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ROZPORZĄDZl!N1E 'MlNłSTRA\, SPRAW, ~WEWNĘ:rRZNYCH· , " 

z dpia 22 marca 1973 r. 

w sprawie ustalania stopnl'a ' trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej ze 'służbą wskutek wypadku lub choroby. 

Na" podstawie art. 11 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 
1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wy
padków i chorób pozostających w związku ze ' służbą w 
Milicji Obywatelskiej (Dz, U, Nr 53, poz. 345) zarządza się, 

co następIlje: 

§ L O trwałym uszczerbku na zdrowiu funkcjonariu" 
sza Milicji ObywatE'lskiej wskutek wypadku pozostająceg'o 
w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby po
wstałej 'w związku ze . szczególnym'i właściwościami lub 
warunkami tej służby oraz o związku śmierci funkcjo~a
riusza z t'ą służbą wskutek takiego wypadku lub choroby 
orzekaJą - dla celów przyznawania odszkodowań - wo
jewódzkiei okręgowE' komisje , lekarskie służby zdrowia 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. ' . 

§ 2. Okręgowe komisje lekarskie służby zdrowia Mi
. nisterstwa Spraw Wewnętrznych rozpatrują odwołania od 

/ 

orzeczeń wydanych przez wojewódzkie komisje lekarskie. 

,I § 3. 1. Centralna Komisja Lekarska Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych sprawuje nadzór ~ad działalnośćią 
wojewódzkich i okręgowych komisji lekarskich w' zakresie 
orzekania ' o' stopniu trwalego ,uszczerbku "na zdrowiu oraz 
o zwią.zku śmierci , funkcjonariusza ze służbą wskutek wy
padku lub choroby. 

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

l) czuwanie nad prawidłowym i jedn'oIHyms-tosowaniem 
przepisów, 

2) udzielanie wytycznych oraz wyjaśnień w zakresie 
orzecznictwa lekarsk iego, ' 

3) prawo kwestionowania i przedstawiania dyrektorowi 
Departamentu Zdrowia i Spraw Socjalnych Minister
stwa Spraw ' Wewnętrznych orzeczeń komisji lekar
skiCh, jeżeli zawodzi uzasadniona wątpliwość co do 
zgodności orzeczenia ze stanem faktycznym l ub prze
pisami prawa, 

4) prawo zlecania komisjom lekarskim przeprowadzania 
bądań lJiezależnie od ich obszaru działania. 

§ 4. 1; Komisja lekarska orzeka o stopniu ' trwałego 
uszczerbku na' zdrowiu z urzędu, jeżeli podczas badania 
funkcjonariusza stwierdziła: 

1) uszczerbek na zdrowiu, co do którego funkcjonariusz 
twierdzi, że powstał wskutek wypadku pozostającego 
w' związku z pełnieniem służby, 

2) 'chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właści
wościami lub warunkami służby. 

2. , Komisja lekarska orzeka o stopniu trwalego 
uszczerbku na zdrowiu również na wniosek: 

1) organu właściwego do kiP.rowania , funkcjonaIiusza na 
badania przez komisję lekarską, 

2) organu ' właściwego do ustalania prawa do odszkodo
· wania. 

§ 5. 1. Komisja lekarska wydaje ' orzeczenie o stop
niu trwałeg'o ,'uszczerhk II na zdrowiu n'a podsta-wi:e " betpo.< 
średniego ' badantafunkcjonariusza oraz na podstawie ' do" 
kumentacji ' Ie'l!!arsk iej, ' p.otO'k'ołu · powy padkowego i ' innych 
dokumentówdotyczący c:h "W" szczególności przebiegu i wa
runków pełnt(~ n i a służby . 

2. Jeżeli komisja lekarska u?:na to za uzasadnione, 
może: 

1) orzec o stopniu trwałego uszczerbku na ,zdrowiu rów
nież bez badania funkcjonariusza na podstawie posia- ' 
danej dokumentacji lekarskiej, . " , 

2) skierować funkcjonariusza na badania dodatkowe lub 
specjalistyczne 'albo na obserwację szpitalną, ' 

3) zbadać warunki, w jakich funkcjonariusz pełnił slpżbę, 

4) zażądać uzupełniającej dokumentacji. 

3. Zakłady służby zdrowia Ministerstwa Spra* We
wnętrznych obowiązane są udostępnić komis'jom ' lekarskim 
dokumentację lekarską, dotyczącą przebiegu. leczenia osób; 
w stosunku do których komisje lekarskie ustalają stopień 
trwałego uszczerbku na zdrowiu spo'fodowan,ego wypad
kiem lub chorobą . , . 

§ 6. 1. StopIeń trwałego uszczarbku na zdrowiu 'usta~ 
la się po zako.ńczeniu leczenia, funkcjo'n,ariusza, jednak nie 
póżniej niż przy zwalnianiu ze służby. 

