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Dziennik Ustaw Nr 36 

Art. 46. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia. , 
określi rodzajegwa.rantowanych przez Skarb Państwa 

. roszczeń pracowniczych, utrzymujących się , lub powsta
jących po dlłiu likwidacji albo ogłoszenia upadłości przed~ 
sięblorstwa państwowego, oraz' zasady ' ~ch zaspokajania. 

, \ 

Poz. 165 l 166 

Art. 47. UstaWa wchodzi w życie z dniem l paź
dziernika 1983 r . 

, . 
Przewodniczący Rad y Państwa: H. JabJolIski 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymunek 
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ROZPORZĄDZENIE ' RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 czerwca 1983 r. 

w sprawie zasad działania komisji le,karskich do spraw Inwalidztwa I zatrudnięnlaj trybu ()dwoławcz~go oraz 
sprawowania .nadzoru nad działalnością tych k-omlsjl. 

Na . podstawie art. 25 ust. 2 ustawy. z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267) zarządza się, co naślępuje: 

§ . 1. Komisje lekarskie. do spraw , inwalidztwa i za
trudnienia. zwane dalej "komisjami lekarskimi", dzialaj( 

.. przy o.c]{jziałach Zakładu Vbezpieczeń Społecznych. zwa
;nego dalej "Zakladem",jako obwodowe i wojewódzkie 
komisje lekarskie. . 

ł 2. Komisje lekarskie powołuje i rozwiązujePr-.~ 
ze. Zakładu ,na wniosek dyrektora oddziału Zakładu. 

f 3. Komisje lekarskie orzekają w dwóch instancjachI 

l) w obwodowej komisji l-ekarskiej działającej jako 
pierwsza instancj~, ' 

2)w wojewódzkiej komisji lekarskiej działające] jako 
druga instancja ---'" odwołaWcza. 

'f 4. L Od orzeczen~a obwodowej komisji lekarskiej 
zainteresowanemupIzysługuje odwołanie do wojewódz
kiej komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od dnia· doręczenia 
orzeczenia. 

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem oddziału 

Zakładu, na · którego terenie działa komisja > lekarska. 

f 5. L Lekarz - wojewódzki inspektor orzecznictwa 
inwalidzkiego może, w terminie 14 dni od dnia wy
dania orzecżenia przez obwodową komisję lekarską, 
zgłosić na piśmie 'zarzut wadliwości orzeczenia i przeka
zać sprawę do rozpatrzenia wojewódzkiej komisji le-
karskiej. - . 

2. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia od
dział Zakładu nieZwłocznie. zawiadamia. osobę zaintere
sowanąi w takim wypadku posiedzenie wojewódzkiej ko
misji lekarskiej ,nie może być ' wyznaczone przed upły
wem 10 dni od dnia wyshirtia zawiadomienia o zgłosze
niuzarzutu wadliwości orzeczenia. 

f 6~ 'Orzecięnie obwodowej 'komisji lekarskiej, od 
którego nie wniesiono odwoła.nia i co do którego nie 
agłoszono zarzutuwad1iwości, oraz orzeczenie wojewódZ
kIej komisji lekarskiej " stanowi~ " po~stawę '" do wydania 
decyzji w sprawach świadczeń'lizależnionychod inwa· 
lIdztWa. 

I 1. Orzeczenie komisji lekarskiej ustalające brak 
inwalidztwa, a także orzeczenie zawier,ające wskazania 
i przeciyvwskazania codo w.arunków praćYi.w jakich inwa
lida może być zatrudniony, jest wiążące dla terenowych 
organów administracji państwowej, dla zakładów pracy 
zatrudniających inwalidów oraz dli ' zakładów spolecz-

. nych służby zdrowia. 

§ '8. 1. Bezpośredni nadzór nad_ działalhością obwo
dowych i wojewódzkich komisji lekarskich na terenie 
działania oddziału Zakładu sprawuje lekarz - wojewódz
ki inspektor orzeczriictwa inwalidzkiego tego oddziału. 

