
" 
3. W razie' braku osób" o ktQrych mowa w ust. 2, doda7 
z tytułu regulacji cen węgla i ekwiwalent z tytułu wzro
czynszu przekazuje się w całości renciście p'ozbawionemu 

Iności., jeżeli w czasie pozbawienia . w91ności . ciąży !'la 
obowiązek płacenia czynszu 'za mieszkanie. 

. §. 5. Renciście, . który odbył karę pozbawienia wolności, 
wypłac a się za okres ostatnich 3 miesięcy p'ozbawienia wol
nosci część' J:enty wstrzymaną w myśl § 1 ust. 1 pkt 2, ust. 2 
pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 2. Dotyczy to również rencisty, któremu 
tltl'i>:iehmo pTz~rw:y wodbyw~niu fary łub który został wa
ntnkowo zwolniony pned terminem z od})ycia reszty kary. 

§ 6. 1. W razi;e umorzenffrpostępowaniil karnego lub 
""{ ;j~ozakończ-enia prawomocnym wyrokiem uniewinnlająt:ym 
, Q.o: w Xaz;e wydaniii wyrqICu .. unie winniającę.go ws.kutek 

,znowieBiaposŁępowania mb Tewi7~ji .aadzMlyezajllej rend- , 
ie 'wyplaca si'ę za cały okres pozbawienia: wolnosci część 

ienty wstfllymaną ·w myśl § l ust. 1 pkt 2, ust. 2. pkt 2 i §. 3 
;<-c:Ust. 1 pk t 2: 

~t~ . ., 
~" 

2. W razie śmierci rencisty przed. prawomocnym zakoń.
czeniem postępowania . karnego część renty, o której mowa 
w ust. 1, wypłaca się członkom rodziny na zasadach okrec 

ślonych wart. 22 deltretu. Spełnienie' prtewidliane-go wart. 72 
dekretu warunku pozostawdnt~lHl \ł.t'rzymdniu ocenia się we-

t.. dług stonu, jaki istniał bezpośrednio przed pozbawieniem. 
!r wolności. 
fe' 
. ,,'c § 7. Osol1y pozbawione wofńości, które przy pracy wy-

onywanej w ramaćn regulaminu więziennego albo w drodze 
,..; do takf-~j pracy lub. z pracy uległy wypadkowi bądż tei w 

związku z tą pracą zachorowa,ły na chorobę zawodową 

-1 wskutek tegO' sttrfy si~ l:nwałiu-a'mr tart: 12 dekretu), mają 
''''p rawo do świadczeń przewidzianych w dekrecie dla pracow

~' ników, którzy stali się inwalidami na skutek wypadku w za-
trudnieniu lub choroby zawodo.weJ; 

§ S. l , W razie , śmierd osoby .pozbawionej wo]noś.d 
wskutek wypadku lub choroby zawodowej (§ 7) członkom 
rodziny tE.j osoby okre'Śł(;mym w iłxL 45 d-ełuetu p'I'zysługują 

świadczenia" przewidziane w dekrecie dla członków rodzin 
pozostałych po pracownikach, którzy zmarli wskutek \;';ypad iC 

ku w zatrudni~niu lub choroby zawodowej. 

2. Członkowie rodzin są uprawnieni doświadczeń 
(ust. l), jeżeli oopowiadają wartmkom wymagttnymdo uzy
skani-a renty rodzinnej na p'odstawie przepisów dekretu. Speł
nienie przewidzianeg.o wart. 45 ust. 2. dekretu warunku 1'10-
zQstawania na utrzymanIu osoby, któf a zmarła, ocenia się 

według ~tanu, jakiistnial prżed pozbawieniem tej osoby 
wolności . . 

§ 9. Przepisy H 1-6 stosuje się również do osób, kt&
rym w czasi.e pozbawienia wolności. p-rzyzmlIllo refltę lub' 
przywrócono je j wypłatę. 

