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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 7 lipca 1994 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia 
lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem 

pomocy Wojskowym Służbom Informacyjnym. 

Na podstawie art. 13 ust. 4 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, z 1992 r. Nr 
54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 53, poz. 214), w związku z art. 
15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. 
Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. 
Nr 43, poz. 165) zarządza się, co następuje: 

§ 1. ·1. Świadczenia odszkodowawcze określone w roz
porządzeniu przysługują osobie, która w czasie udzielania lub 
w zllliiązku z udzielaniem - w trybie określonym odrębnymi 
przepisami - pomocy Wojskowym Służbom Informacyjnym 
poniosła uszczerbek na zdrowiu albo szkodę w mieniu, 

· zwanej dalej "osobą poszkodowaną". 

2. Świadczenia odszkodowawcze, o których mowa 
w ust. 1, są przyznawane na zasadach i w trybie określonych 
w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

· z · dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu 
przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługują
cych w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na 
zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub 
w związku z udzielaniem pomocy Policji, Urzędowi Ochrony 
Państwa lub Straży Granicznej (Dz. U. Nr 98, poz. 437), 
chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. 

§ 2. Świadczenia lecznicze i rehabilitacyjne, zaopatrze
nie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrun
kowe i pomocnicze dla osoby poszkodowanej oraz dla 
członków rodziny osoby poszkodowanej, której przyznano 
rentę inwalidzką na podstawie rozporządzenia, albo upraw
nionych do renty rodzinnej po osobie poszkodowanej są 
udzielane według przepisów w sprawie pomocy leczniczej 
dla żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin. 

§ 3. Do sposobu ustalania stopnia uszczerbku na zdro
wiu osoby poszkodowanej albo związku śmierci osoby 
z wypadkiem, a także właściwości organów, trybu przy
znawania i wypłaty odszkodowania stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach 
odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków 
i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. 
U. Nr 53, poz. 342, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192) i przepisy wydane na jej podstawie. 

§ 4. Świadczenia przewidziane w rozporządzeniu wy
płaca się z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerst
wa Obrony Narodowej . 

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

Minister Obrony Narodowej: P. Kołodziejczyk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 lipca 1994 r. 

w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej, 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Di.ecezji Gliwickiej. 

Na podstawie art. 10 w związku z art. 34 ust. 3 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 
154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 
504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz:' 459, z 1993 r. Nr 
7, poz. 34 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3). i w z,wiązku z·art. 7 ust. 
4a ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w or
ganizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i cen
tralnych jorgan,ówadministracji państwowej (0(:. U. Nr 50, 
poż. '26'2, zf981 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r~ Ni30, poz. 163, 
Nr 64, poz. 387, Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34; 

· p()~. ~ 1.!:l8) ~arządza się, c.o, nc;lstępuje: 

§ 1. Nadaje się osobowość prawną organizacjom koś
cielnym Kościoła Katolickiego 'w Rzeczypospolitej Polskiej 
pod n~zwą: ' i 

" 
1) "Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży .Archidiecezji 

Warmińskiej" z siedzibą w Olsztynie, 'erygowane przeż 
Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego, l 

2) ; ,Kat6Iickie Stowarzyszenie Młbdzreży Diec~ijl Zj'elclno
górskd-Gorzowskiej" z siedzibą VIi Zielonej : Górze, lery
gowane przez Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego, 


