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§ 80. W postanowieniu zarządzającym ujawnienie pra
wa lub ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością przez 
złożenie dokumentu do zbioru wymienia się tylko dokumenty 
będące podstawą ujawnienia prawa lub ograniczenia oraz 
wniosek. W postanowieniu takim określa się w szczególności 
treść prawa lub ograniczenia będącego przedmiotem ujaw
nienia, osoby, na których rzecz ujawnienie następuje, osoby, 
których prawa .zostają ujawnieniem dotknięte, a także wska
zuje się numer i datę wniosku oraz dane dotyczące podstawy 
ujawnienia prawa lub ograniczenia . 

§ 81. Do zbioru dokumentów załącza się w porządku 
chronologicznym według daty wpływu dokumenty i inne 
pisma dotyczące zbioru. Poszczególne karty numeruje się 
kolejno. 

§ 82. Zbiór dokumentów dotyczący nieruchomości, dla 
której założono księgę wieczystą, staje się częścią składową 
akt księgi. Na okładce akt, do których zbiór został włączony, 
umieszcza się odpowiednią wzmiankę. 

§ 83. Jeżeli przepisy paragrafów poprzedzających nie 
stanowią inaczej, do prowadzenia zbiorów dokumentów 
stosuje się odpowiednio przepisy § 1-9. 

§ 84. 1. Sąd prowadzi według ustalonych wzorów re
pertorium zbiorów dokumentów (Rep. Zd) i dziennik zbio
rów dokumentów (Dz. Zd). 

2. Do repertorium Zd wpisuje się w szczególności zbiory 
dokumentów przejęte z innego sądu . 

3. Do dziennika Zd wpisuje się wnioski o złożenie 

dokumentów do zbioru i środki odwoławcze od postanowień 
w sprawie złożenia dokumentów do zbioru. 

4. Zbiory dokumentów zamknięte wpisuje się do reper 
torium Ar prowadzonego stosownie do § 70. 

5. Wydawane przez sąd odpisy dokumentów znajdują
cych się w zbiorze wpisuje się do dziennika Odp prowadzo 
nego stosownie do § 73. 

6. Jeżeli przepisy ust. 1- 5 nie stanowią inaczej. do 
czynności z zakresu biurowości dotyczących zbiorów doku
mentów stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4. 

§ 85. Księgi biurowe założone na drukach według 
dotychczasowych wzorów prowadzi się nadal stosownie 
do nagłówków poszczególnych łamów. Istniejące za
pasy druków tych ksiąg wykorzystuje się do ich wyczerpa
nia . 

§ 86. Do czasu przekazania prowadzenia ksiąg wieczys
tych właściwemu sądowi rejonowemu państwowe biuro 
notarialne i notariusz tego biura stosują przepisy niniejszego 
rozporządzenia dotyczące sądu i sędziego . 

§ 87. Tracą moc przepisy rozporządzenia Ministra Spra
wiedliwości z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonania 
przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 
Nr 19, poz. 84), z wyjątkiem § 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 co do 
obwieszczeń sądowych przy założeniu księgi wieczystej, 
o której mowa w tym przepisie. 

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

Minister Sprawiedl iwości: Z. Dyka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 10 marca 1992 r 

w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających 
w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej. 

Na podstawie 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) i w związku z art. 68 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 oraz z 1991 r. Nr 94, 
poz. 422 i Nr 107, poz. 461). art. 55 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180 
oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461) i art. 73 
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 
(Dz. U. Nr 78, poz. 462 i z 1991 r. Nr 94, poz. 422) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy ustala
niu prawa i wypłacie odszkodowań określonych w ustawie 
z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługują-

cych 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), zwanej dalej " ustawą", 
funkcjonariuszy i ich rodzin. 

2. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o fun
kcjonariuszu' należy przez to rozumieć odpowiednio polic
janta, funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa lub Straży 
Granicznej. 

