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ZARZĄDZENIE M1NISi RA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 'l,g marca 1960 r. 

,,~ sprawie określenia składników lJodstawy wymiaru renty funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz ich rodzin, 

Na podstawie art. 3S ' i 66 ustawy z dnia 10 grudnia 
'1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 69, poz. 436) oraz 
art. 9 ust. 3i 40 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
(I .. zaopatrzeniu emerytalnym Junkcjonariuszów Milicji Oby
watelskiej oraz ich' rodzin (Dz. U. Nr 12, poz. 70) zarządza 
się; co następuje: 

zwolni'eniem ze służby . Dodatek ten wlicza się w wysókośd 
przesiętnej kwoty. miesięcznej. 

§.J.. Jeżeli stanowisko, które funkcjonariusz zajrriował, 
nie istniało w dniu 30 czerwca 1954 r ., za podstawę wymiaru. 
rent, o jak.ich mowa wart. 40 ustawy z dnia .31 stycznia 
1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Mili-
cji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 12, poz. 70), 

§ 1. t. Do podstawy wymiaru renty funkcjona riuszów przyjmuje · się uposażenie odpowiadające przyznanej ostatnio 
Służby .Więziennej oraz członków ich rodzin .wlicza się · "/. wy- ,' grupie uposażenia wraz z dodatkami (§ 1 !lst. 1) i równo
jątJtiem dodatku. rodzinnego wszystkie dodatki do uposaie- . wartością świadczeń ża . umundurowanie, obliczone według 
nia zasadniczego:" stawek obowiązujących w dniu '30 czerwca 1954 r. W : tym 

l) należne funkcjonariuszowi . na ostatnio zajmowanym sta
nowisku albo · 

2) wypłacane w okresie kolejnych .2 lat służby, jeżeli za 
podstawę wymiaru renty przyjmuje się przeciętne mie
sięczne uposażenie z okresu kolejnych 2 lat służby. 

2. Dodatek . uzasadniony specjalnymi kwalifikacjami iwa
. nnika-łl1i służby (dodatek specjalny) wlicza się do podstawy 
'wymia·ru renty VI przypadkach, gdyfunkcjonarjutizotrzy
lIIywą.ł ten dodatek co ni1jmniej w ciągu FOku w okresie 
Przyjętym do obliczenia podstawy wymiaru renty lub gc1V 
:la podstawę pr~yjęto -llp ':Jsażenie otrzylnywane na ' ostatnio 
zajmowanym stanowisku w clągU ' rok u . bezpośrednio przed 

I 

przypadku do podstawy wymiaru renty wlicza się najwyż

szy dodatek według zajmowanego stanowiska przewidziany. 
dla danej grupy - również według stawek obowiązujących 
w '.łniu 30 czerwca 1954 r. Dodatek specjalny wlicza. się na. 
zasadach określonych w § 1" ust. 2. 

§ 3.. Wysokość stawek miesięcznych z tytułu równowar
tości świadczeń zaopatrzenia mundurowego z uwzględnie

niem poszczególnych okresów ustalają tabele zalączone do 
niniejszego zarządzenia. 

ł 4. . Zarządzenie wchodzi w :życie z ·dniem . ogłos-zenia 
z mocą od dnia 3 stycznIa 1'96(} r. 

Minister . SprawiedJhvości: w z. K. ZawadzJd 

" 

Żilłą~znjltdo zil rządzenia MinNra: ,'. _. 
Sprilwiedliwosci z dnkl . 29 D}ilrca 
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1960 r. (poz. 169) . 

. TABELA Nr l 

STAWEK MIESIĘCZNYCH ROWNOW ARTOSCI SWIADCZENZAOP>ATRZENIA MUNDUROWEGO 

obowiązujących ·, w okresie od dnia )0 czerwca 1954 r. ~o . dnia 21 maja 1935 r. 

Stopień i stanowisko Suma złotych 

Funkcj..onaJiusze . młodsi ' na stanowiskach funkcjonariuszy . młodsz,ych . 

FUłl~ciona~ i.usze młodsi . na stanowisk.:ilcll ti.J~kcjonariuszy .starszych : . , 

Funk,cjon~lIi4SZe . . starsi . ~d .. :aspiranta· .do starszego- in~pektoFawłącznie . ,'.,,' 

. F"nkcW:uć;\l'iy-sle ., st~~i · , qd- kflcmjMnił- · fIl stopnia do komisar~a- . U; ~topniit" , ~JąC:lIlie . Da<: łyGhże-.: 
stanowiskach . l ;' 

.104,,..

,1:4.l ,,...,-

17~~ 

226,-

Funkcjona~~us~e sta.rsi qd komiSarza III stop,nia do komisarza L stopni~ na stanpwiskaf~ko.- . . .. 
misalZy -1 ' s[oprii~' '.' " , ' '. ,..:,. .. . • . ' . 2-«>,-:-

~. Iu~~cjooar~us.7;e 'llllod~ j - C"" Jwbj(ttY:J na-stąnow,i~k-ftch ' funkejonarius~ymłodsz·yc~ . I()S,- .. 

