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D Z I E N N I KU"S T A W 
P,OlSKIEJ RZEC.ZYPOSPOLIT'EJ LUDOWEJ 

Warszawa. dnia 19 września 196.8 r. ' Nr '35 
TR·ESC: 
POZ:: ' 

RO Z POR Z Ą D Z.EN lA: 

243 - P,ezeSd Rady " Ministrów z dnia 1.0 . września 1968 · r. , w 3pra.wie stosQwania ustawy ooc!lToni&, przeoi:wpo.,' 
żarowej do podziemnych zakładów górnicżych •• •. 

244 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie tłumaczy przysięgłych , ; ,1 

245 -- Ministra Zdrowia l Opieki Społecznej z dnia 3 września 1968 r. ' w sprawie świadczeń leczniqych dla' 
, emerytów, renc;:istów i inwalidów oraz członków Ich rodzin . 

, 2.4~, - ~rzey.rodniczącego Komitetu Pracy 'i Płac z qnia 19 sierpnia 1968 r. w, śprawieobliczania podstawy wy
. miaru emerytury lub renty, 'zasiłków -z ubezpieczenia na 'wypadek choroby 1 macierzyństwa ora~ składek 

na ubezpieczenia .społeczne • , . , ,.' 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 września 1968 r. 

'w sprawie stosowania ustawy o ochronie przeciwpożarowej do podziemnych zakładów górniczych. 
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Na podstawie art. 32 list. .2 ustawy z dnia 13 kwietnia 

1960 r. o' ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) 
zarządza ~ię, co następuje: 

'Ochrony przeciwpożarowej obiektów, urządzeń i masżyn" 
znajdujących się na ·pawierzchni tych zakładów (§ 1 pkt · 2). , 

§ I.W zakresie ochrony pneci;wpożarowej podziemny 
, zak:ład gór,niczy dzieli się na: ' 

,2. Da o)liektów podziemnych zakładów góiniczych wy
mienionych w. §1 pkt 1 stosuje się w zakresie ochrony prze
ciwpażarawej przepisy wydane na podstawie art, 82 pkt 2 
Prawa górniczego z ,dnia 6 maja ' 1953 r. ,(Dz. U. z 1961 r. 

1) podziemne wyrobiska ' wraz 'ze , znajdującymi się w nich 
urządzeniami i maszynami ora'z obiekty, urządzenia 
i maszyny na powierzchni związane bezpośrednio z pro
wadzeniem ruchu ' 'w podziemnych wyrobiskach, to jest 
wieże szybowe, , urządzenia wyciągowe, wentylatory, 
kompresary i budynki przyszybawe 'wraz ze znajdujący- ' 
misję w ,nich zakładami, przeróbczymi, ' 

;2) obiekty napowierzchni ' wraz z urządzeniami pomocni
czymi i maszynami, takie jak warsztaty, 'magazyny, skła
dyd,rzewne i węglowe, budynki administracyjne, sacjal-
ne; łaźnie,. ' 

§ 2. 1. Przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. 
'O 'Oc):uonie przeci.wpoźaroweg(Dz . U. ,Nr , 20, poz. 120) sta
suje się do , podziemnych zakładów górniczych w zakresie 

Nr 23, poz. 113). ' 

§ 3. Właściwi ministrawie w parozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych i Prezesem Wyższego Urzędu Górni
czego akreślają organizację służby· przeciWpbżarawejw pad-
ziemnych zakładach górniczych. . 

§4. Przepisy niniejszego razporządzenia mają również 
odpawiednie zastosawanie w raiie prowadzenia lub utrzy
mywania w odkrywkawym zakładzie' górniczym pomocnj
czych podziemnych wyrobisk górniczych. 

§ 5. Razppri,ągzenie wchodzi w żYGie z dniem ogła
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZ~DZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 19 sierpnia 1968 r. 

w sprawie tłumaczy przysięgłych. 

Na r)odstawie ', art. 14~ § 2 Prawa o ustroju sądów po
_ wszechnycl,1 (Dz. U.z 1964 r. Nr 6; ; paz. 40) iarządza :się, ,co 
następuję: 

§ 1. t. Tłumaczem przysięgłym języka obcego może być 
osoba, która: 
', l) posiada obywątelśtwo palskie i korzysta zpe'lni praw; 
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cywilnych oraz praw publicznych, 
honorowych, 

obywatelskich praw 

2) ukończyła 25 . lat życia, 
'3) 
4) 

jest nieskazitelnego charakteru, - " 

wykaże odpowiednią -znajomoścjęzyka polskiego l Ję- .. 
zyka obcego; dla kt6rego ma być , ustanowiona tłuma-
czem, 

5) daje rękojmię , należytego wykonywania obowiązków , 
tłumacza. ' 

2. Osoba pOwstająca w państwowej slużqie cywilnej 
lub wojskowej oraz pracownik przedSiębiorstwa' państwowe
go mogą być ustanowieni tłumaczami po uzyskaniu ' zezwo
lenia organu . przełożonego. 

