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cje spofeczne artykufów przeznaczonych na zaopatrzenie w 
V!ucówk.ilcb. h:lodlu de ta.liczneljo· ~ )HzeJ,nys.ł9 yastrof}omrcz
Jl:€'go, 

2. PHepi'!l'Y, () k!&rych- mO'wa w ust t . Min ister na nd l'u 
'Wewnętrznego pow in ien wyda wat w fHHO"ld·m rel'>i ~ z Prze
wooniczącym Kom isjiPlanowan:a przy Radz ie M in istrów 
i Ji.linistrem FhIansów. 

§ 2. Traci moc zarząi"t'zenie Przewodn i czącego Pań,lwo-

wej Komisji Planowania Gospodarczego M inistra' Fl1IldflS'ÓW 

z dnia 13 września 1954 r. v.r spraw ie nabywilin.ia przez j,ed:
Jl()l5tki !JIo3·pvdark ~ t1'spilleczsi'C!'llej, in~ylr.UI~ów pFzezl'J;acz~lilIy€h 

1Iil' zdopCJI!rzeni,e w plf.l'lkta€l'l ~pfZedCfŻy detaliczne'} tl'vl0nit€lr 
porski z 1954 r. ]';f r 99. poz f2I7. z 1955 r. Nr 23, pm. 228 

Nr fis,. p€l'z 7.44 i z 1956 r. Nr 89, poz. 101 6), 

§ 3, Zarządzen : e wchodzi w życ i e z dniem o glOS1:.ElII j il , 

PfEzes Rady Min istrów: J. Cyrankiewicl 
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ZARZĄDZENtE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW 

z dniil 23 maja 1961 r. 

w sprawie zaluesu w!kaznikaw z pięciO'letnlclt planów gospodarczych na łata 1!ł61-1965 podłegających przekazaniu 
zjednoczeniom wiodącym. 

\V wykonaniu przepJsow § 11 uchw :Jly nr 128 Rady Mi
nistrów z dnia 30 marca 1961 r: w sprawie opracowaniil i za
twierdzania przez jednostki planujące sz czegółowy,h IJ i ~cio
letnich planów gospodarczych .na lata 1961-1965 (MLJnitor 
Polski Nr 37, poz, 171) ustala si ę , co nilstępuje: 

§ I. 1. Przedsiębiorstwa objęte plam,waniem centrillnym 
oraz jednostki bezpośrednio nadzorując e prz.edsit:binistw<l 
Qbjęte planowaufem terenowym n iezwlnczn ie pO' zatwi~rdze

n i" pit:ciolelnich planów gospodarczych na l at~ 196i-1965 
prze.każą do wiadomości zjednO'czeniom wiodącym n~stępu

j:ące podstawowe wskażniki z tych planó w dotyczące : 

L) wartości produkcji globalnej i towarowej, 
. 2) ilości produkcji ważni~jszych wyrobów, 

3.1 funduszu płac, 

4) z.atrudnien~a! 

5) nakładów inwestycyjnych, 

6) ważniejszych zadań inwestycyjnych, 
7) zużycia podstawowych surowców i innych materiałów , 

2. Przedsiębiorstwa objęte planowaniem centr:alnym oraz 
jednostki bezpośrednio nadzorujące przedsiębiorstwa obję te 

planowani e m '. terenowym mogą przekazywać, w za1ues ie 
uzgodnionym ' ze zjedn:lczeniem wiodącym, inne wskaźniki 
poza wymienionymi w ust. \, niezbędne dO' pmwidł0wego 

wykonywania IHzez ż'jedno:czenia wiodące funkcji o[u .:!śło~ 

nych w uchw·ale nr 195 Rady Ministrów z dn:a 9 czerwca -
1-960 r. o współpracy i koordynauji l:na.nżowej (Monitt.f PoL~ 

sk.i Nr 56, poz. 261l}, 

§ 2. Zarządzen ; e wchodzi w życie z dniem oglo3Zef,l,ia 
z mocą od dnia I czerwca 196 \ r. 

Pnewodniczący Komisji Planowania przy Radz ie M inistrów : 
St, J~drychowskl 
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/ ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLlWOSCI 

z dnia 23 maja 1961 r. 

w sprawie wyk~llI choróbpowslilłyth w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służt.y albo ",."kutek . 
istf>t.nego p0!Jł)lszenia SlilDÓWch~Jobowycb w związku z tymi wl.ściwościami lub warunkami służ~y w więziennictwie. 

