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i Nr 14, poz. 101 oraz z 1972 r. Nr 55, poz. 369) według 

stawek: 

, 

Stawka 
Lp. " ' --- F u nk c ja doda tku 

specj a lnego 

1 dyrektor zespołu, Biura Orzecznictwa 6-1 
2 doradca prezesa 7- 2 
3 kierownik sekcji w zespole 10- 4 

, -4 - kierownik referatu-w zespole (Biurze -
Orzecznictwa) , , 12~5 

, ; 

, 
, 2: Arbitrowi państwowemu nie pełniącemu funkcji 

95r~$lQ,~ej VI. ust. 1 przysługu)e dodatek specjalny 'w wy
s9)c9~c, i (6S0~1.p50 zł. " 

3. ' Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej może przy
.?:nll.Ć ; arbittow~ okręgowemu delegowanemu do pracy (~a

trudnionemu) w .Głównej Komisji Arbitrażowej dodatek 
specjalny w wysokości 650 zł. 

§ 2. W zakresie dodatkÓw specjalnycl;1 ,do , pra c.o w.lii
ków wymienionych w '§ 1 mają odpowiednie . zastosowanie 
Przep isy §§ 8, 10 i II , a do pracowników wymienionych 
w § 1 ust. 1 ponadto przepisy § 2 liSt. _2 i§ .4 ust. lr.ozpo
r z ądzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1964 r. w sprawie 
usta lenia , s ta nowisk, k walifik acji r uposażeń pracowników 
ministerstw i urzędów centralnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 29, 
poz. 185, z 1969 r. Nr 7. poz. 59 i Nr 14, poz. 10" , oraz 
z 1972 r. N,r 55, po~. 396). 

§ 3. Pr.acownicy wymienieni- w § J mają :prawo do na
'gród w wysokości i na zasadach _ pr'zewidziąnych w · § 13 
rozporządzenia po wołanego w § 2. 

§ 4. -Tracą moc § 5,' 7a, 7b ;i ,7c rozporządzenraRady 
Mini;;trów z dnia 12 m aja 1959 r. w sprawię usta !enia sta
nowisk, kwalifikacji ' i uposażenia pracowników zatrudnio
n ych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbItra
żowych (Dz. U. z 1959 r. Nr 31, poz. 185, z 1963 r. Nr 44, 
poz. 247, z 1964 r Nr 38, ,poz. 242 i. ,z 1966 .r. , Nr ,35, 
poz. 215). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z, dniem oglosze
,nia z ,mocą 0<:1 dnia 1 stycznia 1973 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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, ROZPORZĄDZENIE MINISTROW SPRAW WE\YNĘTRZNYCH ORAZ PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH 

z dnia 22 marca 1973 r. 

w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 

Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 23d ust. 3 ustawy 
'l i dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy MiHcji Obywatelskiej oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 1959 r. Nr 12, poz. 70 i z 1972 r. Nr 53, poz. 344) 
zarządza się, co nastęimje: 

Rozdział 

Zasady orzekania o inwalidztwie. 

§ 1. Inwalidą jest funkcjonariusz zwolniony ze służby 
w Milicji Obywatelskiej, który ze wzgJędu na stan zdro
wia zos-lał uznany 'z-a l'l iezdolnego do ·-tej służby i jest cał
kowicie lub częściowo ni,ezdolny do wykonyw,ania. zatrud
nienia z pqwodu sta]ego lub długotrwałego naruszenia 
spra"rności ó,rg.aniZipu. ';.' ' . " 

§ 2: Za niezdolność do wykonywania . zatrlJdni,en.ia 
uważa się niezdolność dą wykonywania zarobkowej pracy 
fizycznej lub umysłowej vii warunkach przewidzianych dla 

. praco~nik<,>~" ~tór:zy nie~ąiJ)~alidami. 

" § '3.1. Źa ~ta-ie~arusz~~ie sprąwnoś'ci org~'nizmu uwa- , 
ża się takie naruszenie' sprawflOści, które powoduje , upo
śledzęnie~zyn-noś ~ i organizniu ' nie rokujące. poprawy we-
dług wiedzy lekarskieJ: . < . ' '. . 

