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świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym od
bywającym służbę zastępczą (Dz. U. Nr 31, poz. 133, Nr 
52, poz. 241, Nr 62, poz. 308, Nr 78, poz. 399 i Nr 100, poz. 
504, z 1993 r. Nr 59, poz. 277, Nr 83, poz. 391 i Nr 99, poz. 
453, z 1994 r. Nr 12, poz. 45, Nr 33, poz. 124, Nr 88, poz. 
411, Nr99, poz. 481, Nr 138, poz. 738 i Nr 140, poz. 795, 
z 1995 r. Nr 19, poz. 96, Nr 47, poz. 247, Nr 85, poz. 431 
i Nr 136, poz. 675, z 1996 r. Nr 24, poz. 111, Nr 56, poz. 
255 i Nr 105, poz. 487, z 1997 r. Nr 12, poz. 69, Nr 34, poz. 
211, Nr 52, poz. 333 i Nr 120, poz. 761 oraz z 1998 r. Nr 

29, poz. 158) w § 1 w ust. 1 wyrazy ,,7,84 zł" zastępuje 
się wyrazami ,,8,30 zł" . 

2. Świadczenie w wysokości ustalonej w ust. 1 
przysługuje od dnia 1 sierpnia 1998 r. 

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

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 3 września 1998 r. 

w sprawie wysokości opłaty od wniosku 
o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia kolegium do spraw wykroczeń. 

Na podstawie art. 116 § 6 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykro
czenia (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, 
z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, 
poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, 
poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, 
poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 34, 
poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 251 
i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 32, poz. 131, Nr 94, 
poz. 419, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, z 1995 r. Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 43, 

poz. 272, Nr 102, poz. 643 i Nr 123, poz. 779 oraz 
z 1998 r. Nr 113, poz. 717) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Opłatę od wniosku o uchylenie prawomocne
go rozstrzygnięcia kolegium do spraw wykroczeń usta
la się na kwotę 100 zł. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia, 

Minister Sprawiedliwości: w z. J. Niemcewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 sierpnia 1998 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowań przysługujących w razie utraty życia albo poniesienia 
uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Straży Granicznej lub w związku z jej 

udzielaniem. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, 
z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 
z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. 
Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. 
Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) za
rządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Odszkodowania określone w rozporządzeniu 
przysługują osobie, zwanej dalej "osobą poszkodowa
ną", która podczas udzielania pomocy Straży Granicz
nej lub w związku z jej udzielaniem, w trybie określo
nym w odrębnych przepisach, poniosła śmierć albo 
uszczerbek na zdrowiu lub szkodę w mieniu. 

2. Odszkodowania mogą być przyznane osobie po
szkodowanej, która - działając bez porozumienia z or
ganami Straży Granicznej - podjęła czynności zmie-

rzające do zapobieżenia popełnieniu przestępstwa al
bo wzięła udział w pościgu lub ujęciu osoby podejrza
nej o popełnienie przestępstwa, którego zwalczanie 
należy do ustawowych zadań Straży Granicznej. 

3. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa 
w ust. 1 lub 2, osoba poszkodowana zmarła, odszkodo
wania przyznaje się członkom jej rodziny. 

4. Odszkodowania nie przysługują, jeżeli śmierć, 
uszczerbek na zdrowiu albo szkoda w mieniu osoby po
szkodowanej nastąpiły z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa albo gdy ich wyłączną przyczyną było 
nadużycie alkoholu lub środków odurzających. 

§ 2. Odszkodowania z tytułu utraty życia albo po
niesienia uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu 
wskutek okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 1 
lub 2, zwanych dalej "wypadkiem", obejmują: 

1) jednorazowe odszkodowanie - dla osoby poszko
dowanej, która doznała stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu, 
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2) jednorazowe odszkodowanie - dla członków ro
dziny zmarłej osoby poszkodowanej, 

3) świadczenia wyrównawcze - dla osoby poszkodo
wanej, której wynagrodzenie uległo obniżeniu 
wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu, 

4) odszkodowanie za szkody poniesione w mieniu -
dla osoby poszkodowanej lub członków jej rodziny. 

Rozdział 2 

Odszkodowanie z tytułu śmierci osoby poszkodowa
nej albo uszczerbku na zdrowiu 

§ 3. 1. W razie śmierci osoby poszkodowanej wsku
tek wypadku, jednorazowe odszkodowanie przysługu
je następującym członkom jej rodziny: 

1) małżonkowi, z którym w dniu śmierci osoba po
szkodowana pozostawała we wspólności ustawo
wej, lub uprawnionemu do świadczeń alimentacyj
nych z jej strony na podstawie prawomocnego 
orzeczenia sądu lub ugody sądowej, 

2) dzieciom własnym, dzieciom małżonka i przyspo
sobionym, wnukom i rodzeństwu, jeżeli w dniu 
śmierci osoby poszkodowanej spełniali warunki 
wymagane do uzyskania renty rodzinnej, określo
ne w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pra
cowników i ich rodzin, 

3) rodzicom, osobom przysposabiającym, macosze 
oraz ojczymowi , jeżeli w dniu śmierci osoby po
szkodowanej prowadzili z nią wspólne gospodar
stwa domowe lub jeżeli osoba ta przyczyniała się 
w znacznym stopniu do ich utrzymania albo jeżeli 
zostało ustalone prawomocnym orzeczeniem sądu 
lub ugodą sądową prawo do alimentów z jej strony. 