Na pod ; tawie art. 19 usl. 3 ustawy z dnia 31 sty:"zn ia 
1959 f. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji 
Obywatelskiej oraz icb rodzin .fDz , U. Nr 12, poz. 70) i art. 66 
ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. () Słu:l, bie WięZIennej 
(Dz . U, Nr 69, poz, 43'6) zarządza się, co na6t<:puje: 

§ l , Wy kazy chorób powstaJych w zwi~zku ze szczeg,ó\
n y mi w!aś c iwośc i alll i lub warunkami służby w więz ' en'1ictw l e 

oraz cho rób, które powstały lub ujawniły się wskutek ;stot
nego pogo rs ze nia slanów chorobowych w zwi<lZku z tymi 
wlaści wościami lub warunkami slużby, u s talają zalączn ; ki do 
niniejszego z c, rządz en i a , 

§ 2. Za pozosta j ące w związku ze służbą w w i ęzien 

n ic[w ie uważa się również ckreśione w obowiązu j ą cyc lI prze
p isa ch wy:lanych na podstawie dekretu z dnia 25 czerwca 
ł lf54 r. o pow52echnym zaopatrzen i\! enlP rytalnym pran,wn i
ków i ich rodz in (Dz . U . z 1958 r. Nr 23, poz. 97) choroby 
zawodowe, które spowodowilly inwal idztwo lub ~mieIć 

funkcjonar iusza w zw iązku z wykonywa.niem przez n iego 
obow iązk.ów sluż bow ycłl, 

§ 3. Jeżeli inwalidztwo lub . śmierć funkcjonariusza Służ-
/ . 

by Więziennej nastąplły przed/wejściem w życie z.aFZądz.ema" 
a związek inwalidltwa lub śmierci z tą sI\łżbą nie mógl być 
uznany na podstawie przepisów dotychczasowych, :uznanie 
tego związku na podstawie niniejszego zarządzenia może 

nastąpić naj wcześniej od dnia wejścia w. życ i.e zarządiic nia: 

1} na wnio'sek zainteresowanego zył'oszODy po tym dniu 
albo 

2) z urz'ldu przy przeprowadzaniu kon~rolnego badania le
ka rskiego. 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 228 Ministra Spraw We
wnętrznych z dn ia 19 listopada 1955 r w sprawie usla]enia 
wykazu chorób powstałych w związku ze szczegółnym: wla- _ 
ściwościami lub warunkami służby w Milicji Obywa!dskiej 
i Służbie Więzi~nne.f (Dziennik Urzędowy M inisterstwa Spraw 
Wewnętrżnych Nr 8, poz. 49). w części dotyczącej. funk.cjo
nariuszów Służby Więziennej , 

§ 5. Zarządzen:e wchodzi w życie z dn iem ogJosz2'o.io. 

Minister Sprawiedlfwości: w z, St. Wo]cZQk 
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Załą.cznj k nr L do zarządzenia Mi· 
D·is tra. 5prawiedliwosci z dnia 23 ma
ja. 1961 r,. HóJ0'C. 203+. 

W'lKAZ. CHORÓB. POWSTAŁYCH W Z.WLĄZl<'1j Z.E SZ.cZEGÓLN'iM,1 Wh.ASCJ.W0&:I,AM~ ł.UB WAIHJNKAMI 
SLUZBY W WIĘZIENNICTWIE 

I , Roru.ag. slu.żb.,. w ktOO)<cb. liIat11li ciloroba 
._. L_l}" Na~w", cl\'}f(l-&Y , Czynniłl: 8Z'1i:",łlłiwy wywomj'ący c~{)robę 
. pJ)Zft'~a."n,i6· wystęl1lJJ.i-e' 
. l ----------------~2~--------------- ----------------3----------------- 1 -----------------4----------------~--

l' 

2 

3 

Lp. 

2 

3 

4 . 