2. Za długotrwale naruszenie sprawnoscl orGanizmu 
uważa się takie 'naruszenie ; sprawności, które 'powoduJe . 
upośJedzenie czynności _ organizmu na okres przekraczający 
6 mie.sięcy, mogące jednak ulec poprawie według wiedzy 
lekarskiej. -

§4. 1. Przy ocenie zdolno'~ci do wykonywania zatrud
nienia funkcjonarillszy uznanych za niezdolnych do służby 
w Milicji Obywatelskiej bierze , się pod uwagę, czy i jakie 
prace mogliby wykonywać-, przy wykorzystaniu częściowej 
zdoln,ości do pracy oraz posiad<:lllych kwalifikacji ogólnych ' 
i przygotowania zawodoweg.o. 

2. Przy ocenie zdolności _ do wyl<,onywania zatrudnie
nia inwalidów zatrudnionych w warunkach szczególnych, 

specjalnych lub chronionych bierze się pod uwagę, czy 
zdolność ta może być zachowana wyłącznie w tych warun-
kach. - . 

§ 5. Ustalenie wstecznej datY lub wstecznego ' okresu 
powstania inwalidztwa ' następuje na podstawie dokumen
tacji pochodżącej , z tego okresu. 

Rozdział 2 

Zaliqanie do jednej z grup' inwał'dów. i ustalanie związku 
, inwalidztwa ze służbą w MiliCji Obywatelskiej; 

' . •••• •• . ' < . " ~' ' ,. - , '"' • • 

§ ' 6: U'ó' lU grUpy ' inWafidów zal1tza sIę funkcjonariu
szy uznanych za niezdolnych do służby w MilicJi Obywa- , 
telskiej, którzy są jednak zdQlni-dowykonywania zatrud
nienia przy wykorzystaniu częściowej zdolności ' do pracy 
oraz posiadanych kwalIfikacji ogólnych i ' przygotowania ' 
zawodowego. ' - -

§7. 1. DolI grupy in'walidów zalicza' się funkcjona
riuszy uznanych za niezdolnych do służby w Milicji Oby
watelskiej, którzy są także całkowicieniezdolni, do wyko~ 

, nywania jakiegokolwiek zatrudnienia. 

2. Zdolność do wykony~ania zatrudnienia 'VIi waruri: · 
kach specjalnie stworzonych lub na specjalnym stanowisku 
pracy nie stanowi przeszkody do zaliCzenia do II grupy 
inwalidów: " 

§ .8 . . 1.. Do I grup_y inwali,dów zalicza , się funkcjona
r iuszy uznanych za niezdolnych do służby w Milicji Oby
watelskiej, którzy są także całkowicie nie'ldolni do wyko
nywania jakiegokolwiek zaLrudnienia i ponadto wymagają 
opieki innej os~by. ,. 

2. ZdoinośĆ do wykonywania niektórych rodzajów za
jęć w specjalnie przystosowanych indywidualnych warun
kach (praca niewidomych VI specjał nychdla nich przysto
sowanych spółdzielniach inwalidzkich, praca nakładcza in-
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walidów nie mogących samodzielnie poruszać się itp.) nie § 12. Podczas badania kontrolnego inwalidy ocenia 
st~riowi przeszkody do zaliczenia do I grupy inwalidów. . się: 

§ 9. 1. Za stan wymagający opieki innej osoby 'w ro
zumieniu § 8 ust. 1 uważa się: 

l). choroby obłożne trwające dłużej niż 6 miesięcy, 

2) choroby psychiczne grożące niebezpieczeństwem dla - / , otoczenia lub samego chorego, . 

3) inne choroby i kalectwa pozbawiające chorego możli
wości samodzielnego zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

. życia codziennego · (przyjmowanie pokarmów, ' załatwia
nie czynności fizjologicżnych, mycie, ubieranie się itp.), 

4) ; niernożność samodzielnego poruszania się w domu. 

2. " Za wymagające stałej opieki innej osoby uważa się 
także: 

l) osoby o zupełnym braku wzroku, 

2) osoby, u których ostrość wzroku nie przekracza 3/60 
lub 10/200 Snellen w lepszym oku za pomocą szkieł 
wyrównujących wadę wzroku, 

3) osoby o polu widzenia ograniczonym do .przestrzenl 
zawartej w 20 stopniach. 

3. Potrzeba opieki innej osoby w stanach zaostrzenia 
przewlekłych chorób lub powikłań wad cielesnych (ka
lectw), trwających przez okres nie przekraczający 6 mie
sięcy,nie stanowi podstawy do zaliczenia . do I grupy inwa
lidów. 

