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§ 23. Świadczenia przewidziane w rozporządzeniu wy
płaca się z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerst
wa Spraw Wewnętrznych. 

Rozdział 8 

Przepisy końcowe 

§ 24. W sprawach o przyznanie świadczeń odszkodo-

wawczych, nie zakończonych decyzją do dnia wejścia w ży
cie rozporządzenia , stosuje się jego przepisy. 

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 

szenia i ma zastosowanie do wypadków zaistniałych od dnia 
10 maja 1991 r. i decyzji wydanych w sprawie świadczeń 
odszkodowawczych po tej dacie. 

Minister Spraw Wewnętrznych : H. Majewski 

438 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 7 października 1991 r. 

w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania 
dyrektorów urzędów morskich. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131) zarządza się, 
co następuj e: 

§ 1. Tworzy się następujące urzędy morskie i ustala ich 
siedziby: 

1) Urząd Morski w Gdyni, 

2) Urząd Morski w Słupsku, 

3) Urząd Morski w Szczecinie. 

§ 2. 1. Terytorialny zakres działania : 

1) dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - obejmuje 
morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłącz
ną strefę ekonomiczną od wschodniej granicy Państwa 
do południka 17"40'30" długości geograficznej wscho
dn iej, jak również morskie porty i przystanie oraz pas 
techniczny w granicach województw elbląskiego 

i gdańskiego, 

2) dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku - obejmuje 
morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłącz
ną strefę ekonomiczną od południka 17"40'30" długości 
geograficznej wschodniej do południka 15°23'24" dłu
gości geograficznej wschodn iej, jak również morskie 

porty i przystanie oraz pas techniczny w granicach 
województw słupskiego i koszalińskiego, 

3) dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - obejmu
je ·morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wy
łączną strefę ekonomiczną od południka 15°23'24" 
długości geograficznej wschodniej do zachodniej grani
cy Państwa, jak również morskie porty i przystanie oraz 
pas techniczny w granicach województwa szczecińs 

kiego. 

2. Dyrektorzy urzędów morskich są właściwi do wyko
nywania zadań określonych umowami międzynarodowymi 
oraz odrębnymi przepisami prawnymi na obszarach morza 
pełnego poza terytorialnym zakresem działania określonym 
w ust. 1. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 
marca 1955 r. w sprawie utworzenia, organizacji i właściwo
ści miejscowej urzędów morskich (Monitor Polski Nr 63, poz. 
749, z 1959 r. Nr 26, poz. 122, z 1970 r. Nr 42, poz. 320, 
z1972r. Nr8, poz.57, z1975r. Nr26, poz. 167iz1982r. Nr 
24, poz. 217). 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej : 
wz. J. Ku/igowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 7 października 1991 r. 

w sprawie warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych 
podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnę

trznych. 

Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 80 ust. 
ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 
53, poz. 341 i 342, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i Nr 47, poz. 282, 
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z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1983 r. Nr 16, poz. 78, z 1989 r. Nr 
20, poz. 104, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, 
poz. 19 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 94, poz. 422) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w jednostkach 
wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw We
wnętrznych oraz członkowie ich rodzin korzystają nieodpłat
nie ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnętrz
nych na warunkach określonych w rozporządzeniu. 

§ 2. Członkami rodziny żołnierzy, o których mowa w § 1, 
uprawnionymi do świadczeń służby zdrowia resortu spraw 
wewnętrznych są: małżonek oraz dzieci, na które przysługuje 
dodatek rodzinny. 

§ 3. 1. Świadczenia służby zdrowia resortu spraw we
wnętrznych obejmują: 

1) opiekę zdrowotną profilaktyczną, leczniczą i rehabilita
cyjną w formach ambulatoryjnych i stacjonarnej. 

2) zaopatrzenie w leki i materiały opatrunkowe, z zastrzeże
niem ust. 2, 

3) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomo
cnicze. 

2. Zaopatrzenie w leki przysługuje na zasadach okreś
lonych w odrębnych przepisach dla żołnierzy zawodowych 
i członków ich rodzin. 

§ 4. W razie uzasadnionej potrzeby przeprowadzenia 
leczenia żołnierza lub członka jego rodziny za granicą, 

decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych o skierowaniu na 
takie leczenie stanowi podstawę do pokrycia ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kosztów przejazdu, po
bytu i leczenia za granicą. 

§ 5. Żołnierze i członkowie ich rodzin określeni 
w § 1 i 2 korzystają ze świadczeń służby zdrowia resortu 
spraw wewnętrznych na podstawie legitymacji służbowych, 
książki zdrowia żołnierzy lub książeczki świadczeń służby 
zdrowia. 

§ 6. Zasady kierowania żołnierzy i członków ich rodzin 
na leczenie w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego pro
wadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych lub przez 
innych ministrów określają przepisy wydane na podsta
wie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach 
i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, 
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198). 