2. Do obowiązków lekarza -;;- wojewÓdzkiego inspek-
,tora orzecznictwa inwalidzkiego . należy sprawowanie 
nadzoru nad prawidłową. zgodną z zasadami or~ecznictwa 
inwalidzkiego, działalnością obwodowych i .~ojewódz
kich komisji lekarskich, a zwłaszcza: ' 

1) kontrola w zakresie prawidłowego gromadzenia ma
teriałów niezbędnych do rozpatrywania spraw kiero
wanych na- komisje lekarskie, 

2) kohtrola orzeczeń komisji lekarskich pod względem 
merytorycznym, i formalnym, 

3) przedstawianie wniosków dotyczących orzeczeń .· ko
misji lekarskich wymagających rozpatrzenia przez 
Prezesa Zakładu w trybie nadzoru. 

3. ·Poza czynnościami, o których mowa w ust. 2, do 
obowiązk6w lekarza - wojewódzkiegoinspekt()ra orzecz~ 

. nictwa inwaliqżkiegonależy również:. 

l) przedstawianie stanowiska w sprawachdotyczą~ych 
orzecznictwa inwalidzkiego, toczących się przed . okrę~ 
gowymi sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. oraź' 

ustalańi.e terminów kontrolnych badań lekarskich w 
sprawach rozstrzygniętych przez sądy, 

2) prowadzenie instruktażu i szkolenIa w zakresie 
orzecznictwa inwalidzkiego, 

. 3) współdziałanie z organami i instytucjami zajmują

cymi' się zagadnieniami inwalidztwa, . . 
4) wykonyWanie innych zadań zleconych przez Prezesa 

Zakładu. 

4. Lekarz - wojewódzkI inspektor orzecznictwa 
Inwalidzkiego może zlecić wykonywanie niektórych zadań 

• 
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nal'eżących do' zakresu jego działania lekarzowi' - fn~pek
torowi orzecznictwa inwalidzkiego. 

§, 9, _1. 'Zwierzchni nadzór nad dzi" i'laFnością obwo- . 
,dowych i wojewódzkich komisji lekarskich sprawuje ~ 
Prezes Zakład!!, 

2 . . Zilkreś nadzoru obejmuje analizę i kontrQlę pra 
widłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa 
inwalidzkiego przez ' komisje lekarski~ i lekarzy działa

jących ,w zakl esie tego orzecznictwa, a zwłaszcza: . 

1) ud}ie lanie wytycznych oraz wyjaśnień W. zakresie ' 
orzecznictwa i n walidzkiego, 

2) przekazywanie do ' ponownego rozpatrzenia orzeczeń 
komisji lekarskich, . jeżeli ' zachodzi uzasadniona 
wątpliwość co do zgodności orzeczenia ze stanem 

- fakt ycznym l'ubzasadami orzecznictwa inwalidzkiego. 

wy 
3'. p'rezes Z"a·ldadu m071e przekazać rozpatrzenie 'sIlra
komi~ji lekarskiej niezćIłeżni.e" ad' Jej; W'łaś.ciwośd 

'-.", -, \ 

miej,scowej. ! 

\, 

4, Przekazanie ,orzeczenia do .ponownego rozpatrz'e
nla nie ,wstrzymuJe wyd'ania i wyKonani a decyzji oparteJ 
na '/a kwes,1 i oC! ąw a'O ym or:zecze'niu: . 
• p ~ ~ '.' • 

, ~ il. Przepisy ~hzpÓrząctzeni a(fotYt:zą<:e orzecznictwa 
fIlw ;d idzkłeg,o: sto5U'je. się odpowiednio d:o zasad orze-

ł . .., - - f 

I 

~ania przez komisje lekarskie w innych sprawach nale- . 
zących dÓ ich wła:sdwości. 

§ 11. l. Terenowy . organ administracji palistwowel 
stopnia wajewódz:kiegC!., :wła.ściwy ze wzgiędu. na sf:edlzi>bct 

' oddziału Zakładu, jest obowiązany zapewnić udział ·w ko
misjach lekarskich lekarzy mających ' odpowiedni stopIeń 
i rodzaj specjalizacji lekarskiej . 

