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laniu prawa do górniczej emerytury lub renty (Dz. U. Nr 10. 
poz. 44. z 1986 r. Nr 48. poz. 249 i z 1989 r. Nr 27. poz. 145) 
w załączniku nr 2 w części I: 
1) w pkt 1 po wyrazie "wrębiarz" dodaje się wyraz "taranis-

ta". 

2) w pkt 8 wyrazy "górnik cieśla. ładowacz. budowacz" 
zastępuje się wyrazem "pracownicy". 

3) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu: 
,,9a) górnik tamiarz. 
9b) górnik szlamiarz chodników wodnych i rząpi." 

4) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
,,13) rzemieślnicy stale zatrudnieni pod ziemią w przod 

kach przy bieżącej obsłudze i konserwacji sprzętu 
mechanicznego i elektrycznego oraz montażu. 
demontażu i konserwacji instalacji hydral:llicznej. 
pneumatycznej. elektrycznej i sygnalizacyjnej .... 

§ 2. Rozporządzl:lnie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : J. Kuroń 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 5 października 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie 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. z 1991 r. Nr 94. poz. 
422 i Nr 107. poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54. poz. 254). art. 55 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony 
Państwa (Dz. U. Nr 30. poz. 180. z 1991 r. Nr 94. poz. 422 i Nr 
107. poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54. poz. 254). art. 73 ustawy 
z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 
78. poz. 462. z 1991 r. Nr 94. poz. 422 i z 1992 r. Nr 54. poz. 
254) oraz w związku z art. 59 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88. poz. 
400 oraz z 1992 r. Nr 21. poz. 86 i Nr 54. poz. 254) zarządza 
się. co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 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 (Dz. U. Nr 29. poz. 
129) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule po wyrazach "Urzędu Ochrony Państwa" wyraz 
.,i" zastępuje się przecinkiem oraz skreśla się kropkę 
i dodaje wyrazy "i Państwowej Straży Pożarnej". 

2) w § 1 w ust. 2 wyraz "lub" zastępuje się przecinkiem oraz 
skreśla się na końcu ustępu kropkę i dodaje wyrazy "lub 
strażaka Państwowej Straży Pożarnej .... 

3) w § 2: 
a) w pkt 1 w lit. a) po wyrazach " Komendanta Głów

nego Straży Granicznej i jego zastępców." dodaje się 
wyrazy "Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej i jego zastępców." 

b) w pkt 12 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się pkt 13-17 w brzmieniu: 
,,13) Komendant Główny Państwowej Straży Poża

rnej w stosunku do dyrektorów biur (równo
rzędnych) Komendy Głównej Państwowej 

Straży Pożarnej i ich zastępców. komendantów 
wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej 
i ich zastępców. komendantów szkół Państ
wowej Straży Pożarnej i ich zastępców. dyrek
torów jednostek badawczo-rozwojowych 
Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców. 

14) Komendant Główny Państwowej Straży Po
żarnej lub upoważniona przez niego osoba 
w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służ
bę w Komendzie Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej oraz członków ich rodzin. a także 
członków rodzin osób wymienionych w pkt 13. 

15) komendanci wojewódzcy (stołeczny) Państ
wowej Straży Pożarnej w stosunku do funkc
jonariuszy pełniących służbę na terenie ich 
działania oraz członków ich rodzin. z wyjątkiem 
funkcjonariuszy. o których mowa w pkt 16 i 17. 
i członków ich rodzin. 

16) komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej 
w stosunku do funkcjonariuszy pełniących 
służbę w podległych im jednostkach organiza
cyjnych szkół oraz członków ich rodzin. 

17) dyrektorzy jednostek badawczo-rozwojowych 
Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do 
funkcjonariuszy pełniących służbę w tych jed
nostkach .... 

4) w § 13 w ust. 1 po wyrazach "Szefowi Urzędu Ochrony 
Państwa" wyraz "i" zastępuje się przecinkiem oraz 
skreśla się na końcu ustępu kropkę i dodaje wyrazy "i 
Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożar
nej." 

§ 2. Sprawy wszczęte po dniu 1 lutego 1992 r.. lecz nie 
zakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. 
prowadzi się na podstawie przepisów niniejszego rozporzą
dzenia. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych : A. Milczanowski 
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