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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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.'.' " 

e)kqmendpntów y/yżswch szkół , oficerskich re-
sortu spraw wewnętrznych '~ ich zastępców" 

f) komen<la~tów szkółjośrOdkóW szkolenta) Milicji 
'Obywatelskiej i iCh ż3stępc6w, " ' 

,', g)dyrektorówza.rządóvi' zdrowia Ministerst,wa 
Spraw Wewnętrznych dla m.sL Warszawy iwo
jew6dztwawarsżawskiego :oraz dla m. , Łodzi 
r województwa łódzkiego ' oraż ich za:stępc6w 
i w stosunku do " , ' 

h) 'Członków ' rodzin osób wymienionych pod 
lit: a) '- g), 

2) komendanci wojewódzcy (równowidni) Milicji Oby
watelskiej - w, stosunku do funkcjonariuszy pełnią
cych służbę w podlEigłychim jednostkach organizacyj
nych oraz w . stosunkudo członków Ochotniczej Rezer-

'wy Mificji Obywatelskiej, którzy wykonują w tych 
jednostkach ' powierzone ' im zadania,a ' także w slo
sunku do członków rodzin tych osób, 

3) Komendant Akademii Spraw Wewnętrznych, komen
danci wyższych szkół oficerskićh resortu spraw we
wnętrznych oraz komendanci szkół (ośrOdków szkole
nia) ', Milicji Obywatelskiej - w stosunku ' do podle-

, głych im funkcjonariuszy oraz członków ich 'rodzin, 

4) dyrektorzy zarządów zdrowia Ministerstwa Spraw We
wnętrznych dla m,st. Warszawy i województwa war
szaw.skiego oraz dla m. Łodzi i województwa łódzkie
go - w stosunku do podległych im funkcjonariuszy 
oraz członków ieh rodzin. 

2. Organy określone w ust. 1 zwane są w dalszych 
przepisach organami I instancji. 

§ 3. 1. Organ I instancji wszczyna postępowanie w 
sprawie ustalenia prawa do odszkodowania: 

l) z urzędu w razie: 
' a) śmierci funkcjonariusz,a w czasie pełnienia służby 

w Milicji Obywatelskiej, 
b) doznania przez ' funkcjonarius~a w czasie pełnienia 

służby w ' Milkji Obywatelskiej uszczerbku na zdro
wiu wskutek wypadku 'lub choroby, jeżeli uszczer
bek ten został ustalony orzeczeniem komisji lekar
skiej , służby zdrowia Ministerstwa Spraw We
wnętrznych, 

2) ·na wniosek funkcjonari,usza, jeżeli: 

a) uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku lub cho" 
roby wystąpił po zwolnieniu ze służby w , Milicji 
Obywatelskiej, ' 

, b) ulegną pogorszeniu następstwa wypadku lub cho
roby, 

-3) na wniosek członka rodżiny funkcjonariusza, : jeżeli 
śmierć fuhkcjonluiusza ' wskufek wypadku lub choroby 
nastąpiła po zwolnieniu zesłu~b)'w 'Milicji Obywatel
s,kjej. ')'.. 

, f,' }e~eli ' 'Yniosek fuńkcjbnariuszalub członka jego 
rod~irlY , 0 pr~yznanie ,odszkodowania wpłynie do niewłaś
ciwego organ li resortu spraw wewnętrznych, organ ten 
jest 9bowiązariy, przesłać wniosek niezwłocznie do organu 
I instancji, określonego w § 2. 

, § 4, , L Kierown~cy jednostek/ ' którzy powołują komi
sje powypadkowe w celu ustalenia ' okoliczności 'i przyczyn 
wypadku, jakiemu uległ funkcjonariusz , · ni E' zwłocznie po 
otrzymaniu przesyłają , właściwemiJ , o'rqanowL I instancji 
jeden egzerńplarz ostatp.czneg,o prot0kołu powypadkoweg o, 
a kierownicy jednostek, w których funkcjonari usze pelnią 
służhę, ' przesyłają temu organowi z"swiadczenie. o wy so
kości uposaże nia funkcjonanusza. 

