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USTAWA 

z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o stosunku służbowym funkc.ionariusz6w Milicji Obywatelskiej. 

Rozdział l. 

Przepisy ogólne. 

Ar t. 1. Stosu nek służbowy funk cjonariuszów Milicji Oby
w atelskie j, z wanych dalej "Ju nkc jcnarills',:ami",pows taje p rzez 
mi anow anie na podstawie dobrowo1ne go zgło szenia się do 
służby. 

Al-t. 2. 1. f"lInkcjonarius z0m może być m ii'tDowany oby
wa tel polski o ni (:~~kaz i telnej przeszł oś ci, po siadający odpo
w iednie wy ksztalumie oraz okreslol1Y stan zdrowia i odpo-
1-v jednie \\'L:"ti'...Inki flzyczn.? 

2. M Inis ter Spraw Wewn~trznych określ · i wymagania w 
Z'lk,'esie wyk3ztalcenia, stc:mu zdrowia o r'az warunków Hzy cz
nych, !jakim powin ien odpowiadać kandydat na określone stu-
nowj • .'; ko. . 

3.1 Mianowanie może nas tą pić po odbyciu przez kandy
data zasadni czej .służby wojskowej albo po przeniesieniu go 
do rezerwy bez odbycia tej slu 'żby lub po zwoln ieniu od pow
szech nego obow iązku woj skowego . 

Art. 3. 1. Mia:1owanie funkcjonariusza następuje na okres 
służby przygotowawczej, kt.óry trwa 3 lata , po upływie zaś 

tego okresil lunkcjonariusz zostaje mianowany na stałe, 

2. Min ister SrJraw We'wnętrznych może w przypadkach 
u 'z asadnionych 6zczególnymi kwalifikacjami funkcjonariusza 
skróciI: okres słwi: bv przygotowawczej, a nawet zwoln i ć runk-
cjona qimza od odbyw ania tej służby. . 

3. J eże l i funkcjonariu sz otrzymał ujemną opinię służbo

wą,Ministe r Sp •. aw Wewnętrznych moż.c mu przedłużyć okres 
służby jlrzygotowawczej, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

~' . Do 11Inkcju nariuszówmianowanych na okres .~łu żby 

przygotowawczej stosuje się przepisy dotyczące funkcjonariu
szów mia nowan yc h na stale, o ile us taw a ni e stanowi inaczej. 

Alrt. 4. 1. f\:a ~Ianow i ska służbowe funkcjonariuszów mia
nuje il przenosi oraz zwalnia z tych stanowisk Ministe r s'praw 
W(~wnętrznych lu b upoważnieni przez niego przełożeni. 

2. Oficerów zwaln ia ze służby M inister Spraw Wewnętrz 

nych lub z jego upoważ.nieniil Kom endant G łówny Milicji 
Obywatelskie j. 

. 3. Kallwndanta Glównego M ilicj i Obywatelskiej pawo
h lj e i odwolL:je Rada Minis trów na wniosek Min istra Spraw 
\Vew nętrznyrh. 

Art. 5. Początek s ł użby li czy się od dnia określonego 

w ro zkazie o mian:Jwan iu . 

Art. 6. Przed objęciem służby funkcjonariusz składa pr'le~ 
pisane prawem ślubowanie przed przelożonym określonym 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych . 

Art. 1. 1. Funkcjonariu sze podlegają słtlżbowemu opi
niowaniu. 

2. hmkcjonariuszowi służy p rawo zaznajomienia się 

z wydaną o nim opinią służbową. Może on Vi termin ie 14 dni 
od zaznajomienia się z nią wnieść zażalenie. 

3, Zasady i sposób opiniowania funkcjonariuszów, zazna
jamiania: ich z opinią, tryb wnoszenia zażaler1 oraz właściwość 
przełożonych w tych sprawach określi MLnister Spraw W ew
netrlll yeh. 

R o z dz i a ł 2. 

Stopnie służbowe. 

