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Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 1 grudnia 1990 r. (poz. 494) 

TABELA STAWEK OOOATKOW FUNKCYJNYCH DLA PROKURATOROW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY 

Lp. Funkcja Stawka dodatku 
funkcyjnego 

1 Prokurator wojewódzki 10 

2 Zastępca prokuratora wojewódzkiego 9 

3 Naczelnik wydziału do spraw sądów apelacyjnych 8 
4 Naczelnik wydziału, 

kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury wojewódzkiej, 
prokurator do spraw sądów apelacyjnych, 
kierownik samodzielnego działu, 
prokurator rejonowy 7 

5 Kierownik działu, 
wizytator prokuratury wojewódzkiej, 
konsultant w prokuraturze wojewódzkiej 6 

6 Zastępca prokuratora rejonowego, 
kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej 5 

7 Kierownik wojewódzkiego ośrodka szkolenia, 
rzecznik prasowy prokuratury wojewódzkiej 4 

8 Kierownik działu w prokuraturze rejonowej, 
zastępca kierownika ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej 3 

9 Kierownik sekcji poza działem w prokuraturze rejonowej 2 

10 Kierownik sekcji w dziale prokuratury rejonowej 1 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 30 listopada 1990 r. 

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

Na podstawie art. 61 i 72 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr46, poz. 210, 
z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 190 i 192 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206), w związku z art. 
69 ust. 4 i art. 130 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. Nr 30, poz. 179) oraz w związku z art. 56 ust. 4 i art. 
116 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony 
Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 15 lutego 1973 r. w sprawie ustalania prawa do 
zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywa
telskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń 
pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia (Dz. U. Nr 6, poz. 39, 
z 1977 r. Nr 31, poz. 137, z 1981 r. Nr 10, poz. 47, z 1982 r. 
Nr 39, poz. 264, z 1983 r. Nr 46, poz. 211 i z 1989 r. Nr 16, 
poz. 90) wprowadza się następujące zmiany: 

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

zaopatrzenia emerytalnego i wydawania decy
zji w tych sprawach, zwanymi dalej "organami 
emerytalnymi", są: 
1) Szef Urzędu Ochrony Państwa w stosunku 

do funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Pań
stwa oraz w stosunku do członków rodzin 
tych funkcjonariuszy, 

2) Komendant Główny Policji w stosunku do: 

a) policjantów Komendy Głównej Policji, 

b) funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej 
i Służby Bezpieczeństwa zwolnionych 
ze służby w jednostkach organizacyj
nych Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych i w szkołach podległych Minist
rowi Spraw Wewnętrznych, mających 
siedzibę na terenie województwa war
szawskiego, oraz w stosunku do człon
ków rodzin tych policjantów i funkc
jonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3) komendant wojewódzki (stołeczny) Policji 
właściwy ze względu na miejsce zamiesz
kania - w stosunku do policjantów i zwol
nionych ze służby funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa nie 
wymienionych w pkt 2 oraz członków ich 
rodzin. 

2. Organem właściwym do wydawania decy
zji w sprawach zaopatrzenia emerytal
nego w stosunku do osób, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, w razie zmiany przez nie miej
sca zamieszkania poza województwo warsza
wskie, jest odpowiedni organ określony 
w ust. 1 pkt 3. 
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3. Organy emerytalne wymienione w ust. 1 pkt 1 
i 2 mogą zawrzeć porozumienie z Prezesem 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie 
upoważnienia właściwych oddziałów Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych do dokonywania 
w imieniu i na zlecenie tych organów okresowej 
waloryzacji Świadczeń z tytułu zaopatrzenia 
emerytalnego."; 

2) po § 1 dodaje się § 1 a w brzmieniu: 

3) w § 7 w ust. 6 po wyrazach "właściwe organy administ
racji państwowej" stawia się przecinek i dodaje wyrazy 
"terenowe organy administracji rządowej, organy samo
rządu terytorialnego"; 

4) w § 21 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
"Końcówkę kwot przypadających do wypłaty zaokrągla 
się w górę do pełnych 100 zł."; 

5) skreśla się rozdział 3 (§ 24-26) ; 

