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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU',ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ -

Ź ' dnia 12 lipca 1974 r. 

2IIlleniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Grlańsku. 

, , 

Na podstawie art. . 6 usL l dekretu z dnia 2 lutego. 
1955 r .. o terenowych organach administracji morskiej 
(Dz.U. Nr .6, poz. 35, z 1961 r. Nr 6, po z: 42 , j z. 1971 f. 

Nr 12, poz. 117). zar~ądza się, co następuje: . ' 
§ , l. W _ §. 1 rozporządzęnia Ministra Zeglugi z dnia 

19pażdziernika 1950 r. w sprawie ustalenia granicy ' tery to- , 
rialnej morskiego portu handlowego w Gdańsku. IDz. U. 
Nr 50, poz. 464) ostatnie zdańie otrzymuje brzmienie: 

;,Granica wodna (recia) portu handlowego Gdańsk bieg
nie wzdłuż linii prostych łączących punkt A owspółrzęd
nyc~; 54°24,8' szerokośCi geogra(icznej północnej i 18°39,7' 
długości , geograficznej Wschodniej z punktem B o współrzęd
nych: 54°25,0' szerokości geograficznej północnej i 18°38,7' 
d/ugości geograficznej wschodniej, punkt B z punktem C 
o współhędnych:54°28,O' szerokości geograficznej pó.łnoc~ 
nej 18°38,7' długości geograficznej wschodniej, punkt C 

z punktem D o współrzędnych: 54°28,0' s zerokośc i g(;.ogra-
, ficznej. północnej i 18°54,0: długości geograficznej ~vschod

niej, punkt D z punktem E o współrzędnych : 54°24,0' sze
rokości geograficznej północnej i 18°54,0' długości geogra
ficznej wschodniej, punkt E z 'punktem F. o współrzędnych ': 
54°24,O'szerokości gećgraficznej północnej i 18°46,9' ~lIu
gości ' geograficznej wschodniej, punkt F z punkfem G 
o współrzędnych: 54°22,6' szerokości geograficznej północ
neji 18°46,9' długości geograficzneJ wschodniej, punkt G 

,z punktem H o współrzędnych: 54°22,6' szerokości geogra
ficznej północnej .i l8°43,9' długości geograficznej wschod-
niej ,~ ' , . 

§ 2. Rozp;orządzenie wchod'zi w życie z dn,iem , oglo- . 
szenia. 

Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Mors'dej: 
K. Olszewski 
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, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA" ZDROWIA I OPIEKI SPOtECZN~J 

(' 
z dnia 2 '1ipca 1974 r. 

,< ' 
" , 

w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne I środki pomocnicze;! 

Na p'Qdi;filwie · art, 95 ust. 1 lit. e) ustawy z dnia 
2R marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz, U. Nr 51, 
p\lZ, 396 z póżniejszymi zmianami), ait. 60 ust. · 3 ustawy 
l! dniij' ; 23 stycżnia 1968 To o powszechnym 'zaopatrżeniu 

emerytdlnym praCowników i ich - rodzin (Dz. U.' Nr 3, 
poz, 6' z póżniejszymi zm'ianami), 'art. 41 ust. 7 usta\vy 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjpnariuszy ~ilicji Obywatelsk iej oraz· ich rodzin 
(Dz. U, z, 1973. r. Nr 23, poz. 137), art. 41 ust. 7 ustawy 
z dpia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żoł-. 
nierzy zawodowych i ich rodzin (Dz, U. Nr 53, poz. 341), 
art. 12 usl. 4 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych oraz. ich ' rodzin (Dz. U. 
Nr 21, poz. 117). art. 52 ustawy z dnia 5 listopada ' 1958 r. 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U, z 1973 r,Nr 32, poz. 191) 
oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 paz.dziernika 1948 r; 
o zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 55, 
poz. 434 z póżniejszymi zmianami) zarządza się, co nas tę

puje: 

§ L l. Osobom uprawnionym do bezlł!!'tnych świad

czeń leczniczych zakładów S!llzby zdrowlP.,. z>yanym dalej 
"osobami , uprawnionymi", przysługuje z~aopatrzenie w 
przedmioty ortopedyczne i środki po~oc,.n\Cze w zakresie 
uzasadąi on.y~ względami leczniczyirl'i, 'reha bili tacy jn ymi 
lub spó}eezny.mi. 