. Z_uem 8rlKł;}"ami <rh'em;ezn.ym" lud», ga21a .... ' 
spałinowymi 

I 5taln sl,,1&D'O. w beZ'fl"~DlIdJ!1j~j 8tyc~ii ze 

9'łllrodl:i""')lm. ~ ~i,. ~a."'> «hemicz-
11.)"_ I .. ~_i> sj)flAi_wymt, 

Kierowcy ciągników r samocnod'ów, mechani

cy, lak ieruicy itp. , dezynfektorzy 

U szkodzenie ~kóry (zapalcnia, zaniki , Ol\lrzo- . Promienie rcntgenowskie i zwillZki cial pro- Personel gabinetów rentgenowskich i fizyko-
dzen>ia; ivp· . ~ OOI'.YA ultJ-d'dU' krwi&twórczcgG mł<,wG ·twUn:qclit.. pHn\ienie' !i6s111ooznc or_ ter&peu~e_yeh> o.r~ .ow&y stykaj'ące się 

i innyelł Q·araądó .. , prądy td"u~kie; e,.,ętI'1lflll!~:w~i 7i ciaĄwri. i>n»tnettiOl'wó'rczymi 
I ---------------------~--------------- --~--·_-------------------------------_·, ------------------------~--------------

Uozłegle żyłaki kończyn dołnych z owrzodze- , Właściwość służby wymagająca · długotrwałe.i. 

uiami lub bez, zniekształccnia kończyn , . ' -Jpozycji stojącej lub przymusowej, jeś l i cho-

2l.";ek.sZ1lałeeo,;;a, st@\ł' "tł'·ltu. pe<wstralao po. S. t,>tooh. shcib'l' w wi~ 

ziennict\vie 

Choroby zakaźne (z wrotami zakażenia w ob. Stykanie s ię z nosicielami chorub zakaźn ych , 

.ę ł!li",· d:o:'Ó~ od:.lecltlJ!wyeb: i. pOWlłl\Q.wycn,. Z' nrot..,muht.ftj "aoka źu y"" lwi), z c!i.<>rYIl1Ji' 

krwiopochodne skórne), robaczyce or>l<& 

gnybice wsku tek s tyczności z ma~rialem 
zakaźnym, jeżeli brak dowodów, że źrtÓd ło 

choroby znajdo'\'llło się poza warunkami 

pl' l'Cy shTżoow~:j' 

FUlłkcj,onariu sze-, li:tltrych. s łhżba. polączo.ua. 

jes t z długotrwałym staniem 

Funkcjonariusze stykający się s tałe z nosicie

I' .. n i· cb<ł\'&>i} z:l'lbiuyełl·, 'C ",a·teri'a-llem za

kml1''Y'''' lub 'b cRo1')'mi: zwic I"M,'tami' 

Za ł ą cznik nr 2 do z a r ządze nia 
ni st ra SpJil w iecll iwoś c i z dnia 23 
ja 1961 r. (p oz. 203). 

Mi
Ula-

WYKAZ CHOROBo KTORE POWSTAŁY LUB UJAWNIŁY SiĘ '"VSKUTEK ISTOTNEGO POGORSZENIA STANOW 
CHOROBOWYCH W ZWIĄZKU ZLSZCZEGOLNYMI WŁASCIWOSCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUZBY 

Nazwa c1\JJroby 

2 

Gruźliea 

.. 

Chol'Oba reumatyczn a (ostry go,,~ie <;: stawowy), 

gOlicTee prZ'C'\\<tdJe post~pnj" !CY, zapatenre 

zesztywnit\jące kręgos./upa, gościec zwyrad
. .ua,ją~y, gościec tkanek mięk.ki<;. h, oraiZ gQŚĆ

co,"'e zmia~ uKloou u::(IŻenia nie lllegaj'l'Ce 
pO'prawie po leczeniu w wa'mnkacn sh,żby 

Przew:ckłe pO'wtarzaiące się nieżyty dr,'g od
dechowych nie poddające s ię wy'cczeniu 

w waulIl'kaeh sluihy więzienuej hez lu.h 

z ob:j·awami rO'z~dmy IY!UC a lbo· rO'zstrz~'lloi 
O' slhzełi 

Chorob .. wrzouo·wa żolądka i ~twuJ\a s l.,.i.c y ora' 