2. Ustalenie stopnia trwałego uszczerbku 'ona" zdrowiu 
może nastąpić , przed zakończeniem leczeni!,!; jeżeHu:.szczer-, 

bek ten jest niewątpliwy (np. br.ak , kończyny, !:itak i .gałki 

ocznej, ślepota). 

§ 7. 1. Stopień trwałego 'u.szczenbkl,l. n~ zdrowil,l usta
la się w procentach według stanu zdrowi,a funkcjonariusza 
w dniu wydanIa orzeczenta - z zastosowaniem . zasad za
wartych w "wykazie ustalającym nLlrmy oceny Jrwałego 
uszczerbku' na zdrowiu", ogłoszonym ' 'fi D~ief,lnikuU~zędq
wym Ministerstwa ' Spraw Wewnętrznych. " 

2. ' W razie utraty lub ~szkodze'nia organu, narzą~u 
albo układu, których funkcje były 'już upośledzone przed 
wypadkiem lub chorobą, stopień trwałego uszczerbku na 
zdrowiu określa się w wysokości róznicy pomiędzy stoP- . 
niem trwałego uszczerbku na zdrowiu ' po wypadku ląb 
po przebyciu choroby związanej ze szczególnymi ' właści
wośc iami lub waTllnkami służby a stopniem upośledzenia 

·istniejącego wcześniej. Jeżeli nie jest możliwe określenie, 
w jakim stopniu organ, ' narząd ' albo układ były upośle
dzone prżed wypadkiem lub ' choróbą związaną ze szcze
gólnymi właściWOŚCIami lub warunkami służby, przyjmuje 
się, że upośledzenia funkcji nie było. 

3. Przy wielomiejc;;cowych uszkodzeniach kończyny 

' lub jej części ogólny stopień trwałego uszczerbku na zdro
wiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych 
dla poszczególnych uszkodzetl, z. tym że procent ten nie 
może być wyższy od procentu przewidzianego dla utraty 
uszkodzonej kończyny lub jej części. 

4. Jeżeli wypadek lub choroba pozostająca w związku 
ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby 

spowodowały uszkodzenie kilku kończyn, narządów albo 
układów, ogólny stopi.eń trwałego uszczerbku na zdrowiu 
równ-a 's'ię sumie ,procentów ' uszczerbk,u ustalonych dla po
szczególnych uszkodzeń - z ograniczeniem do 100%. 

5. Jeżeli ; procent trw'ałey'o -' us'zczerbku na zdrowiu 
. określony jest w wykazie w granit:a'ch ód - do, przy 
ustalaniu stopnia trwałE:go uszc,zerhku na zdrowiu należy 
brać pod uwagę obraz kliniczny, stopieQ ll~zkodzenia·. orga
nu, narządu albo uk.ładu oraz towarzyszące powikłania. 
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6. Jeżeli dla danego przypadku brak jest odpowied
niej pozycji w wykazie, należy ocenić ten przypadek we
dług pozycji najbardziej zbliżonej. 

§ 8. 1. Związek śmierci funkcjonariusza ze służbą 
wskutek wypadku ustala się , na podstawie dokumentacji 
lekarskiej i protokołu powypadkowego. 

2. ' Związek śmierci funkcjonariusza ze służbą wsku
tek choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub 
warunkami służby ustala się na podstawie dokumentacji 
lekarskiej i opisu warunków pełnienia służby przez funk
cjonariusza. 

,§ 9. 1. Orzeczenia komisji lekarskiej zapadają więk
szością głosów członków komisji. 

2. Członek komisji lekarskiej nie zgadzający się ze 
stanowiskiem ' większości może zgłosić mi piśmie swoje 
o'ctrębne 'zdanie wraz z uzasadnieniem. O zgłoszeniu od
rębnego zdania dókc)lluje się adnotacji ,na órzeczeniu~' 

, . § 10. l. ' Orzeczenie komisji lekarskiej, dotyczące 
us{'d ł'ęnia, fitopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, po-
wln'n9: " 

,,~ 

1) zawierać rozpoznanie lekarskie oraz określać stopień 
usż~'odzenia czynności naruszonegn organu, narządu 
ąlbo ul;tładu łącznie z towarzyszącymi powikłaniami, 

2) określać procentowy stopień trwałego uszczerbku na 
zdrowiu, 

3) ustciląć,. , c·zy stwierdzony trwały uszczerbek na zdro
wiu ' pozostaje w związku ze służbą wskutek wypadku 
lub choroby związanej ze szczególnymi właśdwościa
'mI Tub warurikami służby. 

'''''i :' ~,drzeczenie' dotyczące funkcjonariusza zmarłego po
winno" qkreśl!łćprzyCŹynęśmierci oraz ustalać, czy śmierć 
funkcjóiiadusza pozostaje w związku ze służbą wskutek 
wypadku lub ,choroby związanej ze szczególnymi włiłści
wościami lub w.arunk,ami służby.' 