2. Zespoły opieki zdrowotnej wskazane przez organ. 
o kto rym mowa w ust. 1, są ·obowiązane zapewnić ' ko
Iilisjom lek a rskimniezbędne warunki pracy, a zwl~szczd 
pom,ieszczenia, .sprzęt -lekarski i pomocniczy, i uzyska
nie dokumentacji lekarskiej potrzebnej do wydania orze-

. czenia oraz umo.żliwić wykonywanie badali pomocniczych 
i specjalistycznych lub przeprowadzanie obserWacjI Szpi-
talnych os6b pod~anych badaniom. ,' o 

§ 12. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów ~ 
dnia. 12 SierpJlia 1968 r. w sprawie ustroju,. zak.r.esu. dzia
.łania komisji lekarskic!! do ' spra w inwalidztwa i zatrud-" 
nienia, trybu odwoławczego oraz nadzoru nad d,ziałal-

. nościątych .komisji (Dz. U. z 1968 r. Nr 31, poz. 206 
i z 1974 r. Nr 22, poz. 131 l. 

_. 
§ 13-. Rozporządzenie wchodzi w .Zyci'e po upływi. 

1'4' d'n·iod dnia ogłoszenia. · 

Prezes Rady Ministrów: w z. J.ObodoWskL 
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ROZPORZĄDZENIE ' MIN1STRA KiEROWNIKA URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ 

i t .. 

z dnia 24 czerwca 1983 r. 

" w sprawie ustaJenia graniCy ter.y torialnej · portu morskiego w Łebie. 

I 
. . , / . 
N~ i< ł)Odstawie. art. 6 ust. 1 dekr.etu z dnia 2 lutego W punkcie granicznym 7121 granica załamuj'e' s.f~ 

, 1955 r. o'" te[enowych erg'anach administracji mo.rskiej · pod kątem 286,74' i na .'oocinku 52.49 m biegnie w kie", 
(Dz. U. ,z '1955 .. r. ,N;r 6, poz. 35, z 19lil L . Nr e. póz~ 42 . runku wschodniin .do 'punktu 1120: W .punkFie granicz'- ' 
łz 1971 . r. Nr 12; poz. 117lzarządza się, co następuje: . nym 7120 granica .załamuje się pod kątem 100,381 i !lil 

. § .1. , Granicę terytorialną mo.rskieg'a· port u. w .Łebie odcinku 123,76 m biegnie w kierunku południowym . --; 
,ustala się" jak następuje' przez pun kty7112, 7111 - do. punktu granicznego' 1105. 

" Poczynając od punktu gr-anit:zne.go 7149, znajd u- ,W ' punkcie gIanicznyin ·7105 granica zal'amgje si, 
. jącego się na wewnętrznej krawędzi główki fal'ochronu . pod kątem 107;97& i na odcinku 4,43 m biegni'e w kie-
wschodniego, granica. na odCInku 5,24 m biegllie w kLe- runku zachodnim do punktu' 7110. / . 
runku / wschodriimdo punktu 7J'48: i, dalej po zewnęt[znejW punkcie ' 7110 granica załamuj się pod kątem 
krawędzi falochronu - 1.51 ID w · kierunku południowo~ ' . 292,01 ·g i na odcinku 94,63 m biegnie w kierunku południo-
-wschodnim do punktu 7147. W punkcie granicznym 7147 wym , do punktu 7106. Tu , granica. załamuje się pod k~-
granica załamuje się pod kątem 160,64g i na od'cinku tern 192, 18g i na. odcinku 62,33 m biegnie do punktu gra .. 
66,31 m biegnie linią próstą w \kierunku południowym - uiczneg07113. -W punkcie 7113 granica skręca pod kątem 
pT'lez punkty 7146 i 7145 _- dopunkt.u granicznego 7125 200,92& i na odcinku 36.54 In biegnie do punktu granicz~ 
• dalej w , tym samym kierur.rklJ - na od(:inku 63,6fi m nego - 7140. Od teg::> punktu na odcinku 103.84 m granica 
przez punkty llZ4. , Jll; :13 712T do punktu 7121. biegnie pod kątem 203,16' do punktu' grarriczneg,O. '1201. 
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