,",,,,,wkł;;!.e p&wta''':tj-ąee !Ił';' lłłeliy .. y ż6lą<l

ka lub jelit \TpO'śl edZ"aj ące stan o,łryw;cn;a-

nie POd(!.aj.1ce si\, wy lc<:zeniu w warunkach 
s łużhy 1\f ,,-ięzienni rtw i e 

W WIĘZIENN1CTWIE -. 
Czynni.k szkodliwy wywołuj ący chorobt; 

3 

Dlugotrwała służba w trudnych warunkach 

atmosferycznych , specjalne warunki zakwa

terowania sprzyjaj 'lce 7,achorowani n, jcż~ li 

gr u źlicę stwierdzonO' bezpośrednio po pel

nieniu slużby w tych warunkach przez okres 

co- "a.tI't~I~~ j 6 m.i es i ęcy 

Rodzaje służb , w .których dana choroba 

przeważnie wy stępuje 

4 

Funkcjonariusze tyd} rodzajów slu żb, które 

n arażone są na szczeglt lnie ciężkie warunki 

Slużba. zw4zalla. z p~acą. fizy c:I;T."!', namża.j.ąr.a , F'H~k.c:ij)ua.rill,ze tych rodzaj"w slużb , które 
s tate na \Trazy mechaniczne, O'óębicuie , często . narażone są na .tycznaść z ezoynnr-

uj cJllue wV rywy atmosferyc;me itp. kiem szkod li wy m 

Długo.t rwaJa słu ... b .. w wa""ul.ka~h u8po&nbia
j '!ęycb do cz\,s ty ~h, przeziębi'c ń Iodl zwi ąza

na li w~lryc halłiem py lu. dym~ łub g~ów 

drażurąeych, o rte pl!Ze;ł w5łą p:feni"'''llI do 
sroźby nie st\vicrdzono chor&b narządu od'
d yehania h.b krążenia 

Ni cmo.-';'Iw"ć pr';'estrzcgania bigjeny żywicni'l 
ke-R,i.ee~lłej. Je. wyl~€"eni", tej. Che-Fw"y 

Funkejonaril15ZC tych rodzajów slużb , ktbre 

częs t:o narażone S'I na styczność z czynui

k iem szko(Uiwym 

Fuuk"jouariusze wszystkich rodzajbw sł użb 

. ,.. 
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i Rodzaje służb, wktóryc~dal}a choro,~a:: ' ' 

cboroby I . o" 

, Czynnik szkodliwy wywołujący chorobę 
przeważnie, wyśtępui? , ' ,~ 

---
l 2 3 '4. '- ' ,:: " , ; 

., ~. , 
" 

~. --
5 Podostre i przewlekle zapalenie nerek i mied- D-/ngotrwala ciężka praca fizyczna, częste Funkcjonariusze tych rodzajów ~lużb, które :· 

ni czek nerkowych - nie poddające się wy- przeziębienia, a zwlaszcza dłuższe , oziębie- czę~to narażone są na styczność z 'eII1-łłłł~1 
łeczeniu w waruukach służby w więzieullic- nie ustroju i działanie , wilgoci. Uraz na kiem szkodliwym. 1· . twie ' okot;c~ Ilerek ---

6 Choroba- 'wie«eowll' ' S/uiba- w więziennictwie na ,stanowiskach do- Funkcjonariusze wszystkich ' cod:wjów służb: 
wódczych', wymagająca znacznych wysił-

ków umysłowych i fizycznych oraz uieogra- , 

- -- .. , 'fliell;w;,~. czasu pracy 
, 

I 

7 " Z'abzepowo-ząr68to-wę zaiv.ał4inie żył ,(oo9CO.ba 'Długo~rwa-IQ' shiwii w ' waroo·kacłł . zn:acznega ' Funkcjonari'u~r.e wszy.s-tkioh;; t'Odzajaw służb-

B ijrgera), które ujaw.Riło siępod!llla~ służby oóhlollzeni's atmosferycŻlłc.g& w .specjah.yd. warunkacH (np. slużua WlK-

I uległo zn:acznemu pogolszeniu z. p6wodu. towuicza i oddziaJowa) 
" 

wlaści,~ości t~j służby , 

It Nerwice reaktywne, k~óce ' nie 
1 

l Funkcjonariusze 'wszy. tkicb rodzajów służb., ~ u legają pOIn ..... ' I Ostre urazy psychiczne związane z ,wamnkami 
wie w waruukach służby w więziennictwie I ' służby , 
pomimo leczenia I -----