.-t,.,Ą./{'-; \. _-y' 

2. J~ , alszych przepisów nie wynika inaczej, zao-
patrzen f~, zedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
jest bezpi.~\ 

~, 

§ 2. ( ;::ia'ó p,iltrzenie osóc.,uprawniov;ych w przedmioty 
~rtopedyczne obeJmuje: ' .. , ~'> 

~p · 1 
l. 

, 2. 

3, 

4. 

5. 
6, 

7. 

8. 

9. 

Rodzaj przedmiotu 
ortopedycznego 

protezy k6ńczYny . dolne j z jed-
ną parą obuwia 
protezy robocze kończyny gór-
nej 
protezy kosmetyczne kończyny 
górnej 
obuwie ortopedyczne z wyjąt-

kiem obuwia Beelego (Thomas-a) 

gorsety ortopedyczne 
aparaty ortopedyczne 

ręczne wózki inwalidzkie 
przedmioty uzupełniające przed
mioty ortopedyczne wymienio
ne pod poz. 1-7, jak : 
a) rękawiczki do protez koń

czyn górnych 
b) pończochy kikuto we 

c) uchwy ty do protez 
dl laski. kule do s tałeg o użytku 
e) zestaw ' naprawczy 

inne pi.z~dmi~oty ńi e zbEjdne w 
' okresie usprawnia'nia lecznicze
go 

I Okres 
używa in ości 

3 , lata 

3 .. ' 

3 .. 

l rók ' 

ustala wojewódz
ka przychodnia re
ha bili tacyjna 

5 lat \, 

1 rok 
nie więcej niż 6 
sztuk ' rocznie na 
każdą kończynę 

ustala wojewódz
ka przychodnia re
habilitacyjna 
ustala wojewódz~ 

ka przychodnia re
habilitacyjna 
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2. W UZdsit'd'ilionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o dzied, właściwa te renowo wojewódzka przy
chodnia rehabilitacyjnct<, zwand dalej "przy chodnią", może 
ustalić krótsze ' okresy używc!ności przedmiotów ortope
dycznych od określonych w ust. 1. 

3. Ponowne p;zyznanie przedmiotów ortopedycznych 
może na ~ tąpić po upływie okresu ich używalności. Nie do
tyczy to przedmiotów ortopedycznych, które stały się bez
użyteczne wskutek zmiany w stanie fizycznym osoby 
uprawnionęj lub wskutek ,znis zczenia albo zużycia z przy
,czyn nie zawinionych , przez , osobę uprawnioną. 

§ 3. Przedmioty ortope'dyczne przyznaje się na włas
ność, z wyjątkiem przedmiotów niezbędnych w okresie 
usptawnien!~ leczniczego, które pTŹydziela się do bezpłat
nego używanfa, 

§ 4. ' I. Obuwie "ortopedyczne przyznaje się wówcżas, 
gdy ,nie jest możliwe · zastosowanie wkładek ortopedycz
nych do obuwia normalnego, a w szczególności w razie 
ut rwalóne,go zniekształcenia, niedowładu łub braku części 
stopy, albo gdy obuwie jes t częścią składową a'paratu or-

, topędycznego . Skrócenie kończyny może być podstawą do 
przyznania obuwia ,ortopedycznego, jeżeli wynosi co naj
mniej 3, cm. Nie dotyczy to dzieci i młodzieży do lat 18. 

2. Obuwie ortopedyczne przyznaje się bezpłatnie, jeże
li 'zachodzi potrzeba zastosowania tego obuwia na obie 
kończyny alb.O jeżeli osoba uprawniona: 

l) jest inwalidą wojennym lub wojskowym albo żołnie
. rzem lub funkcjonariuszem . Mili.cji Obywatelskiej

który doznał uszkodzenia zdrowia w związku ze służ

bą, chociażby nie miał prawa do renty inwalidzkiej, 

2) uległa wypadkowi przy pracy lub w zatrudnieniu albo 
zachorowała na ch.ordbę zą"Y9do_~ą, 

3) pobiera rentę lub emery turę bądż jest członkiem rodzi
ny 'uprawnionym z tego tytułu do świadczeń leczni
czych. ' 

i W i~~ych przypadkach niż określone w ust. 2 osoba 
uprawniona, której przyznano obuwie ortopedyczne; po
krywa jedną trzecią część koSztu wykonania tego obuwia. 

