortopedycznych oraz koszty wykona
nych na zle.cenie poraóni- napraw tych przedmiotów są po
Krywane z budżetów wojewódzkich rad narodowych (rad 
narodowych miast wyłą~zonych Ź 'województw). 

, 
. '. . § 28. ' 1. Jeżeli na obszarze woje'o/ództwa. krc,ędyty, prze

znaczone na finansowanie ZWI-otU kosztów ptzejazdll. zna.j
d~ją się w buażetath powiatovvych ' (miejskich. w : miastach 
stanowiących powiat miejs~i) rad .QarosI0wych, wypłaty 
tych należności w 1962 r. dokonują wł~ściwe do spraw zdro-

'. wia i opieki społecznej organy prezydiów rad narodo:wych. 

2. Wyp'łat,o których . mowa ' w ust. l,' dokonuje się po 
przedstawieniu. przez osobę upfawnioną ' wezwania poradni 
Odnotowując na niul wysokość . wypłaconej należności, 

§ 29. Tracą .moc: 
l): zarządzenie Minlstrow Pracy i Opieki ,Społecznej oraz 

' 'i'" 

Zdrowia z dnia 31 marca 1955 r. w sprawie zaopatrywa~ 
nia 'ubezpieczonych i ' członków ich rodzin w przedmio
tyortopedyczne (Monitor Polski z 1955 r. Nr 32, poz. 307, 

o' z 19155 r. Nr 38. poz.~ 452 i Nr 105, poz. 1224 oraz z 1958 r. 
Nr 4~, poz. 260), 

2tzarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 
20 lipca 1955 r. w sprawie zaopatrywania inwalidów 
wojskowych w przedmioty ortopedyczne (Monitór Pol

, ski z 1955 r. Nr 70, poz. 887, z 1956 r. Nr 38, poz. 451 
i z 1958 r. Nr 45, poz. 261)" , 

3) zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 
7 czerwca 1956 r. w sprawie zaooatrywania w przed
mioty ortopedyczne studentÓw szkół' wyższych oraz człon
ków ich ro'cfzin .(Monitor Polśki Nr 55,poż. 607), 

4) zarządzenie Ministra Pracy i Opięki ' Spflłec'lnej z "dnia 
27 lipca 1950'-r. w -sprawie zaopatrywania w".przedmioty 
ortopedyczne iriwalfdów- I b. ' funkcjonariuszów orgą.
nów bęzpieczeństwa PUbliC Z~egO, MilicJi Oby\\1'atelskiej 
i Służby Więziennej o raZ cyło.n,ków ich ro~zin (Monitor 
Polski Nr 66, poz. 7~2). r: . 

§ 30. J.3,ózporządzenie wchof zi ' wżycie . z .dniem ogłó-

szenia. . . ' . r ' . 
Minister Zdrowia Opieki Społecznej' J. Szlacheiski i . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAt -I OPIEKI SPOŁECZNEJ . 
z dnia 19 listopada 1962 ,r. 

w sprawie organizacji za'dań" zak)ctdów leczniclio-lapobiega wczych . pl'Zemysło-w~j służby ' zdrow ia. 

Na podstawie art. 17 ust. t ustawy z dnia; 28 ·październi
ka. '1948 r. o zakładach społecznych służby zdrOWIa i. plano
wej gosl1odarce w służbie zdrowia (Dz: U. Nr 55, poz. ' 434 . 
oraz z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i 334, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 

' iz 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, .co , następuje: 

. § 1. ' 1. . Pracownicy zakładów . przemysłowych, budow
.. nictwa i żeglugi odpowiadającycl;i wymaganiom określonym 
_' 'w dalszych przepisach rozporząrlzenia, ' oraz uczniowie szkół 
· przyzakładowych . przy tych zakładach jak również ucznio
~ie 'innych szkół zawodowych odby_wający w tych za,kła-

· dac.h ,zajęcili praktyczne korzystają z opieki zdrowotnej, ja
ką zapewniają im zakłady leczniczo-zapobiegawc.ze przemy-

· s 1.0 we j , służby zdrowia, zwane dalej "zakładami przemysło-
wej służby zdrowiai~. " 

2. ' Uprawnienia określone w ust. prz_y~ługują równieź 

· pracownikom innych zakładóW;- Jeżeli organ do spraw , zdro
wia prezydium powiatowej (miejskiej miasta . .stanowiącego 

,poy;iat miejski,dzie'lnicowej - w mieśCie wyłączonym .z we
jewództwa) rady narodowej po" zapoznaniu się z opinią wla-

. ściwego państwo.wego irispektor satlitarrlego stwierdzi, że 
w zakładach tych występuje zagrożenie ,zdr()wia w tym sa-

:-' 'mym s~opniu, co w<.zakładach-przemysłowych. 

.' "c § 'Z ' 1. < Do zadań' zakładów przemysłowej słuźby zdro
wia . należy udzielanie świadczeń przy zach9wa~iu\ zasady 
łąuetlj'a , profilaktyki ,i lecznictwa, a także stosownie do po
trzeb Jokalnych z uwzględnieniem rejonizacji wewnątrzza-

· ~lądowej. .. . 

~~ 2. \ W ~z-c-zegóinoścf' do zad"ań żakładów pr~,emyslowej 
. " sł}Iżby zdrowia należy: 

\ 

' l,) bieżący tladzór . nad stanem hig~eny .pracy . i stanem sa
nit'ar-rro.-hirrienicznym zakładu pracy . oraz jego. szkoły 
przyzakładowej j, ';urządzeń socjalnych, . .' . 

2) badanie wstępne osób przyjmowanych do pracy ' lub, 
zmieniających stanowisko pracy .o.raz orzekanie _ o. zdoI. 
ności do pracy w określonym zawodzie i na określonym 
stanowisku pracy, 

3) przeprow.dzanie badań: 

'a) okresowych wśród ' pracowników.podlegających .ta
kim · badaniom w myśl obowiązujących przepisów 
i wśrqd uczniów sz kół zawodowych 'wymienionych 
w§ 1 ust. 1, 

b(mających na celu wczesne wykrywanie i zapobiega-
nie niektórym chorobom, " 

c) kontrolnych po 30-dniowym .okresie niezdolności do 
pracy ' z powodu choroby, 

4) w-ykonywaI!ie czynnego poradnictwa, -w szczególności w 
zakresie chof-ób zawodowych oraz ' w stosunku do ko
biet ciężarnych, młódocianych, inwalidów o.raz chorych 
na choroby przewlekłe, a także w stosunku do innych ~ 

'0 s ó'b wymagających ' szczególnej opieki zdrowotnej, " 
5) szerzenie oświaty sanitarnej, 
6) udzielanie :pierwszej pomocy< w nieszczęśliwych wypad, 

kach i nagłych zachorowaniacłi, 
7) udzielanie amMlaforyjnych świadczeń )ecz~iczych, 

8) udzielanie świadczeń w zakresie zamkniętej opieki zdro
. wotne-j,o ile w skład zakładu przemysłowej służby Z.QfO

wia . wchodzi -oddział szpitalny bądź izba chorych lub 
przy zakładzie pracy pro.wadzone' jest półsanatorium, 

• 