§ 11. , 1. Orzeczenia komisji lekarskiej, o których mo
,wa w § lO, powinny p'onadto zawierać: 

1) szczegółow,eu~asadnie~ie! 
2) podpisy wszystkich członków komisji biorących udział 

, w wydaniu orzeczęnia oraz , pieczęć urzędową , komisji, 
','O 
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3) pouczenie o prawie wniesienia odwołania, ze wskaza- , 
niem terminu do wniesienia i komisji właściwej ' do 
rozpatrzenia odwołania. 
2. Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do

ręcza się zainteresowanemu funkcjonariuszowi, a w razie 
śmierci' funkcjonariusza - jego mąłżonkowL W razie bra
ku małżonka wypis z treści orzeczenia doręcza się peino
letniemu dziecku funkcjonariusza lub opiekunowi dziecka 
małoletniego albo rodzicom lub innemu członkowi rodziny. 

§ 12. 1. Od orzeczenia wojewódzkiej komisji lekar
skiej przysługuje funkcjonariuszowi pra wo wniesienia od
wołania do okręgowej komisji lekarskiej w terminie 14 dni 
od doręczenia orzeczenia, ·Prawo to przysługuje również 

członkowi rodziny zmarłego funkcjonariusza. ' 
2. Orzeczenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, od 

którego ,nie wniesiono odwołania, oraz orzeczenie okręgo
wej komisji lekarskiej wydane po rozpatrzeniu od:wołania 
jest ostateczne. 

§ 13. 1. Komisja lekarska przesyła ostateczne orze
czenie organowi właściwemu do ustalania prawa. . dCl od
szkodowania i jego wysokoś.ci. 

2. Organ, któremu komisja lekarska przesłała osta
teczne . orzeczenie, , doręcza 1 .egzemplarz .tego . orzeczenia 
zainteresowanemu funkcjonariuszowi, a, w razie jego śmier-
ci osob9m wymienionym W § 11 ust. 2.', . 

§ 14. Szczegółową właściwość komisji lekarskich, tryb 
kierowania na badania przez te komisje, ich skład oraz 
szczegółowy tryb postępowania i wydawania orzeczeń nor
mują przepisy wydane na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy tvfi
licji Obywatelskiej (Dz. U. z 1959 r. ' Ni 12, poz._ 69 
i z 1972 r. Nr 53, poz. 343). 

§ 15. Przepisy rozporządzenia stosuje się równiez prży 
orzekaniu o stopniu trwałego uszczerbku na zdr-owiuczłon
ków Oąhotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, dozna
nego wskutek wypadku zaistniałego w zw i ązku z wyko
nY\\Taniempowierzo'nych im zadań w' tej , 0rgan~ZaCji. 

§ 16 . .. Rozporządzenie wchodzi w życie z d,niem ogło~ 
szenia z mocą od qnia 1 stycznia 1973 r. , ' , 

Minister Spraw Wewnętrznych: w z. H. Piętek 

ROZPORZĄI>ZENIE 'MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 22 marca 1973 r. 

w sprawie przymawanla ł wypłaty odszkodowań przysługującycłt w razie wypadków I chorób pozpstalącycJa 
w związku ,ze służbą w Milicji Obywatelskiej. ' 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. 
o odszkodowapiach przysługujących w razie wypadków 
i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji 
Obywatelskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345) " zarządza się, ,co 
następuje: . ' , 

§ 1. 1. Przepisy rozporządzeni'a stosuje się przy usta
laniu prawa i wypłacie odszkodowań, określonych w usta
wie z dni'ą 16 grudnia ' 1972 r~ o ,odszkodowaniach pr;wsłu
giIjących w razie wypadków i ,choróbpozostajjłcych w 
związku' ze służbą ,w Milicji Obywatelskiej (Dz. ,U"Nr 53, 
poz. 345), zwanej dalej "ustawą": 

l) funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej, 
' 2) członkom Ochotniczej i Rezerwy Milicj-iObywatelskiej, 
aj członkom ' rodzin 'osób wymienionych w pkt 1 i 2. 

, , 2. Przez okre~lenie "funkcjonęriusz" użyte w dalszych 
pr~episach rozporządzenia 'roz'umie , się ' równiez członka , . 

Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, a przezokreś
lenie "służba w Milicji' Obywaielskiet ,- również wyko
nywanie zadań w Ochotniczej, Rezerwie, Milicji Obywate!l
skiej. 

§ 2. 1. Organami właściwymi do ustalania prawa do 
odszkodowania i jego wysokości są: , 

1) dyrektor Departamen{uFiilansów Ministerstwa' Spraw 
Wewnętrinych - W stosunku do: 

"' . : . ", . ; . , 

-- funkcjonariuszy pełniących służbę: 
a) w Minisl.erstwie Spra,wWewnętrznyc,h, 
b) w , Komendzie Głównej Milicji, ,Obywatelskiej, 

"'- funkcjonariuszy żajill-ujących , stanowiska, służbowe: 

c) komendilntów woj'ewódzkich " (równOrzędnych) 
MiliCji . Obywatelskiej i ich zastę~pców, 

d)komeridatita Akademii Spraw Wewnętrznych 
i jego zastępców" ' ., 

,'0 
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