4. Osoba uprawniona, która pracuje lub uczy się, mo
że otrzymać równocześńie dwie pary obuwia ortopedycz
nego, z tym że bkres ich używalności liczy ' się wówczas ' 
podwójnie. 

§ 5. Wózek inwalidzki przyznaje się osobie uprawnio- 
nej w razie znacznego ogr"l.niczenia zdolności 'poniszania 
się , niezależnie od przyznania innego rodzaju przedmiotów 
ortopedycznych. 

§ 6. 1. Osobom uprawnionym pozbaw ionym kończyn 
przyznaje, się protezy wraz z uzupełniającymi je przedmio
tami na każdą z brakujących kończyn. 

2. Osoby, który_m przyznano protezy kończyn górnych, 
o t rzymują odpowiednie uchwyty i jedną p a rę rękawiczek 

do protez. 

3. Inwalidzi wojenni i wojskowi otrzymują po dwie 
protezy na każdą brakującą kończynę, a inne os oby 
uprawnione mogą otrzymać zapas owe protezy, jeżeli PfZ Y
cbod ni a ui na, że są im potrzebne w związku z pracą, na u
ką lub ze względów społecznych. 

§ 7. O~oba uprawniona pozbawiona -k~ńczyny do lnej " 
łub dotknięta tr w a łym jej uszkodzeniem !pnże otr zym,a ć 

dodatkowo w mrMę potrzeby kule ' i laski '\V 'licibi~okre - ' 
ś lone j pf.z~Z pTZy chodnię . Osobum niewid omym przyznaJe 
się białe laski. 

§ 8. 1. O przyznaniu p~zedmiotu ortoped ycznego orzeka 
przychodnia właściwa ze względu na miejsCe zam'jeszka-

", nia(pe łnfenicl-śłuzJjY)'O,s0by upill\vh ioilej,a jeżeli osoba ta 
przebywa w zakładzie opieki zdrowotnej zamknię tej, w za
ktadzie rehabilitacji zawodowej lub -w iakładzie pomocy 
społecznej - przychodnia właściwa ze względu na siedzi
bę zakłądu. ' 

2, Przychodnia orzeka na wniosek zakładu społecznego 
służby zdrowia właściwego do zapewnienia da nej osobie. 
opieki zdrowotnej specjalistycznej, a w stosLfnklL do osób; 
uprawnionych do korzysta'nia z zakładów służby ' zdrowia 
reso rtów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i komu
n ikacji - na wniosek lekarza specjalisty zakładu służby 
zdrowia wyznaczonego przez właściwe organy tych resor
tów. 

3. Wniosek o przyznanie przedmiotu ortopedycznego 
,nie jest wymagany przy ponownym zaopatrzeniu w przed
miot ortopedyczny osób dotknię ty ch trwałym kalectwem, 
stwierdzonym przy pie rwszym zaopatrzeniu, Osoby takie. 
zwracają się o przyżnanie przedmiotu ortopedycznego pi- ' 
semnle bezpośrednio do przychodni. ' , 

4. Terenow,yorgan administracji , państwowej stopnia :, 
wojewódzkiego może : 

l) upoważnić do wydawania orzeczeń o przyznaniu 
przedmiotów o'rtopedycznych w określonym asorty
mencie lub w określonych warunkac'h wyznaczone po
radnie specjalistyczne lub zakłady służby zdrowia dy
sponujące własnymi warsztatami ortoperlycznymi" 

2) zl~cić poradniom i z,akładom, () 'których mowa w pkt l, 
wykonywanie innych zadań przychodni, 

3) ustalić rodzaje przedmiotów ortopedycznych wydawa
nych wyłącznie na podstawie wniosku określonego w 
ust. 2. ' 

§ 9. 1. Orźeczenie o przyznaniu przedmiotu ortope
dycznego wydaje się po przeprowadzeniu niezbęd~y,dl ba
dań i usta!eń lekarsko-techniczny~.łi. .. '. j, • • 

" :<. 