§ 10. Przy orzekaniu o inwalidztwie funkcjonariuszy 
Milicji Obywatelskiej komiśje lekarskie obowiązane są ,w 
szczególności do: 

n stwierdzenia, czy nastąpiła utrata zdolności do służby 
w Milicji Obywatelskiej oraz czy istnieje zdolność do 
wykonywania, ia,trudnienia, 

2) określenia grupy ,inw.alidów, do lctórej funkcjonariusz 
ma być zaliczony, .. 

3) ustalenia daty lub okresu . powstania inwalidztwa, 

4) ustalenia, czy inwalidztwo pozostaje w związku ze służ
bą w Milicji Obywatelskiej, 

'. 5) ;' u'stal~'riia cz,i zachodzi po'tr'zęba leczenia,t>rotez'ówa'-nia 
lub szkolenia przysposabiającego do pracy, ' 

6) ustalenia wskazań i przeciwwskazań dotyczących za
trudnienia inwalidów, 

7) ustalenia terminu badania kontrolnego. ", 

Rozdziai 3 

Badania kontrolne Inwalidów. 

§ 11. 1. Pierwsze badanie kontrolne inwalidyprzę

prowadza się po upływie trzech ·latod wydaniaorzęczenia 
o inwalidztwie, a kolejne- badania kontrolne w zasadzie 
co dwa lata. 

2. ' Komisja lekarska , wYZ!la~za termin badania kon
trolnego w okresie wcześniejszym, jeżeli zachodzi przy
puszczenie, że ustalona w orzeczeniu grupa inwalidzka mo
że ulec zmianie przed upływem terminów określonych w 
ust. 1. . 

3. Można orzec o zbędności padania kontrolnego . lub 
ustalić termin tego badania po okresie' . dłuzszym, ' jeżeli 
przebieg . choroby powodującej inwalidztwo wskazuje, że 

·zmiana ustalonęj w orzeczeniu grupy inwalIdzkiej ' nie na
stąpi w ogóle lub' może nastąpić po ' okresi'e dłużśźym niż 
trzy lub dwa lata. 

l) czy ch'óroba lub ułomności uzasadniające uznanie 
funkcjonariusza za niezdolnego do , służby w Milicji 
Obywatels~iej nadal istnieją, 

2) czy inwalidztwo nadal istnieje i czy pozostaje ono na
dal w związku ze służbą w Milicji Obywatel

, skiej, 

3) czy osoba zaliczona do I grupy inwalidów wymaga 
midal opieki innej osoby, 

4) czy osoba zaliczona do I lub II grupy inwalidów jest 
nadal niezdolna do wykonywania jakiegokolwiek za
trudnienia. 

§ 13. Nie przeprowadza się badań kontrolnych osób 
zaliczonych do III lub II grupy inwalidów, jeżeli: 

l) inwalidztwo powstało z powodu chorób lub wad cie
lesnych (kalectw), przy których stwierdzeniu nie pod
daje się inwalidów badaniom kontrolnym stośÓW'I1i~ 
do przepisów o powszechnym zaopatrżeniue'ni~rVfal
nym pracowników i ich rodzip, 

2) inwali~ztwo powstało z innych przyczyn niż wsk.utek 
urazu, a osoby te ukończyły: mężczyźni , ~. 55, lat, 
kobiety - 50 lat. 

3) inwalidztwo trwa dłużej niż 15 lat. 

§ 14. 1. Przepisy § 11 i 13 nie ograniczają uprawmen 
inwalidy do zgłoszenia wniosku o przeprowa4zenie ,bada
nia w celu zaliczenia do innej grupy inwalidzkiej. 

2. Badanie kontrolne przed upływem rokli od wyda
nia przez komisję lekarską ostatniego 'orzeczenia może być 
przeprowadzone, jeżeli lekarz zal:<.ładu służby zdrowia Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych lub społecznegO' zakładu 
służby zdrowia stwierdził zaświadczeniem .istotnEl pogor." 
szenie stanu zdrowia. .. , " , 

R oz d z i a ł 4 

Ustalanie związku śmierci ze służbą w Mlllcji 
Obywatelskiej. 

§ 15. 1. Związek śmierd funkcjonariusza ze służbą w 
Milicji Obywatelskiej ustala właściwa "komisja lekarska 
służby zdrowia ' Ministerstwa Spraw Wewnętrznych . 