6) użyte w rozporządzeniu wyrazy "właściwy terenowy 
organ administracji państwowej stopnia podstawowe
go" zastępuje się wyrazami "właściwy organ gminy". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

,,§ 1 a. Ilekroć w dalszych przepisach rozporządzenia 
mówi się o funkcjonariuszach Milicji Obywatels
kiej i służbie w Milicji Obywatelskiej, należy przez 
to również rozumieć policjantów, funkcjonariu
szy Urzędu Ochrony Państwa oraz służbę w Poli
cji i w Urzędzie Ochrony Państwa."; 

szenia. 
Minister Spraw Wewnętrznych: K. Kozłowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 23 listopada 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, 
zakładów pomocy społecznej i zak~adów rehabilitacji zawodowej inwalidów. 

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 paź
dziernika 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia 
i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 
434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2, z 1955 r. 
Nr 11, poz. 67, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społe
Qznej z dnia 22 września 1989 r. w sprawie uposażenia 
pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, za
kładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodo
wej inwalidów (Dz. U. Nr 58, poz. 346, Nr 65, poz. 398 oraz 
z 1990 r. Nr 7, poz. 43, Nr 25, poz. 148, Nr 37, poz. 213 
i Nr 54, poz. 317) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w tytule i przepisach rozporządzenia w różnych 
przypadkach i liczbie wyrazy "zakład pomocy społecz
nej" oraz "dom pomocy społecznej" zastępuje się wyra
zami "zakład leczniczo-wychowawczy, zakład opiekuń
czo-leczniczy, zakład opiekuńczo-rehabilitacyjny" 
w odpowiednim przypadku i liczbie, 

2) w § 3 w ust. 3 skreśla się pkt 4, a dotychczasowy pkt 5 
oznacza się jako pkt 4, 

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Pielęgniarce (asystentce pielęgniarskiej, młodszej 

pielęgniarce, pielęgniarce przyuczonej), położnej, 
technikowi (laborantowi), opiekunce dziecięcej, hi
gienistce szpitalnej, opiekunowi, salowej, sanitariu
szowi szpitalnemu i sanitariuszowi (noszowemu), 
zatrudnionym w stacjonarnej opiece zdrowotnej, 
w zakładach leczniczo-wychowawczych, opiekuń
czo-leczniczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, sa
natoriach i domach małego dziecka oraz w szpita
lach uzdrowiskowych przysługuje zamiast dodatku, 
o którym mowa w ust. 1 , dodatek w wysokości 65% 
godzinowej stawki uposażenia zasadniczego ża 
każdą godzinę pracy wykonywanej w porze noc-' 
nej .", 

4) skreśla się § 18, 19, 21 i 22, 

5) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie 
określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego 
rozporządzenia, 

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: 
a) w części "Pracownicy działalności podstawowej" 

skreśla się lp. 1 w brzmieniu: "Dyrektor zakładu do 
50%", 

b) w części "Pracownicy techniczni, ekonomiczni i ad
ministracyjni" pod lp. 6 skreśla się wyrazy "samo
dzielnej jednostki socjalnej", 

7) w części I załącznika nr 4 do rozporządzenia: 
a) pod lp. 15 po wyrazie "medycznych" dodaje się 

wyrazy "oraz studentów akademii medycznych", 
b) dodaje się lp. 35 w brzmieniu: 
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,,35 Golenie i strzyżenie pacjenta w zakładzie lecz
niczo-wychowawczym, opiekuńczo-leczni
czym, opiekuńczo-rehabilitacyjnym: 
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1) golenie 2 
2) strzyżenie 2" 

§ 2. Dyrektor zakładu nie wymieniony w części I załącz
nika nr 2 do niniejszego rozporządzenia, posiadający wyższe 
wykształcenie medyczne, otrzymuje uposażenie zasadnicze 
w ramach kategorii zaszeregowania przewidzianych w części 
II tego załącznika dla zajmowanego przez niego stanowiska, 
a dodatek funkcyjny w wysokości do 50% uposażenia 
zasad n iczego. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 października 1990 r. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: A. Kosiniak-Kamysz 