2. Ósoba, której dotyczy wniosek oprzyzn;mi~ przed- , 
. miotu ortopedycznego, powinna być pisemnie zawiacjomi~- ; 

nao potrzebie stawienia się w określonym terminie na ba~ 
dania, o których mowa w ust. 1. '. 

- , 

§ 10. W razie odmowy przyznania przedmiotu ortop!'!; :'; , 
dycznego ' lub zmiany jego ro'dzaju przychodnia zawiadamia ' , ! 

o tym osobę zainteresowaną oraz zakład służby zdrowia," ' 
który wystawilwniosek. 

§ 11. 1. Osoba uprawniona otrzymuje przyzna·ny jej 
przedmiot ortopedyczny w wyznaczonym dniu, o którym 
powi nna ,być zawiadomiona co najmniej 7 dni wcześniej. 

Przed wydaniem przedmiotu ortopedycźnego należy stwier
dzić należyte jego wykonanie i zap.ewni& osobie, dla któ
rej jest on przeznaczony, odpowiednie pouczenie i instruk. 
taż co do prawidłowego posługiwania się tym przedmio-, 
tem. 

2. Rodzaj ,przedmi ótu ortopedycznego i data jego wy
dania powinny być w miarę możliwości odnotowane w 
d okumencie upraw nia jącym do świadczeń (legitymacja 
ubez piecze niowa" książeczka zdrowia itp.)., 

3, Nieuza sadnione ni estawiennic two osoby uprawnio
ne j .pomimo dwukrotneg-ozawiadorn.ienia (ust. 1) powoduje 
utratę prawa - do przyzn a·nego · jej -przedmiotu ortopedycz
ne go. 

! 
,§ 12. I. Z zastrzeżeniem ' prze pisu ,ust. 2 osoba ,llpraw-

ni ona, która nabyła przedmio t ' na własny koszt, nie ma 
prawa do zwrótu p oniesionych na ten ' cel wydatków. 

.. ' 

• 
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2. Przychodnia zwra~a osObieuprawnioh'ej' \{'oszt zaku~ 
pu aparatu, gorsetu ortopedycznego' lub protezy' :kóffczyriy 
w wysokości nie przekrafZa jącej ceny ' tego " przedmiotu 
według obowiązującego urzqdoiwego cennika, jeżeli I'lrzed
miot ten nie mógł .być wykonany w terminie uznanym 
przez przychodQ i ę za konieczny. ' 

§ 13. 1. Naprawa uszkodzonych protez, a'paI'atów igor- . 
setaw ortopedycznych oraz wazk,ów iO\~atidzkich odbywa 
się bezpłalnie, na wniosek osoby uprawnionej, skierowany 
do przychodni, któta. zleca naprawę właŚciwemu wyko
nawcy. 

,2. Przychodnia zwraca osobie uprawnionej koszty prze
słania do naprawy przedmiotów ortopedycznych,. o któ
rych mowa w ust. l. 

§ 14. Osoba uprawniona po.no-si koszty naprawy: 

l) przedmiotów ortopedycznych , innych niż wymienione 
w § 13 ust. I, 

' 2) przedmif\IÓw ortopedycznych wymienionych w § 13 
ust l, jeże· li: 

a) . ~e'dlug oceny przychodni uszkodzenie nastąpiło 
WSK ulek niewla ściwe'go użytk.owania, braku kon
serwacji lub innych przy czyn zawinionych przez 
uzytkow nik a, 

b) przedmiot ortopedyczny zostal powierzony do na
prawy przez osoDę uprawnioną w innym trybVe niż 

.. ' określmly w f 13 ust. 1. 

, . §, 15. Przepisy § 13 i 14 s tosuje się także do przedmio
t6w ortopedycznych nabytych PFez osoby uprawnione na 
własny koszt. . 

§ 16. 1 Srodkami pomocniczymi są następujące rodza-
je ptiedmiot6w: . 

i) Oku lary, soczewki kontaktowe i obturatory, 

.2) pro~ezy, oćzne, 
3) , aparaty słuchowe, 

4) elastyczne pończochy przeciwżylakowe, 

5) zl}iorniki na kałi mocz, 

6) rarki tchawicze, . 

