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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU KINEMATOGRAFII 

z dnia 19 maja 1995 r. 

w sprawie opłat za udzielanie upoważnień do produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania 
filmów. 

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. 
o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127, z 1989 r. Nr 6, 
poz. 33 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 89, poz. 517) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Opłata za udzielenie upoważnienia wynosi: 

1) do produkcji filmów 1 500 zł, 

2) do opracowania filmów 1 500 zł, 

3) do dystrybucji filmów 2000 zł, 

4) do rozpowszechniania filmów: 

a) w zakresie sprzedaży kopii filmowych 2 500 zł, 

b) w zakresie wynajmu kopii filmowych 500 zł. 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 8 Przewodniczącego 
Komitetu Kinematografii z dnia 10 maja 1990 r. w spra
wie opłaty na Fundusz Kinematografii. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Komitetu Kinematografii: 
T. Ścibor-Rylski 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 6 czerwca 1995 r. 

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

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie podwyższa
nia niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pra
cy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 29, poz. 199 
i z 1989 r. Nr 61, poz. 366), zwanego dalej "rozporzą
dzeniem", ogłasza się, co następuje: 

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

1) 156,10 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, 
nie mniej jednak niż 584,90 zł z tytułu doznania 
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodo
wej (§ 2 ust. 1), 

2) 2.896,60 zł z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów 
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodo
wej (§ 2 ust. 2), 

3) 156,10 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu 
z tytułu zwiększenia uszczerbku na zdrowiu (§ 3), 

4) 14.454,60 zł, gdy do odszkodowania uprawniony 
jest małżonek lub dziecko zmarłego, oraz 2.896,60 zł 
z tyłułu zwiększenia odszkodowania przysługujące
go na drugiego i każdego następnego uprawnione
go (§ 4 ust. 1 pkt 1), 

5) 7.250,20 zł, gdy do odszkodowania uprawnieni są 
tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci 
zmarłego, oraz 2.896,60 zł z tytułu zwiększenia od
szkodowania na drugiego i każdego następnego 
uprawnionego (§ 4 ust. 1 pkt 2), 

6) 2.896,60 zł, gdy do odszkodowania równocześnie 
z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są 
inni członkowie rodziny; każdemu z nich przysługu
je ta kwota niezależnie od odszkodowania przysłu
gującego małżonkowi lub dzieciom (§ 4 ust. 1 pkt 3). 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller 