2. W razie śmierci fuńkcjonariusza kierownik jecl no- • 
stki, w. której funkcjonariusz ten pełnił służb t; , zawiadamia 
właściw.y organ l instancji o j egą stanie rodzinnym, z wy
kazaniem imion, nazwisk, dat urodzenia oraz miejsc za-

rn,ieszkania człop.ków rodziny, ~tó~zy pozosta~ali na 
utrzymaniu funkcjonariusza .. 

§ 5. 1. Organ I instancji niezwłocznie po otrzymaniu 
niezbędnych dokumeJ,1t6w wszczyna , postępo'wanie, mające 

,na celu ustalenie, czy' ,funkcjon.ari~sz lu!? członek Jego ro
dziny uprawniony jest do odszfodowania. 

2. W razie złożenia wniosku o przyznanie odszkodo
wania: przez członka rodzirw zmarłego funkcjonariusza, 
organ) instancji jest obowfązany ustalić, czy oprócz tej 
osoby nie ma innych członków rodziny zmarłego upraw
nionych do odszkoqowania. 

3. W razie złożenia wniosku ,o przyznanie odszkoc:lb
łVania przez funkcjop.ariusza, który nie był badany przez 
komisję , lekarską. służby zdrowia MinisterstwaSpr.aw W~
wnętrznych" organ L instancji kie'ruje ,tego funkcjonari,U
sza do właśCiwej komisji lekarskiej w celu , wydanią op;e~ 
czenia o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu. " ' 

4. W razie , gdy o odszkodowanie występuje członek 
rodziny zmarłego funkcjonariusza, a komisja lekarsk~" §l~z
by zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie wydała 
orzeczenia o związku śmierci ze służbą, organ T instancji 
zwraca s'ię do właściwej komisji lekarskiej o ' usfal€ńie, czy 
śmierć funkcjonariusza pozostaje 'iN związku 'że słuzbą w 
Milicji Obywatelskiej. 

§ 6. 1. Organ I instancji bada i ocenia całokształt 
sprawy ' mi p9dstawie dowodów z dokument6w oraz 
oświadczeń zainteresowanego. . 

2. W razie rozbieżności między dowodami aJbo w ra
zie wątpliwości lub podejrzeń co do zgodności dowodów 
ze stanem faktycznym, ich wiarygodności lub ' autentycz
ności przeprowadza sil} postępowanie wyjaśni~jąće. 

§ 7. 1. Prawo do odszkodowania należnego funkcjo
nariuszowi oraz wysokość tego odszkodowania ustala się 

na podstawie: 
1) protokołu powypadkowego albo, orzeczenia komisji 1e

ka;skiej służby zdrowia Ministerstwa. Spraw Wewnęttz
nych stwierdzającego, że choroba funkcjonariusza jest 
chorobą, z której tytułu przysługuje odszkodowanie, 

2) orzeczenia komisji lekarskiej służby zdrowia Minister
stwa Spraw Wewnętrznych ustalającego procentowy 
stopień uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza wSku
tek wypadku lub choroby, 

3) za$wiadczenia stwierdzającego wysokość uposażenia 

funkcjonariusza. 

2. Za podstawę ustalenia wysokości odszkodowania , 
p'rzyjmuje się uposazenie obliczone według stawek obo
'1'i-ązujących '.w , miesiącu, w którym Junkcjonadusz uległ 
wypadkowi powodującemu uszczerbek na zdrowiu albo w 
którym został ustalony Ilszczerbek ,na zdrowiu wsk\:ltek 
choroby, nie' póżniej jednak niż, w miesiącu, w którym 
funkcjonariusz został zwolniony ze słu±by. 

§ 8. 1. Prawo do odszkodowania należnego małżon

kowi zmarłego funkcjonariusza ustala się na podstawie: 

1) protokołupowypadkawego, " ' 
2) orzeczenia komisji' lekarskiej służby zdrowia Minister

s.twa Spraw Wewnętr~nych st wierdzającego ' związek 
śmierci funkcjonariusza ze. śłużbą . wskutek wypad$.u 
lu b choroby, ·z których .. tytułu przysługuje , odszkodo
w anie, 

3) wyciągu z aktu małżeństwa, . 