'7) ' inne przedmiot y inask u iące ubytki anatomiczne, 

8) cewni.ki, 

9) przeumi o ty zapobiegające odleżynom. 

lO} pasy przepuklinowe, 

II) pasy brZllszne, . 

1.2) inne- przedmlol y nie·zbędne w procesje leczenia i reha
b.ilitaCji (usam()dzielniema) nie będące przedmiotami 
ortopedycznymi. 

2. Szczegółowe rodzaje: typowych środków pomocni
czych, zwany ch dalej "ś:roakami typowymi", okresy nżl'
waln'ości, podstawuwe kryteria przyznawania, tryb wysta
wiania' zleceń na wydanie środków typowych oraz j.edno
stki re.alizując e' zlpcenia określane są odrębnie w d~odze 
obwj,eszczema ogłaszanego w D-zienniku Urzędowym Mini
sterstwa Zdrowia i. Opi.eki Społecznei. 

§ 17. L J eżelt 7.ao;:tosowanie środka typoweg o nie Jest 
mozljwe lub nie odni'esie zamierzonego śkutku, osobie 
upra.wnionej może być przyznany odpowiedni środek po
ffif1c'niczy wykonany na zamówienie lub z importu, jeśli 

jest. to, konieczne ze wzgfędów leczniczych lub uzasadnione 
charakterem wykonywanej pracy albo pobieraniem nauki. 

2. Okoliczności, o których mowa w ust. l, powinny 
być stwierdzone t uzaśadnione w dokumentacji l'ekarS'kiej, 

3. W przypadku określonym w ust. l osoba uprawnio
na otrzymuje środek pomocniczy: 

l) bpzplatnie - Jeżeli przyznanre nastąpito ze względów 
leczniezych albo zastosowanie środka pomocniczego 
puwstaJe w ZWiązku z wypadkiem przy pracy łub 

chorobą zawodową, 
2) za częściową odpłatnością - w pozostałych przypad-

kach. . . 

4. Odpłatność, o której mowa w ust. 3 pk t 2. wynosi 
różnicę pomiędzy obowIązującą ceńą przyznanego środka 
pomocniczego. a ceną środka typowego. 

. 5. Terenowy organ administracji państwowej stopnia 
powiatowego, uwzgtędniając warunki materialne osoby 
uprawnionej oraz motywy przyznania jej tego rodzaju 
środka pomocniczego, . może zwolnić częściowo lub całko
wicie od odpłatności określonej w ust. 3 pkt 2 . . 

§ 18. 1. Środki pomocnicze przyznaje Się na własn~ść, 
z tym że ponowne przyznanie środka pomocnfCzego może 
być uzależnione od zwrotu poprzednio przyznanego ś r od
ka pomocniczego, o czym należy uprzedzić zainteresowa
nego. 

2: Przy ponownym zaopatrzeniu w środki ,poIDocnicz'e 
s~osuje się odpowiedmo pr.zepis§ 2 ust. 3. 

3. W uzasadnionych przypadkach osoha uprawniona 
może otrzymać zapasó wy środek typowy . Okres u±ywa!
no~ki przyznanych j e dn,ocześnie środków 'typowych tego 
samego rodzaju liczy się podwójnie. ' 

§ 19. l. Osobie ·up.r-awrrionej, która nabyła środe~ po
mocniczy na własny koszt, nie przysługuje zwrot ponie
sionych na ten cel wydatków. 

2. W szczególnie uzasad'nionych przypadkach tere'howy 
organ administracjf państwowej stopnia powia\owego inoze 
w drodze wyjątku zwrócić osobie u'prawnionej poni esiony 
przez nią wydatek na zakup środka typow ego w wysoko .. 
ści nie przekratzającej jego ceny ' u~talonej w obpwiązu
jącym urzędowym cennikl1. 

§ 20. 1. Podstawą do otrzymania środka pomocniczego 
jest odpowiednie zlpcenie właściwej poradni specjalistyc;z
nej upoważnionej do wystawiania takich zlp.ceń przez tere
nowy organ administracji państwowej stopnia powiato
weg.o. 

2. Wykaz jednostek organ izacyjnych u po wai r'ti·dn y ch 
do wystawiania zleceń na środki pomocnicte powinien być 
podany do publicznej wiadomości. 