Art. 8. Gstanawia się następujące kolejne s topnie służ

bowe funkcjonariuszów Mllicji Obywatelskiej: 
1) szeregowcy Mil icji Obywatelskiej: 

szeregowiec Milicji Obywatelskiej, 
starszy szeregowiec tvlil icji O bywatelskiej; 

2) po<:loEcerowie Milicji Obywatelskiej : 
kapral Milicji Obywatelskiej, 
plutonowy Milicji Obywalel<;kiej. 
sierżant Mili cji Obywatel skiej, 
starszy sierżant Milicji Obywatelskiej; 

3) oficerowie Milicji Obywatelskiej: 
a) młodsi oficerowie: 

podporucwik Milicji Obywatelskiej, 
porucznik Milicji Obywatelskiej. 
kapiŁem Milicji Obywatelsk'iej. 

bl starsi oficerowie: 
major Milicji Obywatelskiej , 
podpułkownik Milicji Obywatelskiej , 
pułkownik Milicji Obywatelskiej, 

cj generałowie Milicj·i Obywa telsk iej: 
generał bryqady Milicji Obywatelskiej. 
gmerał dvwizji Milicji Obywatelskiej . 

Art. 9. 1. Stopień szeregowca otrzymuje się z chwilą 
mianowan ia na stanowisko, do którego jest przywiązany sto
piet'l służbowy. 

2. Stopień starszego szeregowca i podoficera nadają prze
łożeni okreś 'eni przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

3. Stopień oficera nadaje Minis ter Spraw Wewnętrznych •. 
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4. Stopień generała nadaje Rada Państwa na wniosek 
Ministra Spraw Wewnętrznych . 

Art. 10. Warunkiem nadania pierwszeyo stopnia podofi
cerskiego jest ukończenie szkoły albo kursu podoficerskiego 
Milicji Obpłatelskiej. 

Art. 11. Nadan ie podof ice rowi- wyższego kolejnego stop
nia podoficersk iego nasrępuJe stosownie do posiadanych kwa
lifikacji oraz w zależnośc i od. opinii siużbowej i zajmowanego 
stanowiska służbowego. Nadanie tego stopnia -nie _ może jed
nak nastąpić wcze~niej niż po przesłużeniu w stopniu: 

kaprala - 2 lat, 
plutonowego - 3 lat, 
sierżanta - 4 lat. 

Art. 12. Warunkiem nadania pi~Hwszego stopnia oficer
skiego jest posiadanie wykształcenia w zakres ie co najmniej 
średniej szkoły ogólnokształcącej lub innej szkoły uprawnia
jącej do studiów ~ szkołach wyższych ordZ ukończenie szko
ły oficerskiej Milicji Obywatelskiej. 

Art. 13. 1. Nadanie oficerowi wyższego kolejnego stop
nia następuje stosownie do posiadanych b -valifikacj i oraz w 
zależności od opinii słu żbowej i zajmowi:lllego stanowiska 
służbowego. Nadan ie tego stopnia nie ll1o;"e jednak nastąpić 
wcześniej niż po przesłużen iu w stopn m: 

podporucznika - 3 lat. 
porucznika - 4 la t, 
kapitana - 5 lal, 
majora - 4 lat, 
podpułkownika - 4 lat, 
pułkownika - 4 la t. 

2. Okresy wymienione w ust. mogą być skrócone o je-
den rok w stosunku do oficerów, którzy ukońc:Łyli wyższe 

studia odpowiadające kwalifikacjom fachowym wymaganym 
na stanowisku zajmowanym przez oficera. 

Art. 14. 1. Funkcjonariuszowi można nadać kolejny wyż
szy stopień służbowy przed upływem okresów wymienionych 
wart. 11 i 13 ust. 1 w drodze wyróżnienia . Ok resy te mogą 
być skrócone n ie więcej niż o jeden rok. 

2. W przypadkach wyjątkowych, zasługujących na szcze
gólne uwzględnienie z punk tu widzenia polrzell służby, można 
nadać funkcjonariuszowi, który posiada szczególne kwalifika
cje lub umiejętności do pełnienia służby na odpowiednim sta
nowisku służbowym , wyższy stopień słu:ibowy mimo niezacho
wania warunków wymaganych do nadania tego stopnia. 

R o z d z i li ł 3. ' 

Obowiązki funkcjonariusza. 