4) oś wiadczenia małżonka stwie~dza,jącego pozostawanie 
we wspólności mał:lpńskiej z funkcjnnariu,szem w dniu 
jego śmierci. " 
2. Prawo ' do odszkodowania należnego pozostałym 

członkom rodziny funkcjonariusza ustala się na podstawie 
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dokumentów wymienionych w ust. I pkt l i 2 oraz za
świadcze nia właściwego orga nu em e rytalne go stwierd za
jącego spe łnianie przez te os oby wa runków do uzysk a nia 
renty rodzinnej po zma rłym funkcj ona riuszu. 

3. Przy ustalaniu wysokoś ci odszkod o wania nale ż ne 
go tnałżo nkowi lub 'dz ieciom, które s ą s ie rota mi zupe ł ny
m i, stosuje się odpo w iednio przepis y § 7 ust. l pk t 3 
i ust. 2. 

§ 9. 1. Pra w o do odszkocrowani a za szk ody po niesio
ne wskutek utraty, zniszc.zenia , luh uSFlkodze nia w. ZWIąZ

ku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku i wyso
kość tego odszkodo wania usta la się na pods tawie: ' 

1) protok ołu powypadkowego, 

2) innych dowodów zebranych przez organy Milicji Oby
wate lskiej I'ub przedstawionych przez osobę uprawnio
ną do 09szkodowania . 

. 2. Wysokość odszkodowan ia ustala się ' w oparciu 
o ' cenę zakupu albo o aktualną cenę detalicżną przedmiotu 
z uwzgl ędnieniem stopn ia jego zużyc i a. 

§ 10. 1. Decyzję w sprawie odszkodo wania organ 
I. instancji wyd a je n a jpóżni e j w ciąg u 7 dni po zebraniu 
wszystkich niez będny ch d okumentów . 

2. W decy zji nal e ży po woła ć przetJ isy prawne, na 
których jest oparta, a ponadto : 

1) w d ecyzji o przy z~a niu ods zkod owania należy okr eś
lić: 

". a) wysokość jednorazo wego odszk odowa nia p i en ięż

nego i sposób jerJo ob.l iczenia, 

b) wysokość odszk od o wania przysługującego każde

mu z upra wnionych czł0nk ów rodziny zmarłego 

funkcjon a riusza , j e żeli ' uprawnionymi doodszkodo
wania są co najmniej dwie osoby, ' 

e) wysokość' odszk od owani.a przyznanego ' za szkody ' 
poniesione wskut ek utraty , zn.i szczenia lub uszko' 

. dzenia w zwi ązku z wYP'adk iem przedmiotów' oso
bistego uż.ytku, jeżeli odszkodowanie takie jest 
równocześnie przyznawane, 

2) w decyzji o odm owie przyznania odszkodowania na
leży podać przyczynę odmowy ,. 

3) w każdej decyzji nal eży . zamieśc ić pouczeni.e o prawie 
wniesienia: odwołan i a, ze ' wsk.Ina·niem terminu , do 
wniesienia i organu ;właściwego do rozpatrzenia od
wołania; 

3. Przed wyd a niem decyzji organ I · instancji obowią
zany jest zasięg nąć opinii właśc i wej kom órki prawnej. 

§ I l. 1. Decyzję d oręcza się za potwi erdzeniem od
bioru osobom, któ rych ona do tyczy , 

2. Równocześ nie z wy da ni e m decyzji o przyznaniu 
odszkodo wa nia dokonuje się wy p/aty tego Ods zkodowania. 

3, Odszk od o wa nie p r z ys ługujące osobom małoletnim · 

wypłaca się do r ą k op Lek u na , . 

§ 12. 1. Od decyz ji o rg a nu I ins ta ncji przysługu je oso
bom, kt ó rych ona d o ty czy , od wo la nie w term ini e 30 dni do: 

1) Ministra Spra w Wewnę trznych - w razie w ydania 
. decyzji przez dy r.ekt o ra De pa rt a mentu Finansów M in i ~ 
sterstwa Spraw Wewnętrznych, 

2) dyrek.tora De partamentu Finansó w M inisterstwa Spra w 
Wewnętrznych - w razie wydania dec y zji przez orga
ny określone w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 4. 