3. Do zadań poradni laryng.0logicznej, u p~ważnionej do 
wystawiania zleceń na aparaty słuchowe należy w szcze-
gólności: ' 

l). przeprowadzenie badań audiometJycznyc h, 
2) zlecanie napraw aparatów słuchowych i kontrola rea

lizacji tych napraw, 
3) wystawianie wnioskqw o przyznanie na czas naprawy 

aparatu zastępczego. 

4, Zlecenia na aparaty słuchowe p,ochodzące z importu 
indywidualnego ' wydają k'omisje powołane w poradnia ch 
laryngologicznych wojewódzkich przychodni specjalistycz
nych. W sk lad komisji powinien wchodzić wojewódzki 
specjalista do spraw laryngologii lub inny leka d działa

jący z jego upoważnienia. 

§. 21. Na zas.adach przewidzianych w rozporządzeniu 
lekarze okl'lliśd, wykońujący zawód w przychodniach le
'karskich prowadzonych przez lekarskie spółdzielnie pracy 
zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzi elczośCi Pracy, 
mogą wystawia.ć osobom uprawnionym zlecenia na wyda-
nie typowych oku·łarów. . . 

§ 2i t. Wys'tawienie zle'cenia na wy~~nieśt()dka po
mocniczego powinno być poprzedzone u'stałeniem rozpoz
nania i stwierdzeniem konieczności zastośowimia odpo
wiedniego środka pomocniczego . 
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2. Zlecenie ' (ust. l) powinno zawierać: 

1) nazwę i siedzibę zakładu społecznego służby zdrowia 
_. wysta wiającego zlecenie, 

2) . nazwę i dokładny adres jed:nostki realizującej zlecenie, 

3) imię i nazwisko, adres i wiek osoby upra wnionej. 

4) określenie rodzaju, typu (firmy) środka pomocniczego 
. i w miarę potrzeby inne dane niezbęd~e do prawidło
. wej realizacji zle-cenia, 

5) warunki płatności, 

6) podpis i pieczęć z imieniem, nazwiskiem i adresem le
karza wystawiającego zlecenie. oraz stempel z .jego nu
merem statystycznym. 

3. Zlecenie jest dla jednostki realizującej je podstawą 
do wydania lub wykonania środka pomocniczego, do pod
jęcia czynności niezbędnych do wykonania go przez in
nego wykonawcę bądź sprowadzenia go z z,agra nicy oraz 
do dokonania rozliczenia. 

§ 23. Napra wa środków pomocniczych odbywa się od
płatnie, z wyjątkiem naprawy aparatu słuchow eg o uszko
dzonego wskutek normalnego lUźyćia lub innych przyczyn 
nie z awinionych przez użytkownika (§ 20 ust. 3 pkt 2). 

§ 24. 1. Jednostki organizacyjne właściwe .tło przy zna
wania środków pomocniczych kontrolują jakość i przydat
ność wydanych środków pomocniczych oraz terminowośt 
ich wydawania. 

2. Jednostki organizacyjne. o których mowa w ust. 1, 
prowadzą ewidencję wystawionych zleceń na środki po
mocnicze oraz na naprawy apardtów słuchowych. 

·3.-/ Przepis § 11" ust. 2 stosuje się odpowiednio przy 
przyznawaniu środków pomocnicżych. 

§ 25. Terenowe or'gany admin istracji państwowe j stop
n ia powiatowego ustalają jednostki realizujące zlecenia na 
środkipoinocnicze i w miarę potrzeby zawierają z nimi 
odpowiednie ·urnowy . 

. § 26. O soc; uprawnione, którym przysł~guje zwrot 
kosztów przejazdu do zakładów leczniczych, mają prawo 
na takich samy ch zasadach do zwr·otu kosztów przeja zd u 
z miejsca zami eszka nia do miejsca wskazanego w wezwa
niu (skierowaniu) i z powrotem w celu przeprowadze nia 
niezbędnych badań, dopasowania i odebrania przedmiotu 
o rtopedycznego lub środka pom~cniczego. 