2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, przy-
sługuje również byłemu małżonkowi osoby poszkodo
wanej, jeżeli był on uprawniony do świadczeń alimen
tacyjnych przysługujących na podstawie prawomoc
nego orzeczenia sądu lub ugody sądowej. 

3. Odszkodowanie przysługuje niezależnie od zasił
ku pogrzebowego, odprawy oraz innych świadczeń 
przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Jeżeli do odszkodowania uprawnione są tylko 
dzieci, ustaloną kwotę odszkodowania dzieli się mię
dzy nie w częściach równych. 

5. Jeżeli osoba poszkodowana zmarła wskutek wy
padku po otrzymaniu z tego tytułu odszkodowania, 
uprawnionym członkom jej rodziny przysługuje od
szkodowanie, jeżeli byłoby ono wyższe niż odszkodo
wanie wypłacone tej osobie. W takim wypadku odszko
dowanie przyznaje się w wysokości stanowiącej różni
cę między kwotami tych odszkodowań i wypłaca się 
w odpowiednich częściach uprawnionym członkom ro
dziny. 

6. Jednorazowe odszkodowanie pieniężne wypłaca 
się także, jeżeli osoba poszkodowana zmarła wskutek 
wypadku w ciągu 3 lat od tego zdarzenia. 

§ 4. 1. Osobie poszkodowanej, która doznała stałe
go lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek 
wypadku, przysługuje jednorazowe odszkodowanie 
pieniężne. 

2. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie 
naruszenie sprawności organizmu, które powoduje 
upośledzenie czynności organizmu nie rokujące popra
wy. 

3. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się 
takie naruszenie sprawności organizmu, które powo
duje upośledzenie czynności organizmu na okres prze
kraczający sześć miesięcy, mogące jednak ulec popra
wie. 

4. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje za 
każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu. 

§ 5. 1. Odszkodowanie ulega proporcjonalnemu 
zwiększeniu, jeżeli uszczerbek na zdrowiu, będący na
stępstwem wypadku, ulegnie zwiększeniu co najmniej 
o 10% w stosunku do tego, który był podstawą przy
znania odszkodowania. 

2. Zwiększenie odszkodowania, o którym mowa 
w ust. 1, przysługuje, jeżeli zmiany w stanie zdrowia 
osoby poszkodowanej uzasadniające zwiększenie od
szkodowania nastąpiły w czasie określonym w § 3 
ust. 6. 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Mi
nister Spraw Wewnętrznych i Administracji może przy
znać odszkodowanie: 

1) członkowi rodziny osoby poszkodowanej, która 
zmarła wskutek wypadku, nie spełniającemu wa
runkówwymaganych do uzyskania renty rodzinnej 
albo innej osobie bliskiej - w granicach określo
nych w przepisach, o których mowa w § 8, 

2) osobie poszkodowanej albo uprawnionemu człon
kowi rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku -
wyższe niż odszkodowanie określone w przepi
sach, o których mowa w § 8. 

§ 7. Kwoty jednorazowych odszkodowań ulegają 
podwyższeniu w ostatnim miesiącu każdego kwartału 
o taki procent, o jaki wzrosło przeciętne miesięczne wy
nagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w poprzed
nim kwartale. Kwoty jednorazowych odszkodowań 
wynikające z podwyżki zaokrągla się w górę do peł
nych 10 groszy. 

§ 8. W zakresie wysokości kwot jednorazowych od
szkodowań oraz zasad i terminów wzrostu stosuje się 
odpowiednio przepisy obwieszczeń Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej wydanych na podstawie § 5 ust. 2 
i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 
1988 r. w sprawie podwyższania niektórych świadczeń 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz. U. Nr 29, poz. 199 i z 1989 r. Nr 61, poz. 366). 

Rozdział 3 

Świadczenia wyrównawcze 

§ 9. 1. Osobie poszkodowanej, która wskutek wy
padku doznała uszczerbku na zdrowiu co najmniej 
w 20% i osiąga wynagrodzenie zmniejszone co naj
mniej o 10%, przysługuje świadczenie wyrównawcze. 

2. Świadczenie wyrównawcze nie przysługuje, je
żeli z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do 
pracy osoba poszkodowana pobiera rentę z tytułu nie
zdolności do pracy. 