9 IJl.oe-ehocoby nie wymienione, do których po-

I 
Szczególne właściwości i waruuki służby w wię- , , FUI!-kcjOIlMiuszc ,wszys tkich rodzajów s;uf.b 

wstania przyczyniła się w sposób zasado i- ziennictwie file wymienione w uiniejszym l 
czy służba w więziennictwie i któce nic pod- wykaiie 

• dają się wyleczeniu w warunkach I)ełnienia 
t ej służby 

Reklamac.je Z powodu niedoręczenia pos 'zclególnych' numerów wnosić należy d'o' Adnllnistracji IN vda wnicl w Urzędu Radv Mini-' 
strów (WiHszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w te-rmiriie \O , lub \5 , dni po otrzymaniu następnego ko lejne go numeru. 

, Opłata 7a prenumera, tę ' Monilora Pol~kiego wynosi roczriie 75 . .:.... zl, pólrocznie 45. - 'zl. 

Prenumerąlę można zgłaszać tylko na ~kres roczny (od U) lub na okres pólroczny (od 1.1 i od I.VII,. Opła la powinna łJyć uisz
Clond co najmniej nd miesiąc pr7ed okresem prenUluer'a\y, a więc za okres roczny łub za I półro cze - do dnia 30 l istopada., 1d 

II półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych num'E.rów do" 
konana ' zo-Ianie z opóźnieniem. Jeclnostki ,na rozrilchunku 'qospodarczym i inni abonenci powinni d o konać wpłat za , -wenumeratę 
oa konlo Narodo.wego Banku Polskiego, Od,dział IV Miejski, Walszawa, nr 1528-91-903, n. 3, dz. 7, rozdz. 4, § 5, poz. A. , Rachunków 
za prenumeratę nie w}' slaw'ia się , Na , odcinku wpła ·ty należv podać d-okł iH:!,ą nazwę inslytucji (,bez skrótówl, nazwę i 'nU'Il1er df)f'ęna
j ącego urzędu po cztowego (jak Warszawa lO, Poznań 3 itp ,!. powiat. ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej ora2 ilość zamawianych 

, egzemplarzy ' Monitora Polskieqo, 
----------------------------------
PojedY/lCze egzemplarze 'Monitora Polskiego nilbywać można w ,Adminis ~ra cj .i \Vydawnictw Urzędu Ra dy Minis,trów; Wars'fawa, 
Krakowsk.ie Pr7edmieście 50, w .punktilch s:Jrzed\lżv w Warsza wie: "Oom K s iążki", Księgarnia P-raw'no-Ekonomic1l1 a, ul. Nowv, Ś~da·t t, 
kiosk "Oomu Ks i 'lŻki" w gmarl!u sądów al. Gen , Świer'czewskieqo 127, ·-wkilS6ch Sądów ,Wojewódzki ch , w : Białymstoku, ,Katówi,e-ac,łl, 
Koszalinie, I:orfli, Opolu, Rze szowie, Wrocławiu i Zie lonej Górze oraz w kasa ch Sądów Powiato w ych w : Bydgoszcz y, Bytomiu, Cie~ 
szynie, C7ęsło chowie, Gdarisku,' Gdyni"Gliwicach, Gnieźnie. Je!eni e j Górze, Kalis zu, Ki e.lcach; Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, 

015zlvn.ie, Osi rowie Wlkp" Poz.niłl1iu , Przemyślu, Racibo rz u, Radomiu, .. Szczecinie, Tarnowie, Toruni u i Zamościu. 

Redakcj ,-: Uf'li!d RadV Ministró w - 'Biuro Pra wn e, VJarszawa, at. Ujazdowskie ,1/3: 
Arlmin is lriłcja : I\rlminislracja Wydawni clw Ur-zędu Rady M inis trów, ' \-Varsza wa, ul. Kr akoWskie' Przedmieście 50. 

1Ioc'}I ' nn ? ' pn te ('pnia Pr !'?PS c1 Rad v Minislrów w Za ld ad ,lch Grafi cznv ch "Tam-ka ", W i1'fS'la Wa, ul. ,Tamka 3. 
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