§ 2. Organami właściwymi w sprawach odszkodowań , 

zwanymi dalej "organami odszkodowawczymi" , są: 

1) Minister Spraw Wewnętrznych lub upoważn iona przez 
niego osoba w stosunku do: 

a) Komendanta Głównego Policj i i jego zastępców, 
Szefa Urzędu Ochrony Państwa i jego zastępców, 
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Komendanta Głównego Straży Granicznej jego 
zastępców, oraz członków ich rodzin, 

b) funkcjonariuszy oddelegowanych do służby w Mini
sterstwie Spraw Wewnętrznych oraz członków ich 
rodzin, 

2) Komendant Główny Policji w stosunku do dyrektorów 
biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji i ich 
zastępców, komendantów wojewódzkich (stołeczne

go) Policji i ich zastępców, komendantów szkół Policji 
oraz ośrodków szkolenia Policji i ich zastępców, 

3) Komendant Główny Policji lub upoważniona przez nie
go osoba w stosunku do funkcjonariuszy pełniących 
służbę w Komendzie Głównej Policji oraz członków ich 
rodzin, a także członków rodzin osób wymienionych 
w pkt 2, 

4) komendanci wojewódzcy (stołeczny) Policji w stosun
ku do funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie ich 
działania oraz członków ich rodzin, z wyjątkiem funkc
jonariuszy, o których mowa w pkt 5, i członków ich 
rodzin, 

5) komendanci szkół Policji w stosunku do funkcjonariuszy 
pełniących służbę w podległych im jednostkach or
ganizacyjnych szkół oraz członków ich rodzin, 

6) Szef Urzędu Ochrony Państwa w stosunku do dyrek
torów biur (zarządów) Urzędu Ochrony Państwa i ich 
zastępców, szefów delegatur Urzędu Ochrony Państwa 
i ich zastępców oraz Komendanta Ośrodka Szkolenia 
i Doskonalenia Urzędu Ochrony Państwa i jego zastępcy, 

7) Szef Urzędu Ochrony Państwa lub upoważniona przez 
niego osoba w stosunku do funkcjonariuszy pełniących 
służbę w centrali Urzędu Ochrony Państwa oraz człon
ków ich rodzin, a także członków rodzin osób wymienio
nych w pkt 6, 

8) szefowie delegatur Urzędu Ochrony Państwa w stosun
ku do funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie ich 
dtiałania oraz członków ich rodzin, 

9) Komendant Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Urzędu 
Ochrony Państwa w stosunku do funkcjonariuszy peł
niących służbę w podległej mu jednostce organizacyjnej 
oraz członków ich rodzin, 

10) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do 
dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej 
Straży Granicznej i ich zastępców, komendantów od
działów Straży Granicznej i ich zastępców, Komendanta 
Centrum Szkolenia Straży Granicznej i jego zastępcy, 
Komendanta Oddziału Administracyjno-Gospodarcze
go Komendy Głównej Straży Granicznej i jego zastęp
ców oraz członków ich rodzin, 

11) Komendant Główny Straży Granicznej lub upoważniona 
przez niego osoba w stosunku do funkcjonariuszy 
pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Grani
cznej oraz członków ich rodzin, 

12) komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant 
Centrum Szkolenia Straży Granicznej i Komendant Od
działu Administracyjno-Gospodarczego Komendy Głó
wnej Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy 
pełniących służbę na terenie ich działania oraz członków 
ich rodzin. 

§ 3. 1. Organ odszkodowawczy bada i ocenia sprawę 
na podstawie całokształtu dowodów i oświadczeń zaintere
sowanego. 

2. W razie śmierci funkcjonariusza organ odszkodowa
wczy jest obowiązany ustalić wszystkich członków rodziny 
uprawnionych do odszkodowania. 

§ 4. Organ odszkodowawczy wszczyna postępowanie 
z urzędu w razie; 

1) śmierci funkcjonariusza w okresie służby wskutek wypa
dku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub 
choroby powstałej w związku ze szczególnymi właś
ciwościami lub warunkami służby, 

2) doznania przez funkcjonariusza w okresie służby trwałe
go uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choro
by, o których mowa w pkt 1. 