Art. 15. F~lllkcjonariusz Qbowiązany jest: 
1) służyć wiernie Polsce Ludowej, stać na straży ustroju lu

dowo-demokratycznego oraz ustalonego przez prawo ła

du, porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
2) strzec własności społecznej, 

3) chron ić życie, zdrowie i mienie obywateli, 
4) zapobiegać przestępczości i ścig ać sprawców przestępstw, 
5) wykonywać dokładnie rozk azy i polecenia przełożonych 

oraz ściśle przestrzegać dyscypliny służbowej, 

6) wykonywać; sumiennie swe obow iązk i, dzia ł ać niezwłocz

nie i ni eza l eżnI e od grożącego mu niebezpieczeństwa, gdy 
wymaga lego ochrona życia lub zdro wi a ludzki ego. ochro
na mIen ia, porządku i bezpieczeiJstwa publ icznego, 

7) w postępowa n iu swy m kierować się zasadami praworząd
ności, uczciwości i sprawiedliwośc i. ' 

8) podnos ić sta le poziom swej wiedzy ogólnej j zawodowej 
oraz swego uświadomienia politycznego. 

Art. 16. 1. Funkcjonariusz jes t obowiązany zachować w 
tajemnicy wszys tkie sp rawy-, o których powziął wiadomość 
bezpośrednio lu b pośrednio w związku z wykonywaniem obo
wiązków służbowych, jeżeli sprawy te uznano za taJneaJbo 
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gdy utrzymania ich w tajemnicy wymaga dobro publiczne lub 
względy służbowe. 

2. Obow iązek zachowania tajemnicy trwa zaró wno w cza
sie służby , jak i po zwolnieniu ze służby . 

3. Od oDowiązku . zachowania taJemnicy w okreś lonych 

przypadkach może funkcjonariusza zwo l nić Minister Spraw 
Wewnętrznych lu b upoważniony przez niego przełożony, 

Art. 17. 1. Funkcjonariusz obowiązany jest do noszenia 
przepisowego um,wdurowania i wyposażeni"1. 

2. Min :ster Spra-w Wewnętrznych okreś li przypadki, w 
których funkcjonar iusz może nosić u branie cywilne. 

Art. 18. Podj ęcie przez funk cj onariusza pracy za robko
wej poza służbą wymaga zezwo1enia przełożon ego określone

go przez Minis tra Spraw Wewnętrznych. 

Art. 19. Funkc jona riusz może ogła.szać swą twórczość li
teracką, publicystyczną i naukową z 'w iąz a n ą ze słu 'ż bą za 
zgodą przełożonEgo określonego przez Min is tra Spraw Wew-
nętrznych. " 

Art. 20. Funkcjonariusz jest""obowi ązan r uzyskać zezwo'
lenie Ministra Spraw Wew nęt rzn ych lu b upow a żn ionego przez 
niego orga nu na wyjazd i pobyt za g raCll cą. 

R o z d z i a ł 4. 

Prawa iunkcjonariusza. 

Art. 21. Funkcjonariusz otrzymuje uposażenie służbowe 

określone w odrębnych prL,episach. 
Art. 22. 1. Funkcjonariusz o lrzymuje bezpłatnie umun

durowanie. 
2. Rada Ministrów okre,śIi wzory umundurowania funk

cjonar iuszów. 
3. Minis te r Spraw \Vewnętrznych określi normy umun

durowania. jak również przypadkI i zasady o trzymywania 
równoważnika pieni ężnego w zamian za umundurowanie, Wy
sokość tego równoważnika określi Minister Spraw Wewnętrz

nych w porozumieniu z Ministrem Finansów. 
4. Funkcjonar;usz mianowany na okres służby przygoto

wawCzej zwraca w przypadku zwolnienia go ze służby umun
durowanie, którego okres zużycia nie upłynął, lub odpowied
nią część równow'\żnika pieniężnego. 

Art. 23. Minister Spraw Wewnętrznych określi przypad
ki, w których funkcjonariusz otrzymuje wyżywienie, oraz 
normy teg:o wyżywienia, jak również przypadki otrzymywania 
równoważnika pien iężnego w zamian za wyżywienie. Wyso
kość tego równoważnika określi Minister Spraw Wewnętrz
nych w porozumieuiu z Ministrem Finansów. 