2. Organy ókreślone w ust. 1 są organami II instancji. 

3 . . Odwołanie wnosi się za p 61rednictwem organu 
I instancji; 

4. Jeżeli funkcjonariusz nie m()że wnieść odwolania 
w ustalonym terminie ze względu na stan zdrowia lub 
wskute k innej llzasadnionejprzyczyny, termin ten liczy się 
od us tania. przeszkody. 

5, Organ I instancji obowiązany jest w ciągu 14 dni 
od o trzymania <?dwołania przekazać je wraz z aktami spra
wy organowi II instancji, ustosunkowując się do zarzutów 
zawartych w odwołaniu . Jeżeli jednak organ I instancji 
uzn a , że odwolanie zasJuguje na uwzg'lędn i enie, . może 
zmienić swoją decyzję w całości lub ' w części. 

§ 13. 1. Organ II instancji po rozpatrzeniu odwołania 
najpóżniej w ciągu mi esiąca od jego otrzymania wydaje 
decyzję, w której: . 

1) utrzymuje w mócy zaskarżoną decyzję albo 

2) zmienia tę decyzję w całości lub w części. 

2. Przepis § 10 ust. 3 stosuje się od powiednio. 

3. Decyzja wydna przez organ II instancji jest os ta
teczna w administracyjnym toku instancji. Decyzja ta po
winna zawierać p:Juczenie o prawie wniesienia skargi do 
sądu ubezpi eczeń społecznych, ze wskazan iem terminu do 
jeJ wni esienia i sądu .wła sciwego do rozpatrzenia. 

§ 14. 1. Jeżeli po zebraniu wszyst k ich niezbędnych 

dokumentów organ I ins.tancji uz na, że za ch odzą szczegól
ne okoliczności uzasadniające przyznanie j ed norażo weqo 

odszkodowania pieniężn ego w kwocie wyższej niż okr 0ś 

lona wart. 5 lub 6 lI sta wyalbo przyznanie tak iego od-
. szkodowan ia członkom rodziny zmartego ·funkcjo.n arill , za 

. nie spełniającym wymaganych wilrunków . .lub .innej' osotJi e 
bliskiej albo członkom rodziny fun kcj o nari,usza, któr y za
ginął w czasie odbywania służby - nie wydaje dec yz jol w ·' 
tej spraWie, lecz przedstawia zebrane dokumenty wra z ze ·' 
swoją . opinią organowi Ir instancji. 

2: .Orgań II instancji może w wypad.ku okreś'}6 nym, 
w ust. 1: 

1) wydać dec'yzję, . w której przyzna jednorazowe od
szkodowanie pieniężne: 

a) funkcjonariuszowi albo uprawnionemu ' członkowi 
rodziny , funkcjonari.usza zmarłego ' - w kwo.Ć: i~ _ -
wyższej " niż obe.ślona' w ·arl. 5 ' l·ub 6' 'ustawy ' W ::c ' 

~ranicach do 50°/0, ,a po uzyskaniu ,zg.ody :Ministra./" 
Spr a w Wewnętrznych -powyżej tej granicy, 

b) członkowi rodziny zmarłego funkcj o nariusza nie 
spe łniającemu wymaganych warunków lub innej , 
oSf)bie bliskiej bądż czł onk()wi radzmy funkcj o na
riusza zaginion ego - w kwocie n ie prz ekraczają- , 
cej kwot ustal onych wart. 6 ust. 5 lub 6 ustawy, 

2) n ie uwzględn i ć wni0sku organu I instancji i zwrócić 
mu zebrane dokumenty w celu wydania decyzji. 

3. Upr a wni e nie określone w ust. 2 pkt l przysługuje 

orga nowi II inst a ncji również w toku rozp a trywania odwo
łania wni es ionego od decyzji wyd a nej przez organ I in
sta n c; ji. 

§. IS. Wnioski. o odszkodo'wania z t y tułu wypad k ów, 
J-tóre nastąpiły, lub ch orÓb, które spow 0d ow a ły uszczer bek 
na zdrowiu albo śmierć funkcjonariusza przed dniem 
I sty cznia 1973 L , po dl egają rozpatrze niu według przepi
só w dotychczasowych. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Spraw Y{ewnętrznych: w z. H. Piętek 

" 

.'~ \ 

; . 