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

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: W. Sidorowicz 

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Majewski 
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UWAGA P.T. PRENUMERATORZY DZIENNIKA USTAW I MONITORA POLSKIEGO 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że przyjmuje przedpłaty na prenumeratę na rok 1992. 

W celu dokonania wpłat na prenumeratę Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Monitora Polskiego - Dziennika Urzędowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 

odbiorcy indywidualni otrzymują blankiety przekazów, 

instytucje i urzędy otrzymują druki "wpłata-zamówienie" (polecenie przelewu rozszerzone o część dotyczącą zamówienia z wy
drukowanymi na 1992 r. obowiązującymi cenami prenumeraty). 

Nowi prenumeratorzy otrzymają blankiety i druki po zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów. 

Cena prenumeraty 1 egzemplarza wynosi rocznie: 

Dziennika Ustaw 
Monitora Polskiego 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny prenumeraty. 

zł 240.000 
zł 120.000 

Dokonanie wpłaty na prenumeratę do dnia 31 października 1991 r. i prawidłowe wypełnienie blankietów przekazów 
i "wpłat-zamówień" (dokładny adres z numerem kodu pocztowego) zapewni terminowe rozpoczęcie wysyłki. Dowody wpłat. które nie 
będą zawierać dokładnego adresu odbiorcy oraz liczby zamawianych egzemplarzy. nie będą przyjmowane do realizacji 
i wysyłka Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego nie będzie prowadzona. W razie przekroczenia terminu, zamówienie będzie 
zrealizowane z opóźnieniem i spowoduje dodatkowe koszty związane z wysyłką zaległych egzemplarzy. 

Zamawiający prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego dla podległych jednostek proszeni są o przesyłanie przy 
"wpłacie-zamówieniu" rozdzielników zawierających nazwę odbiorcy (instytucji lub urzędu) i pełny adres z numerem kodu pocztowego. 

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

UWAGA: prenumerata nie obejmuje załączników do Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, które są rozprowadzane wyłącznie na 
indywidualne zamówienia w sprzedażyegzemplarzowej . 

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71 , 00-979 Warszawa, 
P-1, tel. 42-14-78 lub 694-67-50; teleks 825944; telefaks 42-82-22. Konto bankowe: NBP Oddział Okręgowy Warszawa. nr 
1052-3157 -139.11 . 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW URZĘDU RADY MINISTROW 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61- 73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1980--1990, 

- w księgarni sądowej (gmach Sądów, al. Swierczewskiego 127, tel. 20-03-71 w. 377) , w księgarni Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 
1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1990; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z roku 1990: 

- w punktach sprzedaży znajdujących sięw urzędach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ) , Białymstoku (ul. Mickiewicza 3/5) , Bielsku- Białej 
(ul . Miczurina 2a) , Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3) , Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3) , Krakowie (ul. Basztowa 22), Krośnie (ul. Bieszczadzka 1), Lesznie Wlkp. 
(pl. Kościuszki 4). Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a), Płocku (ul . Kolegialna 15), 
Przemyślu (ul. Rynek 26) , Radomiu (ul. Żeromskiego 53) , Sieradzu (pl. Wojewódzki 3) , Skierniewicach (ul. Konstytucji 3 Maja 6). Suwałkach (ul. 
Doniewicza 10). Tarnobrzegu (ul. Mickiewicza 7) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w : Białymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 ). Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska 10), Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie 4) , Bytomiu (ul. Piekarska 1), Cieszynie (ul. Garncarska 8) , Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35) , Elblągu (ul. Trybunalska 25) , Gdyni (pl. 
Konstytucji 5), Gliwicach (ul. Powstańców Warszawy 23) , Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka 133), Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56) , Kaliszu (al . Wolności 
13). Katowicach (ul. 'Andrzeja 16/18), Kielcach (ul. Jana Pawła II 9) , Koninie (ul. Energetyka 5) , Koszalinie (ul. Alfreda Lampego 34) , Krakowie (ul. Przy 
Rondzie 7). Legnicy (ul. Złotoryjska 29), Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76) , Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5), Nowym Sączu (ul . Pijarska 3) , Olsztynie (ul. 
Dąbrowszczaków 44). Opolu (pl. Thaelmanna 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2) , Poznaniu (ul. Młyńska 1 a), Radomiu (ul. Piłsudskiego 10), 
Rzeszowie (pl. Sreniawitów 3) , Słupsku (ul. Szarych Szeregów 13). Szczecinie (ul. Kaszubska 42) , Swidnicy (pl. Grunwaldzki 14) , Tarnowie (ul. 
Dąbrowskiego 29). Toruniu (ul. Fosa Staromiejska) , Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1). Zielonej Górze (pl . Słowiański 1); 

- w księgarni " Interesik" w Krakowie, ul. Krowoderskich Zuchów 2, w księgarni " Pod Wojewodą" we Wrocławiu , pl. Powstańców Warszawy 1. 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów. ul. Powsińska 69(71,00-979 Warszawa P-1 . 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69/11, 
00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 
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