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61 
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEOllWQŚCt 

z dnia 22 lutego 1991 r. 

w JS(Jf'awie .. tworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych. 

Na podstawie art. 20 lłSt. ' 6 OStaWy z dnia 20' czerwca 
. 1985 r. o prOkuraturze (Dz. U. Nr 31 poz~138. z 1989 r. Nr 4. 
poz. 24 OtaZ z 1990 r. Nr. 20. ' poz. 121 ,. Nr 89. poz. 517) 

. zarządza się. co następuje: 

§ 1. Tworzy się następujące ośrodki zamiejscowe pro
kuratur rejonowych oraz ustala ich siedziby i terytorialny 
zakres działania: 

1) w województwie bydgoskim: 
a) Ośrodek ZamiejScOwy , Prokuratury RejónOwej 

w Chojnicach z siedzibą w Tucholi. któremu powie
rza się załatwianie spraw z terenu miasta Tuchoła 
oraz gmin: Cekcyn. Gostycyn. Kęsowo. Lubiewo. 
Śłiwłce i Tuchoła. ' 

b) Ośrodek Zamiejscowy Prokurattlfy Rejonoweiw 
Szubinie z siedzibą w Zninie. któremu powierza się 
zaIatwianie spraw z terenu mia;st: Janowiec WWkopol
ski i żnin órazgmin: G.Qsawa,Janowiec. Rogowo i Znin. 

2} w województwie katowickim: 
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Kato
wicach z siedzibą w Siemianowicach Sląskich. któremu 
powierza się załatwianie spraw z terenu miasta Siemia-
nowjceSJąskie, . , 

, -3l w ~ie kiefeckim: 
a} Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w 

Jędrzejowie Z siedzibą we Włoszcżowej. któremu 
powierza się załatwianie spraw z terenu miasta 
Włoszezowa oraz gmin: Krasocin. Łopuszno i Włosz
ezowa. 

b) Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w 
Pińczowie z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. któremu 
powierza się załatwianie spraw z terenu 'miast: Kazi

:. mierze Wiełka i Skałbmien oraz gmin: Bejsce. Czar
nocin. Kazimierza Wielka. Koszyce. Opatowiec i Ska
Ibmierz. 

4) w-wojew6dztwie wrocławskim: 
O.środeJCZamiejsoowy Prokuratury Rejonowej Wroc
ław-Fabryczna we Wrocławiu z siedzibą w Środzie 
Śląskiej, któremu powierza się załatwianie spraw z tere
nu miasta Środa S1(!ska oraz gmin: Kąty Wrocławskie. 
Kostornłoty, MaJczyce. Mietków. Miękinia j Środa Śląs
ka. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: W. Chr:ranowski 

68 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 26 łutego '1991 f. 

w sprawie odpłatności za przejazdy na łeczenie w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 192) w zakreSie określonym w § 1 tra-
o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, cą moc przepisy uchwały nr 7-0 Rady Ministrów z dnia-25 
poz. 150. z 1987 r. Nr 33. poz. 180. z 1989 r. Nr 35. poz. 192, maja., 1970 r. w sprawie zasad korzystania ze świadczeń 
oraz z 1990 r. Nr 34. poz. 198) zarządza się. co następuje: zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Monitor Polski Nr 

§1 O b . . d b ' łt hś· d ń 18. poz. 138.z1972r. Nr9.poz.61 oraz z 1974r. Nr 40. poz. 
. so om uprawnionym o ezp a nyc wla cze 233) 

zakładów społecznych służby zdrowia nie przysługuje zwrot . 
kosztów przejazdu na leczenie w sanatoriach uzdrówis- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upłYwie 14 dni od 
.kowych i szpitalach uzdrowiskowych. dnia ogłoszen.ia . 

§ 2. Stosownie do art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. 
o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych 
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. ' , 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: W. Sidorowicz 

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 5 marca 1991 r. 

w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie podwyższania niektó
rych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz. U. Nr 29. poz. 199 i z 1989r. Nr 61. poz. 
366). zwanego dalej "rozporządzeniem". ogłasza się. co, 
następuje: 

, 1. Kwoty jednorazowych odszkodowań. o których mowa 
w § 2-4 rozporządzenia. wynoszą począwszy od dnia 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia: 

1) 392.000 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, 
nie mniej niż 1.480,000 zł. z tytułu doznania stałego 
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek 