" 

§ 2. 1. Znajomość języka obcego powinna być wyka
zana: 

4, Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie zmia" 
ny wzoru podpisu lub pieczęci tłumacza. 

§ 7. :TłumaGz przysięgły uprawniony jest do: 

1) sporządzania zaświadczonych tłumaczeń na .język polski 
3 języka, dla którego został ustanowion y, oraz na ten 
język z języka polskiego, a także do sprawdzania i za
śWiadc,zania tłumaczeń z tego zakresu sporządzonych 
,przez inne osoby, 

2) sporządzania zaświadczonych odpisów pism ' w języku, 
dla którego został ustanowiony, a także do sprawdzania 
i zaświadczania odpisów pism z tego zakresu, sporządzo
nychprzez inne osoby, ' 

3) dokoIlywania tłumaczeń ustnych, 

4) używania tytułu tłumacza przłlsięgłego z oznaczeniem' 
języka . , dla któregoz<?stał ustanowiony. 

1) dyplomem ukończenia od,powiednich 
wyższych studiów filologicznych lub 
języków obcych albo ' 

dla tego języka§ 8. 1. Tłumaczowi przysięgłemu , nie .wolno ;.bez waż
wyższeg'o ' studium ' nych przyczyn odmówić ' wykonania czynności określonych 

w§ 7 pkt 1 i 2, 
2) , dyplomem ukończenia llzkoły wY7:szej lub świadectwem 

ukończenia liceum ogólńokształcącego, jeżeli język ten 
był w szkołach' tych językiem wykładowym. 

2. W wypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2kandy
dat na tłumacza powini,en ponadto złożyć z wynikiem po
Iń.yślnym egzamin z umiejętności tłumaczenia ,tekstów ,z ję

zyka obcego na język polski i z języka polskiego na język 
'obcy, ,ze sz'Czególnym uwzględnieniem tekstów z dziedziny 
prawa. 

3. Wykazanie znajomości języka obcego może nastąpić 
również przez złożenie z 'Wynikiem pomyślnym egzaminu ze 
znajomości tego języka, w tym także , z umiejętności tłuma-
czeni,a, o której mowa w 'ust. 2. " , 

4. W wyjątkowych wypadkach znajomość języka obce
go moze być za zgodą Minisha SprawiedliwoŚCi wykazana 
dyplómemlup świadectwem innym' niż wymienione w ust. 1. 

,5: Przepisy ust. 1,3 i 4 stosuje się odpowiednio do wy
kazania znajomości języka polskiego. 

6. Sposób przeprowadzania egzaminów, b których mowa 
w ust. 2i 3, określi Minisler , SprawiedliwoŚci w porozumie
niu z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. 

§ 3. Tłumacza przysięgłego ustanawia prezes sądu wo
jewódzkieg'o, ' który wyznacza również siedzibę tłumacza . 

§ 4. Tłumaczy ustanawia się dlaposzcz~gólnych języ-
ków w liczbl~uzasadnionej rzeczywistym! potrzebami. ' 

§ 5, - Ustanowienie tłumacza przysięgłego , następuje na 
podstawie podania' złożonego prezesowi sądu wojewódzkie
go, w którego bkri}gu znajdować się ' będzie siedziba tłu
macza. 

§ 6.1. Tłumacz przysięgły przed przystąpieniem do peł~ 
nienia swych -czynności 'składa wobec prezesa sądu woje: 
wódzkiego przyrzeczenie wedłu9 nasfępująceJ roty: 

"Swiadomy znaczenia mych '. sł.ów i odgowiedzialnośći 
przed prawem przyrzekam uroczyście, , że powierzone . mi 
obowiązki tłumacza wykonywać będę z ~ałą sumiennością 
i bezstronnością". ' 

2. Prezes sądu wojewód'zkiego ząświad,cza zloż'enie przy
rzecz,enia na piśmie u~tanawiającym ' tłumacza oraz w ,karcie 
wykazu tłumaczy. ,-

, - 3, :numaczprzysięgły po : zło±eniu przyrzeczenia składa 
wzór swegq podpisu onii odCisk swojej , pieczęci. na założo
nej dla niego karcie wykalu tłumaczy" (§ 20 uSt. 1). 

2. Jeżeli żądającym dokonania czynności wymienionych 
w ' ust. 1 jest sąd albo organ prowadzący śledztwo lub do
chodzeriie, odmowa dokonania czynności może nastąpić ' ty l- , 
ko w wypadkach określonych w przepisach regulujących 'po
stępowanie przed tymj organami. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do czynności 
wymienionej w § 7 pkt 3. 