§ 5. 1. W razie ustalenia, że wypadek, któremu uległ 
funkcjonariusz, jest wypadkiem pozostającym w związku 
z pełnieniem służby, a choroba powstała w związku ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, organ 
odszkodowawczy kieruje 'funkcjonariusza do komisji lekars
kiej służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych w celu 
ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu wskutek tego wy
padku lub choroby. 

2. W razie śmierci funkcjonariusza organ odszkodowa
wczy zwraca się niezwłocznie do komisji lekarskiej resortu 
spraw wewnętrznych z wnioskiem o ustalenie, czy śmierć 
funkcjonariusza pozostaje w związku ze służbą wskutek 
wypadku lub choroby, o których mowa w ust. 1. 

§ 6. 1. Organ odszkodowawczy wszczyna postępowa
nie na wniosek zainteresowanego, jeżeli: 

1) śmierć funkcjonariusza lub uszczerbek na jego zdrowiu 
wskutek wypadku lub choroby, o których mowa 
w § 4 pkt 1, nastąpiły po zwolnieniu ze służby, 

2) stan zdrowia funkcjonariusza uległ pogorszeniu wsku
tek takiego wypadku lub choroby. 

2. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 7. Jeżeli w związku z wypadkiem, któremu uległ 

funkcjonariusz, jest prowadzone postępowanie karne, a wy
nik tego postępowania może mieć wpływ na uprawnienia 
funkcjonariusza lub członków jego rodziny do odszkodowa
nia, organ odszkodowawczy może zawiesić wydanie decyzji 
do czasu zakończenia postępowania karnego, o czym powia
damia się osoby zainteresowane. 

§ 8. Prawo do odszkodowania należnego funkcjonariu
szowi ustala się na podstawie: 

1) orzeczenia komisji lekarskiej służby zdrowia resortu 
spraw wewnętrznych, stwierdzającego procentowy sto
pień uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza wskutek 
wypadku lub choroby, z tytułu której przysługuje od
szkodowanie, 

2) protokołu powypadkowego, sporządzonego przez ko
misję powypadkową działającą na podstawie odrębnych 
przepisów, 

3) zaświadczenia stwierdzającego wysokość uposażenia 
określonego wart. 5 ust. 2 ustawy. 

§ 9. 1. Prawo do odszkodowania należnego małżon
kowi zmarłego funkcjonariusza ustala się na podstawie: 

1) orzeczenia komisji lekarskiej służby zdrowia resortu 
spraw wewnętrznych, stwierdzającego związek śmierci 
funkcjonariusza ze służbą wskutek wypadku lub choro
by, z tytułu których przysługuje odszkodowanie, 
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2) protokołu powypadkowego, o którym mowa w § 8 pkt 2, 

3) wyciągu z aktu małżeństwa. 

2. Prawo do odszkodowania należnego pozostałym 
członkom rodziny funkcjonariusza ustala się na podstawie 
dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz zaświad
czenia właściwego organu emerytalnego, stwierdzającego 
spełnienie przez te osoby warunków do uzyskania renty 
rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu ; 

§ 10. 1. Prawo do odszkodowania za szkody poniesio
ne wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w związku 
z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku i wysokość 
tego odszkodowania ustala się na podstawie: 

1) protokołu powypadkowego, o którym mowa w § 8 pkt 2, 

2) innych dowodów przedstawionych przez osobę upraw
nioną do odszkodowania . 

2. Wysokość odszkodowania za utracone lub znisz
czone przedmioty osobistego użytku ustala się na podstawie 
ceny rynkowej aktualnej w dniu wydania decyzji w sprawie 
odszkodowania, z uwzględnieniem stopnia zużycia . 

3. W razie uszkodzenia przedmiotów, odszkodowanie 
stanowi równowartość kosztów przywrócenia ich do stanu 
sprzed wypadku . Jeżeli jednak stopień uszkodzenia jest 
znaczny albo koszty naprawy przekraczałyby wartość uszko
dzonego przedmiotu, wypłaca się odszkodowanie w wyso
kości określonej w ust. 2. 

