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UCHW ALA Nr 57 RADY MINISTROW 

z dnia 19 marca 1982 r. 

w sprawie podwyzszenia kwot jednorazowych odszkodowan przyslugujClcych w razie wypadk6w I chorob pozo
staj'lcych w zwiClzku ze slufb'l w Milicji Obywatelskiej. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. 
o odszkodowaniach przyslugujqcych w razie wypadk6w. 
i chorob pozostajqcych w zwiqzku ze sluzb'l w Milicji 
Obywa telskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345), zwanej dalej 
,;ustawq", Rada Ministr6w uchwala, co naste:puje: 

§ 1. Kwoty jednorazowych odszkodowail, 0 ktorych 
mowa wart. 5 i 6 ustawy, podwyzsza sie: do wysokosci 
okres lone j w uchwale. 

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi MiIicji Obywatelskiej. 
k tory doznal uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub 
choroby, 0 ktorych mowa w ustawie, przysluguje jedno~ 
r azowe odszkodowanie pieme:zne w wysokosci '!toe 
k woty okreslonej wart. 5 ust. 2 ustawy, nie mniej jednak 
n iz 1.000 zl za kazdyprocent ustalonego uszczerbku na 
zdrowiu. Wysokose odszkodowania nie moze bye nizszd 
niz 4,000 zl. 

2. Odszkodowanie ulega zwiE:kszeniu 0 ·' kwot~ 

20.000 zl, jeieli funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej -la
liciony zostal do I grupy inwalidow wskutek wypadku 
lub choroby, 0 ktorych mow a w ustawie. 

3. Przepis ust. 2 stosuje si~ odpowiednio, jeze\i 
. wskutek pogorszenia si~ stanu zdrowia w nast~ pstwie 

wypadku lub choroby. 0 ktorych mowa w usta wie. 
funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej zaliczony zostal do 
I grupy inwalidow. 

§ 3. 1. Kwote: jednorazowego odszkodowania z ty
tulu smierci funkcjona riusza Milicji Obywatelskie j ws ku
tek wypadku lub choroby , 0 ktorych mowa w ustawie. 
ustala sie: w wysokosci: 

1) 100.000 zl - gdy do odszkodowania upra wni ony jest 
malzonek lub dziecko; odszkodow anie ulega zwie:k
szeniu 0 20 .000 zl na drugiego i kaidego naste:pnego 
uprawnionego. 

2) 70.000 zl - gdy do odszkodowania uprawnieni Sq 
tylko rodzice, 

3) 50.000 zl - gdy do odszkodowania up rawnione jest 
tylko jedno z rodzicow lub inny czlonek rodziny. 

4) 20.000 zl - dla kazdeyo uprawnionego inneg() czlon-
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1:a rodziny nii: mali.onek lub dziecko. a taki.e dla 
kai.dego z rodzicow. jei.eli . jest on uprawniony obok 
innej osouy 

2. KwotE: odszkodowania ustalonq dla dzieci hm
kcjonariusza Milicji Obywdteisk.iej dzieli siE: mi{)dzy .nie 
w cz{)sciach rown ych. 
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3. Kwota odszkodowania przyslugujqcego mali.onko
wi lub dzieciom. ktore Sq slei-otami zupelnymi. nie m:nze 
bye nii.sza nii. kwota dwunastomlesi oo:cznego uposai.enia 
lub wynagrodzenia, 6 ktorym mowa wart. 5 ust. 2 
ustawy. 

§ 4. 1. Przepisy uchwaly stosuje si{) do spraw 0 je
norazowe odszkodowanie 1. tytulu wypadkow lub chorob, 
o k.torych mowa w ustawie, jei.eJi uszczerbek na zdrowiu 
spowodowany takim wypadkiem lub chorobq albo zwiq1.e k 
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smierci funkcjonariusza Milicji ObywateLskiej z takim 
wypadkiem lub chorobq zoslal stwierdzony pOCZqwszy od 
dnia wejscia w zycie uchwaly. 

2. Przepis ust. 1 stosujesi{) odpowiednio do spraw 
o zwi{)kszenie jednorazowego odszkodowania, ' jezeli w 
nast{)pstwie wypadku lub choroby nastqpilo pogorszenie 
stanu zdrowia, 0 kt6rym mowa wart. 5 ust. 4 llstawy. 
z tym i.e kwot{) zwiekszenia odszkodowania uslaiil siE: 
w wysokosci '/)110 kwoty okresloneJ wart. 5 liSt. 2 usta
wy, nie mniej nii. 1.000 zl za kaidy procent slwi.e rdzo
nego uszczerbku na zdrowiu przewyzszajqcy prdcent, we-
dlug ktorego ustalone bylo odszkodowanie. . 

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie 1. dnietn ogloszenia 
z mOCq od dni a 1 stycznia 1982 r. . 

Prezes Rady Ministrow: gen. armH W. JuJU zel ski 
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UCHW ALA Nr 65 RADY MlNISTROW 

1. dnia 1 k wletnia 1982 r. 

w sprawie powoJania Konsultacyjne j Rady Gospodarc7ej. 