200,-

244;-

._1. _.: ' f.~~.Gjon.~J;ipJ;ze. ~ł,~~i.:,7 Jio~~('~y. n ... .stanowisk~ch. !I;ł,nk.cjona [ju!>zy stafs~y(:h 

- 8, . · FIllłk:c~.uiusze starsi -kobiety ··od . aspiranta do słars7.ego jnspęklOla . w.łącznje 

, .:: 

• .: l.o-~. " • 

". '~ 
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TABELA Nr 2 

STAWEK MIESIĘCZNYCH ROWNOWARTOSCI SWIADCZEŃ ZAOPATRZENIA MUNDUROW2GO 

o.bo.wiązujących w o.kresie o.d ónia 22 lIlaja ' 1955 r. do. dnia 31 maj a 1956 r. 

Sto.pień i stanDwisko Suma złotych 

Funkcjonariusze mło.dsi na stano.wiskach funkcj onariuszy mło.dszy ch 

Funkcjo.nariusze mło.dsi na stano.wiskach funkcjonariuszy stilrszych 

Funkcjonariusze starsi o.d aspiranta .do. starszego. inspektora włącznie 

170,

, 239,-

Funkcjonariusze starsi od ko.misarza III stepnia do ko.misarza II sto.pnia włącznie na tychże 
stanDwiskach 

Funkcjo.nariusze starsi ód komisarza nr stopnia po komisarza I stopnia 'na stanDwiskach ko.
misalzy I stopnia 

, Funkcjonariusze młodsi kDbiety na stanowiskltch lunkćjDnariuszy mło.dszych 

Funkcjo.nariusze ' młodsi kobiety na , śtanowishch tu~k(jona~i\l5zy ~t\lrszy<;h . 

Funkcjonariusze 'starsi - ko.biety Dd aspiranta do starszego. inspektora włącznie 

TABELA Nr 3 

ST A WEK MIESIĘCZNYCH ROWNOW ARTOSCI $WIAPCZEŃ ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO 

obowiązujących w o.kresit: od dnia l czerwca 1956 r. do . dnia 30 kwietn·ia .1957 r. : 

278,--:, 

365,-

434,-

162,-

22f),- ' 

315,~ 

Sto.pień i stanDwisko. Sumazło.tyth " 

Funkcjo.nariusze ·111IDdsi na ,stan~wiskach funkcjo.nariuszy mło.dszych 

FUD:kcj'onariusze młodsi na stanDwiskach . fUłlkcjo.nariu~zy starszych 

Funkcjo.nariusze starsi o.d aspiranta do. starszego inspektor.a włącznie 

Funkcjonariusze starsi o.d kDmisarza III stopni3 do. ko.misarza II stopnia włącznie. na tychże 

s1.a,no.wiskach 

Funkcjonariusze starsi od , komisarza HI stDpnia ,do komisarza ,l stopnia na stanowiskach ko.- ' 
misarzy l stopnia ''!łt 

Funkcjonariusze młodsi kobiety nil stimowiskach funkcjonariuszy młodszych , 

Funkcjonarius~e młotlsi. ko.biŁty na stanowiskach funkcjo.nariuszy starszych 

Funkcjonariusze starsi ~ kobiety: od aspiranta do. starszego. inspektora wJącznie 

TAB..ELA Nr :ł 

STAWEK MmSIĘCZNYCH ROWNOWARTO$Cl SWIADCZEŃ ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO 

obowiązujących- w okresie od dnia 1 m"ja 1957 r: do dnia 31 grudnia 1958 r. 

'Hi2,~ , 

244,-;- , 

282.- " 

375,-

,(31,-

149,-

236,,-

332,~ 

Sto.pie)l i stanDwisko Suma zło.tych 

" >------------------------------------
l. 

2, 

,,>,.,. , 3. , 

: .. 5. 

6. 

.1; 

. , . Ił. 

Funkcjonariusze , młodsi· nas'Łano.wiskach funkcjonariuszy , młodszych 

Fun.kcjonaJiu,>ze młodsi '-nastanDwiskach funkcj.onMiuszy 'starszych-

,funkcjonariusze starsi- ,od , aspiranta', ,d.o ·:star~zego inspektorawJącznie · 

.JiunkIJjenarhlszlv- :starsi. ·od dtemisarza Ul sto.pnia do 'komisarza II stopnia włącznie' na-, ty~hżf!,:', 
fllanowisk ach 

Funkcjo.narius~~starsi ' od kbmi'sarza III stopnia 00 koniis~rza I stopnia na s'timowiskilch ku
Hiisiirzy I stopnia 

Funkcjonariusże młodsi - kobiety na stanowiskł.!ch .hlDkcjoPilrillszy młodszych 

j63,-

25'9;~ 

" "I ~ 

.46-3,-

t'MJ,- , 

2(5~- " Ftinkcjonariusze 'młodśi' ~' kobiety na 'stanO,-viskach , funkcjoi'lćuius7JY starszych ' 

Funk€jtJllilriuSz.e . starsi "~kObiety ' Qd- aspiranta 6,Q , $'tarsz-flfjo . inspektora' wlącżnie-- "'317,-
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TABELA Nr 5. 