§ 9. 1. -Przy zaświadc~aniu tłumaczeń oraz zaświadcza
niu odpisów pism sporządzonych" w języku obcym, tłumacz 
pr;ysięgły używa pieczęci. ' 

2. Pieczęcie tłumacza przysięgłegO o śiednicy36 mm 
do tuszu, a 30 mm dó laku 'powinny zawierać napis: 

Tłumacz przysięgły . 
(imię i nazwisko) 

,v. . . . 
, (siedziba) 

3. Tłumacz przysięgły, . mający tytuł lub stopień nauko
-wy albo tytuł magistra bądż równorzęd·ny;- może, go , wymie
nić w pieczęci przed imieniem i nazwiskiem w formie po
wszechnie przyjętego skrótu. 

§ 10" 1. Tłumacz przysięgły zamawia pieczęć w Menni
, cy Państwowej za pośrednictwem właściwego pi:ezesa ' sądu 

vl ojewódzkiego, który przesyła zamówienie przez Minister
stwo Sprawiedliwości. , 

2. 'Przy zamawianiu , pieczęci tłumacz przysięgły powi
nienwyjaśnić powody zamÓwienia i zwrócić dotychczas ' uży-
waną'pieczęć, jeżeli ją już posiadaj;' ' 

3. Koszty nabycia : pieczęci ponosi tłumacz. 

§ 11. Tłumacz 'przysięgły pobiera ' od osoby żądającej 
wyk<fnania czynności wynagrodzenie w wysokości odpowia
dającej obowiązującym stawkom taryfowym. 

§, 12. 1. Tłumacz przysięgły pQwinien prowadzić reper
torium wszystkich czynności wymienionych w § 7 pkt l i 2. 

' 2. RepertorIum powinno być oprawione i zawierać po'; 
numerowane karty, których liczbę poświadcza właściwy prę
zeS sądu wojewódzkiego. Numerację pozycji , repertorium 
prowadzi się dla każdego .roku kalendarzowego. 

§ .13. ' 1. Na ws:tystkichzaświadczonych , tłumaczeni~ch 
, oQIaz zaświadczonych odpisach pism sporządzonych w języku 
obcym, ' którewydaje tłumacz przysięgły (§ 7 pkt 1 i 2), po
winna być wymieniona pozycja, pod którą tłumaczenie lub 
odpis pisma sporządzonego w języku obcym zapisane są w 

,,' 

" 

:, 
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repertorium,- oraz podana wysokość pobranego wynagrodze
. nia. Ponadto (na s,porządzonych tłumaczeniach i odpisach 
.pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, C'ly 
też z tłumaczenia lub odpisu, a w 'ostatnim wypadku, czy 
tłumaczenie lub odpis jest zaświadczony i przez k0go. 

2., Jeżeli pismo,któr'e ~ostało przetłumaczone .lub które
go odpis sporząd'lono, zawiera cechy nasuwające wątpliwo
ści co do rzeczywistej jeg'o treści (np .. zawiera ślady prze
róbek), należy uczyni;: o tym wzmiankę na' tłumaczeniu lub 
odpisie .pisma, które wydaje tłumacz przysięgły. 

3. Przy podpisie swym tłumacz powinien zaznaczyć, dla .' 
jakiego języka ustanOWiony jest tłumaczem. '.' 

§ 16. Po zwolnieniu z funkcji tłumacz ' przysięgły powi
nien wyd"ć pieczęć i repertorium prezesowi sądu wojewódz
kiego.W razie śmierci tłumacza ' obowiązek len _ciąży na 
jego spadkobierCach. 

§ '17. Prezes sądu wojewódzkiego sprawuje nadzór nad 
tłumaczami przysięgłymi, mającymi siedziby w okręgu sądu 
w,ojewódzkiego. · ' " 

§ 18. Prezes sądu wojewódzkiego lub delegowany przez 
niego pra'townik sądu powinien przeprowadzać co najmniej 
raz w roku kontHllę działalności tłumacza przysięgłego. 

O 'przeprowadzonej kontroli ·czyni się :wzmiankę w reperto
rium; 

§ 14. 1. Tłumacz ,przysięgły obowiązany jest zawiado- § 19. Prezes sądu wojewódzkiego i delegowany przez 
inlć niezwłocznię prezesa sądu wojewó~żkiego: .niego pracownik sądowy mają .prawo: . 

l) o każdej zmią.nie adresu swego biura' w obrębie wyzna- l) kontrolowania jakości tłumaczeń 'przy pomocy znawców 
czońej mu siedziby, języka, 

2) o ' zamierzonej przerwie, w wykonywaniu funkcji ,przez 2) wglądu do akt i ksiąg tłumacza, 
I()kres dłuższy niż 3 mięsiąte, }) żądania wyjaśnień od tłumacza VI sprawach dotyczących 

3) o zmianie wzoru podpisu lub pieczęci. . lPeJnionej przez niego funkcji. 