§ 11. 1. Organ odszkodowawczy wydaje decyzję 
w sprawie odszkodowania w ciągu 7 dni od zebrania 
wszystkich niezbędnych dowodów. 

2. Decyzja powinna zawierać: 

1) podstawę prawną, na której została wydana, 

2) określenie wysokości: 

a) jednorazowego odszkodowania pieniężnego, 
b) odszkodowania przysługującego każdemu z upoważ

nionych członków rodziny zmarłego funkcjonariusza, 
c) odszkodowania przyznanego za szkody poniesione 

wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przed
miotów osobistego użytku w związku z wypadkiem, 
jeżeli odszkodowanie takie jest równocześnie przy
znawane, 

3) uzasadnienie decyzji, 

4) pouczenie o środkach odwoławczych . 

§ 12. 1. Odwołanie od decyzji organu odszkodowaw
czego wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, 
w terminie miesiąca od doręczenia decyzji. 

2. Organ odszkodowawczy przesyła niezwłocznie ca
łość posiadanych w sprawie akt do właściwego sądu wraz 
z odpowiedzią na odwołanie. 

3. Organ odszkodowawczy, jeżeli uzna odwołanie 
w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną 

decyzję . W t~ wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego 
biegu. 

4. Jeżeli organ odszkodowawczy nie wydał decyzji 
w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku 
o odszkodowanie bądź powstania obowiązku wszczęcia 
postępowania z urzędu, odwołanie można wnieść w każdym 
czasie po upływie tego terminu. 

§ 13. 1. Jeżeli po zebraniu wszystkich niezbędnych 
dokumentów organ odszkodowawczy wymieniony w '§ 2 pkt 
2, 6 i 10 uzna, że zachodzą szczególne okoliczności uzasad
niające przyznanie jednorazowego odszkodowania pienięż
nego w kwocie wyższej niż określona wart. 5 lub 6 ustawy, 
albo przyznan A..! takiego odszkodowania członkom rodziny 
zmarłego funkcjonariusza nie spełniającym wymaganych 
warunków lub innej osobie bliskiej albo członkom rodziny 
funkcjonariusza, który zginął w czasie pełnienia służby 

- przedstawia wniosek oraz zebrane dokumenty w sprawie 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub upoważnionemu przez 
niego organowi. Pozostałe organy przedstawiają wniosek 
odpowiednio Komendantowi Głównemu Policji, Szefowi 
Urzędu Ochron'f Państwa i Komendantowi Głównemu Stra
ży Granicznej. 

2. Organ wymieniony w ust. 1 może: 

1) wydać decyzję, w której przyzna jednorazowe odszko
dowanie pieniężne: 
a) funkcjonariuszowi albo uprawnionemu członkowi 

rodziny zmarłego funkcjonariusza, nie spełniającemu 
warunków wymaganych do uzyskania renty rodzin
nej - w kwocie określonej wart. 5 lub 6 ustawy, 
podwyższonej w granicach do 50%; podwyższenie 
odszkodowania o więcej niż 50% wymaga zgody 
Ministra Spraw Wewnętrznych, 

b) członkowi rodziny zmarłego funkcjonariusza nie spe
łniającemu warunków wymaganych do uzyskania 
renty rodzinnej albo innej osobie bliskiej - od
szkodowanie w granicach określonych art. 6 ustawy, 

c) członkom rodziny funkcjonariusza, który zaginął 
w czasie pełnienia służby - odszkodowanie w wy
sokości określonej wart. 6 ustawy, 

2) wniosek odrzucić . 

§ 14. Sprawy wszczęte, lecz nie zakończone przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia , prowadzi się na 
podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia. 

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie przyznawania 
i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków 
i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji 
Obywatelskiej (Dz. U. Nr 11, poz. 84) . 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Macierewicz 
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