Art. 24. Funkcjonariuszowi p rzeniesionemu do innej mIeJ
scowości lub oddelegowanemu do czasowego pełnienia obo
wiązków służbowych poza stałym m iejscem służbowym przy
shlgują należności określone w odn~bnych przepisach. 

Art. 25. 1. Funk ćjonariuszowi i członkom jego rodfliny 
przysługuje prawo p rzejazdu na koszt Ministerstwa' Spraw 
Wewnętrznych państwowymi środkam i komunikacyjnymi raz 
w roku do jednej z obranych przez siebie miejscowości w 
kraju i z powro tem na warunkach określonych przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych . 

2, OSObOIll, wymienionym w usl.. 1 mogą być przyznawa
ne także inne śwL'tdczenia ,socjalne, których rodzaj i zakres 
ok reśl i Minis ter Spraw Wewnętrznych . 

Art. 26. Funkcjonariuszow i i czlonkom jego rodziny p rzy
sługuj e prawo do ulg przy przejazddch państwowymi środ·. 
kami komunikacyj:1Ylui w zakresie i na warunkach określo
nych przez Ministra Komunikacji w drod ze rozporządzenia 

wydanego w porozumieniu. z Mini slrem Spraw \Vewnętrz
nych, 

Art. 27. l. Funkcjonariusz otrzymu je mieszkanie służbo· 

we w przypadkach określonych przez Ministra Spraw We\v-
nętrwych. 
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2. W przypadkach służbowego przeni e')ienia funkcjona
r iusza oraz w innych przypadkach, które może określić Mini
ste r Spraw \tVewnętrznych, funkcjonariusz otrzymuje w razie 
braku mieszkania służbowego ekwhvalent p ieniężny na zasa
dach i w wysokości ustalonych przez Mini 'i tra Spraw Wew
nętrznych w porowmieniu z Minist rem Finansów. 

3. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Mi
nistrem Gospodarki Komunalnej określi ~c\ si:ldy i tryb przy
dzielan ia oraz opróżn ia nia mieszkć\!l służbowych. 

Art. 28. Funkcjonariuszowi i członkom j ego rodziny przy
sługuj e p rawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeI'J sluż

by zdrow ia Min i ~terst wa Spra w Wewnę trznych, a w szcze
gólny ch przypadkach ze świadczeń innych zakładów sro żby 

zdrowia - na warunka ch okreś lonych przez Mini s tra Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z za lnteresowanyini mini
s trami. 

Art. 29. 1. Za członków rodziny funkcjonariusza upraw
n ionych do świadczell przewidzianych wart. 25, 26 i 28 uwa
ża się żonę i dzieci odpowiadające warunkom, które zostaną, 
określone w przep isach wydany ch na podstawie tych arty
kułów. 

2. Mini,l:er Sprow Wewnętnnych może uznać za człon

ków rodziny funkcjonarius7.a uprawnionych do świadczcl'l . 

przewidzianych wart. 25 i 28 t okże iNne osoby pozostające 
nil u trzyman lu fun!,cjonariusza. 

Art. 30. 1. Funkcjonariusz n abyw:l prawo do corocznego 
3D-dniowego urlopu wypoczynkowego po 11 miesią cach sroźby. 

2. M ini ste r Spraw Vvewn~trznych określi, kt.órym funk
cjonariuszom ze wzgIędu n a właściwości i warunki~ służby 

przysługuje dłuższy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 
45 d~i rocznie. 

Art. 31. I. Z ważnych względów służbowych udzielenie 
funkcjonariu szow i urlopu wypoczy nkowego może być wstrzy
mane w clę&ci lub w calości, a udzielony urIop może być od
wołany. 

- 2. 'F,mkcjonariuszowi odwolanem~ z urlopu przysługuje 
zwrot kosztó-N pr7.ejazdu spowodowanych odwolan ;em według 
norm ustalonycil przepisami o należnościach slul.bowych w 
przY!lladku p rzenie sienia l ub oddelegowania, j ilk równi eż in
nychl kosztów, które określi Minister Spraw Wewnętrznych. 

3. Wst rzymanie lub odwołanie urlopu wymaga zgody Mi
ni-str~ Spraw Wewnętrznych lub upowa żnionego przez ni ego 
orga u . 