W celu rozszer1.e ni a zakresu k onsultacji w w {)£lo
wych sprawach spu lecznyc h i gospoda rczych k ra ju R, ada 
Minis tr o w uc hwala. co nas lt;puje: 

§ L 1. Tworzy si{) Konsultacy jn i1 Rad{) Gospodarczq. 

2. Konsult ac y jn a Rada Gospoda rC'za, zw ana daJ ej 
.. Rad q", jest doradczym i opiniodawczym organem Rady 
Ministrow, Prezydium Rzqdu oraz Prezesa Rady Mini
strow, dzia/ a jqcym sa modzielnie i niezalei.nie w zakresie 
spraw okreslonych w nir.i e jszej uchwale. 

§ 2. 1. Rada z inicj a tywy wlasnej albo na wniosek 
Prezydium RZqdu lub Pr ezesa ' Rady Ministrow przygo
towuje i przetl stawia sta nowisko ' dotyczqce w~zlowych 
p roblemow spolecznych i gospodarczych. stanowiqcych 
przedmiot pracy Rzqdu. 

2. Realizujqc zadania okreslone w ust. L Rada przed
stawia opinie i wnioski w zakresie: 

1) w{)zlowych problemow polityki gospodarczej, w tym 
pr zede wszystkim za lozeit rozwoju gospodarczego 
j wykorzystania bogactw naluralnych kraju, zmian 
syst~mowych, polityki cen i plac, polityki finansowej 
i kredytowej, handlu zagranicznego i biIansu plat
niczego oral. rownowagi rynkowej. 

2) w{)zlowych p ro blemow polityki spolecznej, w ty~ 

przede wszystkim zmian , w poziomie i.ycia ludnosci. 
systemu opieki spolecznej, kierunkow rozwoju uslug 
niematerialnych oral. innych spraw majqcych istotne 
znaczenie gospodarcze. 

3) inn ych spraw przekaza nych przez Prezesa Rady Mi
nistrow. 

3. Rada troszczy si{) 0 wzbogacanie spo/ecznej wie
dzy 0 motywach wyboru pOdejmowanych p rzez RZqd 
decyzji oraz pI ezentowanych przez RudE: opiniach i wnio
skach. 

§ 3. 1. Rada inicjuje przeprowadzanie okresowych 
ocen stanu gospodarki oraz rozwoju sytuacji gospodar
czej i wynikajqcych stqd wnioskow, funkcjonowania sy
stemu planowania i zarzqdzania. Oceny teo noszqce cha
rakter samodzielnych opracowait lub tei. komen~arzy do 

odpowi ed nich ra port6w rzqdowych, przedstawia ne Sq Pre
zesow i Rad y Ministr6w. 

2. Rada inicjuje badania opinii spoleczn e j oraz opra
cowy wan ie ekspertyz d ot yczqcych szczegolni e w ai.n ych 
p rob iemow spo lecznych i gospodarczych. 

§ 4. 1. Kierownicy resort6w gospodarczych, wspol
dzialajqc 1. Rad q w dziedzinach obj{) tych jej zil inte reso
waniem, udzielajq Radzie inforn:acji 0 zamierzanych 
i prowadzonych pracach oral. udost{)pniajq projekty wai.
niejszych planow. programow, aktow prawnych, ide
cyzji gospodarczych, a taki.e ma terialy informacyjne, ana
lityczne, raporty i dokumenty ni ezb{)dne do opracowania 
opinii dla Rady Ministrow. Prez ydium Rzqdu i Prezesa 
Rady Ministrow. 

2. Kierownicy resortowych instytllt6w na ukowo-ba
dawczych i komorek badawczych Glownego UrzE;du Sta
tystycznego opracowujq analizy i ekspertyzy w zakresie 

'uzgodnionym z Radq. 

§ 5. 1. Rada moze zwracac si{) do plac6wek nauko
wych. organizacji spo/ecznych, zwiqzk6w zawodowych, 
organ6w samorzqdu spolecznego, stowarzyszeit tworczych 
Qraz innych organizac ji z wnioskiem 0 przedstawienie 
opinii w sprawach obj{)tych zakresem zainteresowania 
Rady. 

2. Rada moze zwracae si{) do plac6wek naukowych. 
'szk61 wyzszych. stowarz yszeit naukowyC'h i osrodk6w 
badania opinii spolecznej z wnioskiemo przeprowadze
nie badai:!, dokonanie ekspertyzy lub przedst?wienie 
opinii w okresloIiej sprawie. 

§ 6. 1. 
RZqdu oral. 
«;Izialalnosci. 

Rada wspoldziala Z organ ami 
wykorzystllje w swej pracy 

doradczymi 
wyniki ich 

2. Organy doradcze RZqdu zobowiqzane Sq do udzie
lania Radzie niezbE:dnej pomocy oral. do podejmowania 
zglaszanych przez· Rad{) inicjatyw w zakresie spraw sta
nowiqcych przedmiot wspolnego zainteresowania . 

§ 7. Rada moi.e przeprowadzac analiz{)dzialan pod
j~.tych przez organy administracji panstwowej w zakre
sie spraw opiniowanych. wnioskowanych albo inicjowa. 


