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ROZPORZĄDZENIE
,

RADY MINISTr.ÓW
,

z dnia 30 lipca 1976 r.

w sprawie określenia wieku emerytalnego l zasad przyznawania dodatku do emerytur i rent inwalidzkich
dla funkcjonariuszy pożarnictwa.
. Na podstawie art. ~1 ust. 2 o.raz art. 48b ust. 2 ustawy
przeciwpożarowej, jeżeli co najmniej przez 15 lat wykonyz unieJ 23 'stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu ' · 'Yali czynności o charakterze operacyjno-techriicznym.
emerytalnym pracowników ~ ich rodzin (Dz. U. z 1968 r.
2. Funkcjonariuszom pożarnictwa uprawnionym do
Nr 3, poz. 6, z 1972r; Nr 16,poz. 114 i Nr 53, poz. 341,
·z 1973 r. Nr 38, poz. 225, z 1974 r. Nr 21, poz. 116 i 117, - renty inwalidzkiej na podst,a wie przepisów o paw.szech- .
nym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzi.n
·Nr 47, poz. '280 i Nr 50, poz. 321 oraz z :1975 r. Nr 45,
przysługuje dodatek z tytułu służby w jednostkach ochropoz. 232) zarządza się, co następuje:
ny przeciwpożarowej, jeżeli · pełnili tę służbę ostatnio
przed powstaniem inwalidztwa, a okres .tej służby wynosi
§ 1. 1. Funkcjonariuszom pożarn1ctwa przysługuje
·
co najmniej 5 lat. Okres taki nie jest wymagany, jeżeli in- '
' prawo do emerytury, jeżeli spełn.iają łąCznie następujące
· walidztwo powstało wskutek _ wypadku przy pracy albo.
. warunki:
wypadku w zatru'dnieniu lub wskute.~ choroby zawodowej.
1) .osią~ęJi wiek:
§ 3. 1. Wys'okość dodatku, o którym mowa w § 2,
a) mężczyzna 60 lat, a kobieta 55 lat albo
oblicza się od emerytury lub renty inwalidzkiej bez jab) mężczyz.na 55 lat, a kobieta 50 lat, jeżeli ' komisja
kichkolwiek innych dodatków.
lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wy2. W razie zbiegu prawa dó do.datku z tytułu służby
dała orzeczenie o trwałej niezdolności do pełnienia
w jednoptkach ochrony przeciwpożarowej z prawem .da dosłużby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;
datku z tytułu innej pracy lub działalności wypłaca się jeden z tych dodatków, a mianowicie wyższy lub wybrany
2) wiek. ok.tórym mowa vi pkt 1.0.siągnęli w czasie peł
przez uprawnionego.
nienia służby albo w czasie zatrudnienia wykonywanego po zwolnieniu z tej służby;
§ 4. Prawa do dodatku dó emerytury lub do renty in.walidzkiej nie nabywa.- a nabyte traci funkcjonariusz po3) pozostawali w zatrudnieniu przez okres wynoszący dla
żarnictwa, który został zwolniony z powodu ' porzucenia
mężczyzny co najmniej 25 lat, a dla kąbiety co najpracy lub wymierzenia kary dyscyplinarnej albo wydalemniej 20 lat, w tym co najmniej 15 lat w służbie Vi
nia ze służby lub z powodu skazania prawomocnym wyjednostkach ochrony przeciwpożaro.wej, wykonując
rokiem sądu na karę dodatk,ową pozbawienia pra,w puczynności o charakterze operacyjno-technicznym.
blicznych.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosawania, jeżeli',
§ 5. Dodatek, o którym mowa w § 2, przysługuje rówfunkcjonariusz pożarnictwa zo.stał zwolniońy ze służby lub
nież byłym członkom Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
.z pracy, którą .wykonywał po zwolnieniu ze służby w jed'którzy spełniają określone w rozporządzeniu warunki do
nostkach ochrony przeciwpożarawej, z powodu inwalidzjego przyznania, a prawo do emerytury lub renty inwatwa.
lidzkiej uzyskaH przed wejściem w życie niniejszego roz§ 2. 1. Funkcjonariuszom . pożarnictwa uprawnionym

do emerytury na pods:taw~e .przepisów- o powszBchnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i 'kh rodzin przy;
sługuje dodatek z tytułu służby w jednostkach ochrony
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ROZPORZĄPZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 6 sierpnia 1976 r.

w sprawie zasad ·tworzenia · i

wykorzystaąhi:

Na podstawie art. 56 ust., 2 pkt 3 ustawy z Jlnia
24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. ' Nr 38,
poz. 230) zarządza się, co następuje:
I

•

•

§ 1. Tworzy się Fundusz Gospooarki Wodnej, ,zwany

"tialej "funduszem".

·FunduszuGospodarkiWodnej.

§ 2. 1. Fundusż pow,staje z opłat pobieranych za
szczególne korzystanie z wód i z urządzeń wodnych sta,.
nowiących własność Państwa. ,
się

2. FunduszdzieIi
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na terenowy

centralny.
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-§ 3. 1. 'Na fundusz terenowy przeznacza · się 70010
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