. . ' 2. ' Z~ią'~~k Mnie-rci ze s/bzbą emeryt~ ' lrenci~ty) inili
cyjnego ustala właściwa komisja lekarska słu'żby ząrowia 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ' na wniosęk organu 
emerytalnego. . 

.R o z "d z i a ł 5 

Właściwość komisji lekarskich I tryb postępowania. 

§1!>; 1; O inwalidztwie' fimkcjótiafiusza i . związku in
walidztwa ze służbą w Milicji Obywatelskiej óraz o związ
ku śmierci funkcjonariusza (emeryta, rencisty milftyjnego) 
z tą służbą orzekają w0jewódżkie i okręgowe: komisje le
karskie służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrzny-ch. 

2 ... :0kręgowekomisje lekarskie 6~iekają w spr~wach: 
l) ustalenia stopnia zdolności do służby, 

2) ustalenia związku schorZeń i k,alectw ze służbą, 

3) ' inwalidztwa 
-w ra'zie uchylenia przez Centraln'ą : Komisję Lekarską' 
Min\sterstwa Spraw Wewn't': trznych or.zeczenia wojewódz
kiej komi sji lekarskiej lub wniesi eniabdwołama ' od fa
kiego orzeczenia do Centralnej KOmiSji Lekarskiej Mmi-
sterstwa Spraw 'Wewriętrzriych. '. 
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§ 17. 1. Centralna · Komisja Lekarska Ministerstwa 
,Spraw Wewnętrznych zatwierdza orzeczenia wydane przez 
wojewódzkie ,' i , okręgow,e ,komisje lekars~ie służby zdrowia 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, rozpatruj~ odwołania 
od tych orzeczeń oraz sprawuje nadzór nad działalnością 

wojewódzkich i okręgowych kąmisji lekarskich w zakresie 
orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywa
telskiej. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w 
szczególności: 

1) czuwanie nad prawidłowym i. jednolitym stosowaniem 
przepisów z zakresu orzecznictwa inwalidzkiego, ' 

2) udzielanie wytycznych oraz wyjaśnień w zakresie 
orzecznictwa inwalidzkiego, 

3) prawo kwestionowania i przedstawiania dyrektorowi 
De partamentu Zdrowia i Spraw Socjalnych Minister
stwa Spraw Wewnętrznych orzeczeń wojewódzkich 

, I '"'komisji lekarskich, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpli-
wość co do zgodności orzeczenia ze stanem faktycz

, :, nym, 'lub przepisami prawa - a orzeczenie ,zostało już 

, z.atwierdzone" ' , 
., \ .... " .'." 

4}:. prawo zlecania kom,isjom , lekarskim przeprowadzania 
" bad ań ",nieza lężIJ.ie od ich obszaru działania , 

'3" Zakwestionowanie orzeczenia w wypadku określo
nym w ust. 2 pkt 3 nie wstrzymuje wydania i wykonania 
decyzji, ~~artej na tYlD orzeczeniu, ,do czasu jego zmiany. 

§, ' t8; ' L 'Komisja lekarSKa wydaje orzeczenie na pod
stawie bezpośredniego badania funkcjonariusza oraz n'a 
podstawie dokumentacji lekarskiej i innych ' dokumentów 
dotyczącyćh.w szczególności przebiegu i warunków pełnie
niasluzby, w Milicji Obywatelskiej. 

2. ' Jeżeli komisja lekarska uzna za uzasadnione, mOŻe: 

lf 'orzec o " istnieniu inwalidztwa również bez badania 
, f,tiilkcjonariusza nil podstawie posiadanej dokumentacji 

l'ekarskieJ, ' 
2) skierować funkcjohariusza na badanie dodatkowe lub 

specjalistyczne albo qa ' obser-wacjęszpital!lą, ' 

3) zbadać warunki, w jakich funkcjonariusz pełnił służbę 
w ' Milicji Obywatelskiej; 

4) zażądać uzupełniającej dokumentacji. 

§ 19. 1. Orzeczeni~ komisji lekarskich zapadają więk
sżości,ą głosów człorrkówkomisji. 