§ 27. 1. In wa lida wojenny lub wojskowy wezwany 
.przf. z przychodnię w' związku z zaopatrzeniem w przedmio-

'ty ortope.(,i:yczne, poza 'lwrot-em .kosztów prze jazd-u ' (~ 20) 
ptrzymuje: . 

1) zwrot utraconego zarob\{u lub ry cza łt na wyiywienie, 
jeżeli nie jest on zatrudniony, a czas przejazdu w obie 
strony wraz z pob-ylem poza miejscem zamieszka nia 
trwa dłużej nii 12 godzin, . 

2) · ryczałt na koszty noclegu, j Ażeli nie może on odbyć 
podróży powrotne j w tym samym dniu, w którym zo-
~ta ł weżwany . ) 

2. Podstawą do wypłaty utraconego zarnbku jest za
świadczenie zakładu pracy stwier·dzające wysokość utraco
nego zarobku. Wysok oś ć: utraconego za robku, kt·óry podle
ga zwrotowi, nie może przekraczać 70 zł za dzień pracy 
ani być niższa od kwoty ryczałtu na wyżywienie. 

3. Ryczałt na wyżywienie wypłaca się w wysokości 

30 zł za dobę. 

4. Rycza łt na kos.ztynocłegu wy p ł ac a s ię w wysokości 
30 . zł za każdy nocleg. 

§ 28. Wypłaty należn ości związany ch z' zaopatrywa
niem w przedmio ty ortopedyczne (§ 26 i 27) · dokonuje 
p rzychodnia. l\'a wniosek osoby up nl wnionej przychodnia 
pr tekazuje jej zaliczkę w wysokośc i kosż tów przej3zdu 
w j-edną stronę. 

§ 29. Koszty wykonania przedmiotów ortopedycznych 
i napraw zleconych prze z przychodnię oraz koszty zwrotu 
należ ności, o których mowa w § 213 i 27, w stosunku do 
osób objętych służbą zdrowia resortów o'brony narodowej, 
spraw wewnętrznych i komunikacji - są pokrywane z bud
żetów tych resortów. 

§ 30. Zasady zaopatrywania zakładów opieki zdrowO<t· 
nej za mkn ięte j w lecznicze środki lech niczne 'stanowiące 

istotny element zabiegu chirurg icznego . (cardi o-s tirnul atory, 
sztuczne zastawki sercowe, endo[Jrotezyitp.) oraz za sady 
przyz.oawania i zaopatrywa nia ludnośC' i w protezy stoma
toloqiczne, aparaty ortodontyczne i inne środki stomatolo
giczne, regulują odrębne przepIsy . 

§ 31. Traci m oc rozpo rząd zen IE' Ministra Zdrowia 
i Opie ki Społeczne j z dnia 10 ltstopatla 1967 r. w sprawie 
zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne (Dz. U. Nr 42, 
.poz. 214) , 

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie z dni em ogłosze-
nia . 

Minister Zdrowia i OpIeki Społecznej: M. SI/w/ński 

R07PORZĄDZENIEMiN'STR A FIN A N<:;ńW 

z dnia 12 lipca 1974 r. - , 

w sprawie WhlŚciwości terenowych or~anów administr a<:ji państwowej w zakresie udzielania ulq w sp'ade i umarza·fi~a 
, niektórycb zobowiązań Jlodat\iowy('b . . 

Na .podstawie art. 2ij .ust. 2 i art. 35 ust. 4. dekr.etu 
z dnia 26 października 1950 r. o zolJo wiązaniach poddlko
wych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z póź niejszym i zmian,ami) za- ' 
rząd-za się, co l)astępuje: ' ' .,,, 

. ~ . ,. . ' 

§ .1. Przepisy rozporządzel)ią stosuje się przY udzie la-
niu ulg w spłacie umarzanip.: .. 

1) zohowiązan ia pienlęznC'go. o kreśl onego w ort. 1 usta
wy z d'nia II listopada 1~65 r. o rozszerzen iu upraw

',., I~Jei), gr:omad zkic h rad narodowyG h ' w zakresie· podatko- -
. " .. w.y:m o raz .0 lI~fJr.awnieniu w gromadach wymiar u I po~ 

boUl podatków i innych nateżn.ośGi pieniężnych (D z. U. 
Nr 46, poz. 2Ell) j 

,I 


