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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 12 kwietnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych 
i ich rodzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. 

Na podstawie art . 59 i 70 ustawy z dnia 16 grudnia 
1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, poz. 139, z 1984 r. Nr 52, 
poz. 270, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i z 1989 r. Nr 35, poz. 190) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie ustalania prawa do 
zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich ro
dzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego 
zaopatrzenia (Dz. U. Nr 3, poz. 24 i z 1983 r. Nr 29, poz. 141) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. 1. Wojskowymi organami emerytalnymi są: 

1) Ministerstwo Obrony Narodowej (Depar
tament Finansów) - w stosunku do ofice
rów w stopniach generałów (admirałów) 
i ich rodzin, 

2) wojskowe biura emerytalne - w stosunku 
do pozostałych oficerów, chorążych i pod
oficerów oraz w stosunku do członków ich 
rodzin. 

2. Terytorialny zasięg działania wojskowych organów 
emerytalnych określa załącznik do rozporządzenia."; 

2) w § 2: 
a) w ust. 1 wyrazy "wojewódzkiego sztabu wojskowe

go" zastępuje się wyrazami "wojskowego biura 
emerytalnego" , 

b) w ust. 2: 

- wyrazy "wojewódzkich sztabów wojskowych" 
zastępuje się wyrazami "wojskowych biur emery
talnych", 

- wyraz "sztab" zastępuje się wyrazem "biuro"; 

3) w § 9 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

,,4. Okresy zatrudnienia mogą być udowodnione ze
znaniami świadków, gdy zainteresowany wykaże, 
że nie może przedstawić zaświadczenia zakładu 
pracy. 

5. Inne okresy podlegające zaliczeniu do wysługi eme
rytalnej mogą być udokumentowane zaświadcze
niami właściwych organów lub organizacji albo 
innymi dokumentami ."; 

4) § 31-34 skreśla się; 

5) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Organizację wojskowych biur emerytalnych oraz 
szczegółowe zasady ustalania prawa do zaopatrzenia emery
talnego i wypłaty świadczeń z tytułu tego zaopatrzenia 
określają odrębne przepisy. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia . 

Minister Obrony Narodowej: F. Siwicki 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 
1990 r. (poz. 186) 

TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA WOJSKOWYCH ORGANÓW EMERYTALNYCH 

Siedziba 

Lp. 
Nazwa wojskowego organu wojskowego Terytorialny zasięg działania wojskowego organu 

emerytalnego organu emerytalnego 
emerytalnego 

1 2 3 4 

1 Ministerstwo Obrony Narodowej - De- Warszawa obszar całego kraju 
partament Finansów Warszawa 

Warszawski Okręg Wojskowy 

2 Wojskowe Biuro Emerytalne Białystok Białystok województwa : białostockie, łomżyńskie, suwalskie 

3 Wojskowe Biuro Emerytalne Kielce Kielce województwa: kieleckie, piotrkowskie, radomskie 

4 Wojskowe Biuro Emerytalne Kraków Kraków województwa: bielskie, krakowskie, nowosądeckie, tarnowskie 

5 Wojskowe Biuro Emerytalne Lublin Lublin województwa: chełmskie, lubelskie, zamojskie 

6 Wojskowe Biuro Emerytalne Rzeszów Rzeszów województwa: krośn ieńskie, przemyskie, rzeszowskie, tarno-
brzeskie 

7 Wojskowe Biuro Emerytalne Siedlce Siedlce województwa : bialskopodlaskie, ostrołęckie, siedleckie 

8 Wojskowe Biuro Emerytalne Warszawa Warszawa województwa: ciechanowskie, skierniewickie, warszawskie 
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2 3 4 

Pomorski Okręg Wojskowy 

9 Wojskowe Biuro Emerytalne Bydgoszcz Bydgoszcz województwa: bydgoskie, pilskie, toruńskie, włocławskie 

10 Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk Gdańsk województwa: gdańskie, słupskie 

11 Wojskowe Biuro Emerytalne Łódź Łódź województwa: łódzkie, konińskie, płockie 

12 Wojskowe Biuro Emerytalne Olsztyn Olsztyn województwa: elbląskie, olsztyńskie 

13 Wojskowe Biuro Emerytalne Szczecin Szczecin województwa: koszalińskie, szczecińskie 

Śląski Okręg Wojskowy 

14 Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice Katowice województwa : częstochowskie, katowickie, opolskie 

15 Wojskowe Biuro Emerytalne Poznań Poznań województwa : kaliskie, poznańskie, sieradzkie 

16 Wojskowe Biuro Emerytalne Wrocław Wrocław województwa : legnickie, leszczyńskie, wałbrzyskie, wrocławskie 

17 Wojskowe Biuro Emerytalne Zielona Góra Zielona Góra województwa: gorzowskie, jeleniogórskie, zielonogórskie 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 4 maja 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie 
wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą więzienną. 

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 
1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149 
i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) oraz art. 14 ustawy z dnia 16 
grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie 
wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą 
w Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. 
Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181 oraz 
z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
2 stycznia 1976 r. w sprawie przyznawania i wypłaty od
szkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób 
pozostających w związku ze służbą więzienną (Dz. U. Nr 3, 
poz. 20) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Organami właściwymi do ustalania prawa do 

odszkodowania i jego wysokości , zwanymi dalej 
"organami właściwymi", są : 

1) dyrektor Centralnego Zarządu Zakładów Kar
nych Ministerstwa Sprawiedliwości w stosu
nku do: 
a) funkcjonariuszy pełniących służbę w tym 

zarządzie, 

b) funkcjonariuszy zajmujących stanowiska 
służbowe naczelników aresztów śledczych 
i zakładów karnych, dyrektorów i komen
dantów szkół i ośrodków szkolenia Służby 
Więziennej oraz ich zastępców, 

c) funkcjonariuszy nie wymienionych w pkt 
2 i 3, 

d) członków rodzin osób wymienionych 
pod lit. a)-c). 

2) naczelnicy aresztów śledczych i zakładów kar
nych - w stosunku do funkcjonariuszy peł
niących służbę w podległych im jednostkach 
organizacyjnych i członków ich rodzin, 

3) dyrektorzy i komendanci szkół i ośrodków 
szkolenia Służby Więziennej - w stosunku 
do podległych im funkcjonariuszy i człon
ków ich rodzin", 

b) skreśla się ust. 2, 

c) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 2; 

2) w § 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Decyzję w sprawie odszkodowania właściwy 
organ wydaje w ciągu 7 dni od zebrania wszyst
kich niezbędnych dowodów, nie później niż 

w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia 
wniosku o świadczenie odszkodowawcze bądź 
powstania obowiązku wszczęcia postępowania 
z urzędu.", 

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) w każdej decyzji należy zamieścić pouczenie 
o prawie wniesienia odwołania do właściwego 
sądu ze wskazaniem terminu i sposobu jego 
wniesienia."; 

3) skreśla się § 12 i 13; 

4) w § 14 w ust. 1 po wyrazach "wymienionemu w § 2" 
wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami " ust. 2"; 

5) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach wyrazy 
"organ I instancji" i "właściwy organ I instancji" za
stępuje się w tych samych przypadkach wyrazami "wła
ściwyorgan". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości : A. Bentkowski 