2: Jeżeli okoliczności, o ' któryc,h mowa w. ust. 1 pkt l § 20. 1. Prez~s sądu wojewódzkiego pro~adzi wykazy 
2, zaistnieją , 'w' ,czasie wykonywania, przez tłumacza przy- tłumaczy przysięgłych na .kartach założonych dla każdego 

sięgłego czynności zleconej mu przez organ wymieniony w tłumacza. Karty powinny być prowadzone bieżąco i . wszelkie 
§ 8 ust. 2, tłumacz ,obowiązany jest zawiadomić o tych oko- zmiany odnotowane niezwłocznie po 'dojściu do wiadomości 
dicznościach także tenol'gim. Dotyczy to równi'eż przerwy prezesa sądu. ' 
w wykopywanią funkcji przez okres krótszy niż 3 mie'siące, 2. W razie zwolnienia tłumacza przysięgłego z funkcji 
jeżel,i przerwa ta mogłaby wpłynąć na bieg ,postępowania ,,' tłumacza lub w razie śmierci ' tłumacza prezes sąau' woje-
'przed tym organem. . . ' wódzkiego uśuwa jego kartę z wykazu tłumaczy. . ' -

§ 15. 1. Prezes sądu wojewódzkiego zwalnia tłumacza 
przysięgłego z funkcji tłumacza: 

l) na jego ,prośbę" ' 
2) w razie utraty !prżez .tłumacza warunków określonych 

w § l albo w razie ujawnienia; ,że tłumacz w chwili 
ustan'owienia .go nie odpowiadał tym warunkom i nadal 
im nie odpowiada. . 

§ 21. Prezes sądu wa,jeWódzkiego zawiadamia 
. sądów powiatowych o dokonanych ' w wykazach 

wp1sach dotyczącyc:h ustanawiania i zwalniania 
'Oraz o zmianie przez nich miejsca zamieszkania; 

prezesów 
tłumaczy 

tłumac,zy 

,§ ' 22. 1. Wzory repertorium i wykazów tłumaczy ' okre
śli zarządzenie Ministra Sprawiedliwości. 
" . 

2. Do czasu wydania zarządzenia wymienioneg-o ·W 
ust. 1 stosuje się wzory dotychczasowe. :2. Prezes sądu wojewódzkiego . może zwolnić tłumacza 

'przy' sięgłego z funkcji thlmacza , z , ważnych przyczyn, a w 
§ 23. Tłumacze przysięgli, ustanowieni na podstawie 

szczegóiności, gdy- tłumacz · nienależycie wykonuje swoje . przepisów dotychczasowych, stają się tłumaczami przysięgły-
obowiązki. ' 

3. O 'oko-licznościach mogących uzasadniać zwolnieriie " 
'. tłumacza przysięgłego zawiadamia się ' właściwego prezesa 
sądu' wojewódzkiego. . 

,miwrozumieniuninie)szego rożporządzenia. 

§ 24. Traci moc roz~orządzenie Ministra Sprawiedliwości 
' z dnia 9 grudnia 195j r.W sprawie tłumaczów przysięgłych 
. (Dz. lI. Nr 51, poz. 256). . • 

4. W wypadkach . określonych w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 § 25. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem oglo-
prezes sądu wojewódzkiego po sprawdzeniu okoliczności mo- . szema. / 
gących uzasadniaĆ zwolnienie tłumacza przysięgłego, a przed 

'/podjęciem decyzji o jego zwolnieniu, powinien wezwać i wy- Minister Sprawie'dliwóści: w z. F. Rusek 
słuchać tłumacza, jeżeli ten się stawi. ' .. 
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., . ROZPORZĄI>ZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKJ SPOŁECZNEJ 

z dnia 3 września 1968 r. 

w ,sprawie świadczeń Iecznicżycli dla emerYtÓw, rencistów i inwalidów orąz członków ich rodzin! .. 

· Na po~tawi,e art. 60 ;ust 3usta'wy". Z dnia 23 stycznia 
1.968r. o powszechnym zaopatrzeniu emęrytalrtym pracow

- ników ' i ich rodzin (Dz.U. Nr 3, poz. 6), ar1.27 , ust. 6 usta
wy z dnia 23 sty'cznia 1968 r. ° zaopatrzeni~ inwalidów wo-

jennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U: Nr 3, poz: 11), 
art. 3,3 ust. 4 llstawy z dnia 13 grudnia 1957r. o zaol?atrze
niu emerytalnym żołnierzyzayvodowych. i nadterminowych 

' oraz ich rndzin (Dz. U;z 1963 r. Nr 55, ' poz. 299) oraz art. 31 , ' 

, , 