,' 2. Członek , komisji lekarskiej nie zgadzający się' że 
stanowiskiem WiękSzOści może zgłosić ' na piśmie swoje od
rębne zdanie wra,z z ' uzasadnieniem. Q zgłoszeniu odrębne
go zdania dokonuje się f,adnotacji na fOrmularzu orzeczenia; , 

§ 20. 1. Orzęczenie komisji lękarskiej pO,winno, :la
wierać: 

1) dokładny opis stanu zdrowia z rozpoznaniem lekar
skim, 

2) zaliczenie lub odmowę zaliczenia do jednej' z grup iri
walidów, 

3) ustalenie. związku inwa'lidztwa ze służbą W Milicji 
Obywatelskiej, a na wniosek organu emer)illalnego 
również ustalenie związku śmierci ze służbą w Mili
cji Obywatelskiej, 

4) ustalenie ' dllty lub okresu powstania inwalidztwa na 
żądanie organu rentowego lub gdy w toku postępo
wania przed komisją lekarską okazało się, że inwa
lidztwo nie powstało w okresie służby w Milicji Oby
watelskiej, 

5) ustalenie ' wskazań ' i przeciwwskazań w ' sprawie za
trudnienia inwIlI'idy, 
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6) ustalenie potrzeby leczenia, protezowania lub szkole
nia przysposabiającego do pracy, 

7) określenie miesiąca i, roku badania kontrolnego oraz 
wskazanie, jakie badania specjalistyczne należy wy
konać przed zgłoszeniem się na badanie kontrolne, 

8) szczegółowe uzasadnienie orzeczenia, 
9) podpisy wszystkich człon!rów komisji biorąc;ycI:t, udział , 

w , wydaniu orzeczenia oraz pieczęć urzędową komisji, 
10) pouczenie o prawie wniesienia odwołania, ze wskaza

niem terminu do wniesienia} komisji ,właściwej do 
rozpatrzenia odwołania. 

2. Orzeczenie komisji lekarskiej ogłasza przewodni
czący ' tej komisji na posiedzeniu po zakończeniu badań. ' 

3. Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej 'dorę
cza się zainteresowanemu funkcjonariuszowi. 

§ 21. 1. Od ' orzeczenia wojewódzkiej komisji le'kar
ski:ej przysługuje funkcjonariuszowi prawo odwołania się 

do Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw We
wnętrznych ,w ciągu 14 dni od daty otrzymania wypisu 
z treści orzeczenia. . 

2. Orzeczenie wydane po rozpatrzeniu odwołania od 
orzeczenia wojewódzkiej komisji lekarskiej, zaopatrzone 
przez Centralną Komisję Lekarską Ministerstwa Spraw We

, wnętrznych w klauzulę o z~twierdzeniu, jest ostateczne. 

§ 22. Ostateczne orzeczenia wydane w trybie niniej
szego ' ro,zporządzenia komisje lekarskie przesyłają orga
nom emerytalnym lub kierownikom . jednostek, którzy ,kie
rowali na , badanie lub którzy występowali z wnioskiem 
o ustalenie związku śmierci funkcjonariusza (emeryta, ren-
cisty milicyjnegq) ze służbą. ' 

§ 23. Szczegółową właściwość komisji lekarskiCh, tryb 
k ierowania na badania przez te komisje, ich skład oraz 

_ szczegółowy tryb postępowania i wydawania orzeczeń nOf
mują przepisy wydane na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej (Oz; U. Ź 1959 r. Nr 12, poz. 69 i z 19712 r. 
Nr 53, poz. 343). ' 

I Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 24. Byli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej zlllt
czeni do jednej z grup inwalidów, którzy mieli wyznaczo
ny termin badanią kontrolnego przez komisje lekarskie. do 
spraw inwalidztwa i zatrudnienia ,po dniu 1 stycznia 1973 r., 
zostaną poddani badaniu kontrólnemu przez 'w.łaściwą ko
misję lekarską w nowym terminie' wyznaczonym przez 
organ emerytaln \ . 

, § 25. Przepisy rozporządzenia stosuje się 'również przy 
orzekaniu o inwalidztwie członków Ochotniczęj Rezerwy 
Milicji Obywate.ls,kiej, zaistniałym wskutek wypadku ' po
zostającego w związku z wykonywaniem powierz,onych im 
zadań w tej organizacji, a, także o związku śmierci członka 
Ochotniczej Rezerwy Milicji , Obywat!,!lskiej ż wykonywa
niem takich zadań. 

§ 26. Przepisy rozporządzenia stusuje się odpowiednio 
również przy orzekaniu o inwalidztwie osób objętych prze
pisami ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ' Służbie Wię
ziennej (Dz. U. Nr 69, poz, 436). 

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie.z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1973 r. 

Minister Spraw , Wewńętnnych: w z. H. Piętek 
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych: W. Kawale,c 
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