STAWE.K: MIESIĘCZNYCH ROWNOWARTO$CI SWIADCZEN ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO 

obowiązujących W okresie od dnia 1 styq:nia 1959 r. do dnia 31 grudnia 195~ r. 

. Stopień S'un1ił złotych 

L Fltnkcjon~riuszemłodsi 

2. Funkcjonariusze starsi od aspiranta do starszego ins!:lektora włącznie 

181,"':"

:ftO,-
440,-'--

478,"

''}.'P,-

. . 
3. Funkcjon,'iriusze starsi od komi:iiuza lIt stopnia do komisarza II s topnia włącznie 

Funkcjonariusze starsi - komisarze I stopnia 

Funkcjonariusze młodsi - kobiety 

/ 4. 

5. 

6.· Fun:kcJonariu;;;z~ slarsi - kobiety · od lłSpinanta d~ stuu.ego inspektoa Włączłłie 335,- ' 
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ZARZĄDZENIE MINIS1'RA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

· z dnia 28 ' łlHHca WHO r· .. · , 

w sprawieuzłłania z. rezerwat przyrody . 

Na podstawie art. 13'- ustawy z "dni'a 1 kwtetn-i crttt4'!r. 
oodu:o~.j'e · ~·rzyfOtly (Dz. U. Nr 25, poz. 1801 za.rząJza :'iię, 
co lłilStęfłU.~; . · 

t. Uznaje się Z'd rezerwat przyrody pod nazwą "SIm
wronno" obszar o powierzchni 1,93 ha, poJożony w miej'!>C@
wości 'Skowronno Dolne, w glOmadzie Brzeście , w powiecie 
!)ińczowskim województwa kieleckiego. 

2. VV sklad rezerwatu wchodzi zachodnie zbocze wzgó
rza zbudowane90 i . wapieni spiaszczonych o cienkiej war
stwie gleby Hrodzajnej. położone wśród pól uprawnych wsi 
Skowronno Dolnf!. Granice ' rezerwatu zostały o:znaczone W 

terenie i na mapie rezerwatu w skali '1 : 2000, stanowiącej 
załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody 
poddanych pod ochronę. 

. 3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania Ze wzg!f:rlów 
naukowych dydaktycznych fragmentu zbiorowisk muraw 
$te~owych. 

. 4. Na ~bszaTze rezerWatu z'd'bronione są: 

li) wycinanie, niszczenie lub uszkadzani-e roś1in, . 
bl pasanie zwierząt ' gos:pocll'll"skichi koszenie trawy, .' , 
ci . zbiór ziół leczniczych oraz innych ro.~.ljn lub ich częśc:i, 
d) zaorywanie, niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin~ 
e) zanie<.zyszczauie· terenu i wzniecanie oqnia, 
f) polowanłe. chwytdllie, płoszenie i -zabij.i.ł1ie dziko ży,

jących zwierząt, 

g) umieszczanie tablic, napisów i inrlych znaków, z wy
jątkiem tabHc i zdaków zwi-ązanych z ochroną terenu; 

'h) wznoszenie budowli onz 'zakładanie lub budowa urzą
"'-dzeń komuńikacy jnych i innych , tHządzeli ' techn~cz-
nych. ' . ' . '. 

i) przebywanie na terenie H~zerwatl1 poza !l'iejscami; ~p'e; 
cjaJnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora 
:przyrody . 

S. Zilfządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

Minister Lesnictwa Przemysłu Drzewnego: J . Dqb-Kocioł 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia. 11 marca 1%0 1'. 

() zmianie zarządzenia . z dnia 16 sierpnia 1958 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych za~ranicznych pojazdóW: ' ';... 
m·echanicznych. 

Na podstawie § 19 ust. 3, § 39 ust. 2a i § 40 ust. 2 i 3 
rozporządzenia M.inistrów Komunikaeji, Spraw Wewnętrz

nych i Spraw Wojskowych z dnia 27 października 1937 r. 
o ruchu p'ojazdów mechaniczn,ych na dro!J<lch publicznych 
(Dz. U. z 1937 r. Nr 85, poz. 616, z 1948 r. Nr 21, poz. IR6, 
z 1919 r. Nr 30, poz. 218 i Nr 51. poz. 389, z 1952 r . Nr 1, 
poz. 8, z,l953 r. Nr 14, poz. 60, z 19.:54 r. Nr 3, poz. 6, z 1956 r: 

N r l, poz. 2 z 1960 r. Nr 18, poz. 110)- zarządza się, co· na
stępuje; 

§ l. W zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 16. sier~ 
pnia 1938 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych iagra
nicznych pojazdów mechaniczny-ch (Monitor ,Polski Nr 66, 
poz. 393) wprowadza . się następujące zmiany: 