§. lO. Przy stosowaniu przepisów, Ji,nporządzeniado ,os6b 
pobierających rentę '~a wysługę hit na podstawie . przepi,s0'w. 
ustaw.y z dnia 13 ·grudnia :19-57.r. o ~aopatrzeniu emerytal
nym żołnierzy zawodowych j. nadterminowych oraz' ich ro
dzin (Dz., U. z 1963 r~ Nr 55, poz. 299) za rentę w wo}'sQc· 
kości przysługującej w razie nie wykonywania zatrudnienia 
(§ .1 ust. l pkt 2 . i ust. 2 pkt 1 lit. b) uważa 'się rentę obli
czoną bez zastosowania ograniczęń wynikających z art. 16 
tej ustawy. 

§ 11. Do rent wypłaciUl,yrch 'osobom pozbawionym wol
ności przed wejściem wżycie rozporządzenia prze-pi'Sy roz- y 

porządzenia stosuje się od najbli:iszey,o terminu płahl'ości 

renty przyp:adaj'ą-cego po upływie trzech miesięcy od , d'fria 
j~90 wejś c:; ia w życie. ' 

§ 12. Trad moc rozp-Ol' zą<l.z.eft te Min istra Pracy i Opieki 
Społecznej z ania 26 1 istQpa€l.'<I. 1!956 l . W sprawie wypłaty' 
rent osobo,m pozbawionym, w04nośd orazświadczerr dla tych. 
osób, jeśli uległy wypadkowi przy pracy w czasie pozba

. wienia wolności ' (Dz. U. Nr 59, poz. 283). 

§ 13.. Ro.zporząd:-:enie w1:hodzii w życie z dniemogło- . 
szenia. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

lEookt:nkwietnia 1-966 r. 

zmienlające , rozporz~dzeni~ "": sprawie i~reśleni~ organów MiIlcji Ob~watelskiej właściwych d? wyda"":ania pozwoleń 
p_ br6~ustal~la, w~6rów pozworełli a<ł broń oraz okr6Ślema istotnych aęśd 'broni ' r .amuntt:'łli. 

~ . ~a . podstawiE)~rL ust. 4 oraz art. 5 ust. 3 ustawy 
t"'" z dma 31 styczma, 1961r. o broni. amunicji i materiałach 
If, wybuCA.owych · (Dz. U.Mr 6 , p'ei. 43) · zanądza si-ę , co na,t 

stępuje: 

§ 1. W rozporządzeniu "Mi.ni'Stra S1>raw Wewn-ętrznyt::h 
~ z ct.nia 19 poa·~d.zł.efnik6' łS6ł r. w sPr6Wie '(lkl'eśrem--a 'OTyanó-w 

MillcjiObywatelskiej wta1Ściwychd-o wydtlwarua ptnw·o}eń 

!i>I' na .roń, us!aJ,ęlaia wzo'rów pozwoleń na bYoń oraz określe

~. nia istotnycb części brom i anmnicti tD'Z. U. z 1'961 r. Nt 52, 
!:. poz. 289 i z 1% .4 r.. Nr 3, poz.17) wprowadza się następujilce ""' 

t 
zmiany': 

• 

,< 

1) w § 1 ust 3 dodaje się nowe zdanie w brzmieniu: 
"Pozwolenie na broń, obejmujące wi~ej -niż jedną sztu
kę broni, wydaje- się wedtug wzoru nr l uzupelnioMgo 
dodatkowymi stronami o treści ~ stron 2 5 tego·z wzoru 
dla każ-rlej , sztuki broni."; , 

2) w załączniku nr 1 na stronie 2 i w załączniku nr 2 ha 
śtrunie 1 wyrazy "nr 'bToni" .zas1;ępUj~ się wyra-zaroi "se~ 
ria i nr broni." 

§ 2. Rozporządzenie wchodżi w życie z dniem ogło-
szenia. 

• 
Minister Spraw Wewnętrznych: w z. R. Vobieszok 