4. Funkcjonariuszowi, któremu wstrzymano udzielenie 
urlopu wypoczynk owego albo którego odwołano z urlopu, 

. u dziela się urlopu w tym samym roku kalendarzowym, a n aj
pOZllle] ",!V p ie rwszych trzech miesiącach następnego ' roku ka
lendarzowego. 

Art. 32. 1. Funkcjonariusz może otr:zymać niezależnie od 
ur1()~.U ok reślonego wart. 30 urlop: 

1) rzeniesieniowy, . 
2) kol!cznościowy, 

3) zkolny, 
4) ~ innych ważnych przyczyn. 

~. Zasady udzie lania. urlopów, o których mowa w ust. l , 
oraz J ich wymiar określa Minister -Spraw Wewnętrznych. 

Art. 33. Funkcjon a r iuszowi-kobiecie przy~.hlgu.ią szczegól
n~ uprawnienia przewidziane dla pracownicy według p rzepi
sow prawa pracy. 

Art. 34. 1. Funkcjonariusz nabywa prawo do zuopatrze
nia emerytalnego '7. tytułu wysługi lat po 15 latach wysługi. 
Po 30 la tach wyslugi funkcjonar iusz nabywa pra wo do peł

nego zaopatrzenia emerytalnego z tego tytułu. 

2. Funkcjonariusz, który s ła ł się inwalidą, otrzymuje za
opatrzenie emerytiilne z tytułu inwalidztwa. 

3. W razie śmierci funkcjonariusza członkowie jego ro
dziny otrzymują. zaopatrzenie emerytalne z tytułu utraty ży
wiciela. 
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4. Zasady i tryb przyznawania świadczeń wymienionych 
w ust. 1-3 nOITIliJją .przepisy o zaopa trzeniu emerytalnym 
funkcjon ari uszów Milicji Obywatelski ej i ich roozin. 

Art. 35. Dzieci funkcjonariuszów, k tórzy stracili życie w 
zw iązku ze slu:i:bą, mają pierwszeństwo przy otrzymy waniu 
stypendiów w okresie uc zp,szczania do szkół. 

Art. 36. 1. Funkcjonariusz, który w związku ze służb" 
s ta ł si ę n iezdolny 00 w ykonywan ia jakit'gokolwiek iatrudnie. 
niu, otrzymuje niez ;;,. leżn i e od zaopatrzenia smerylalnego r in. 
n ych świarlc~eń przewidz iany ch w n in iejszej ustawie jedno. 
r ezowe odszkocowanie w wysokosci dwunastomiesięcznego , 
p ełnego ostatnio pob ieranego uposaże'1ia. . 

2. Jeżeli funkcjonariusz utracił życie w związku ze służbą, 

odszkodowanie w y mien ione w ust. 1 otrzymują pozos tali po 
n im członkowie rodziny na zasadach i w trybie określonych 
przez Minist ra Sprilw Wewnę trznych niezależnie od innych 
przyshlgujących im świadczeń. 

R o z d z i a I 5. 

P rzepisy o wyróżnieniach i odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Art. 31. ' 1. Funkcjonarius;,om, którzy odznaczyli się ofiar. 
nośc ią i dob rymi wynikami w slu:l.bie, udziela się wyróżnień. 

\: 2. Ustanawi a się n 'lstępujące rodzaje wyróżnień: 

pochwała, 

nagroda pienir:żna lub w postaci podarunku , 
p rzedterminowe nad anie wyższego stopnia, 
przedstawienie do odzn aczenia państwowego. 

Art. 38. Funkcjonariusz podlega o dpowiedzia 1 ilOŚci d y. 
scyplinarnej za naj uszenie dyscypli.ny sL.!żbowej oraz w in
nych przypadkach określonych w ustawie. 

Art. 39. 1. Ustanawia s ię nas tępujące kary dyscypli-
narne: 

upomnienie, 
nagana , 
surowa nagiłna' , 

areszt do 21 dni, 
odroczenie '1ad il.l1 ia wyższego stopn ia podoficerskiego na' 
okres do 1 roku lub oficerskiego na okres do 2 lat, 
wyznaczenie na n iższe stanowi.sko 51użbowe, 

obni7.enie stopnia słu żbowego, 

wyda le n ie ze slużby. 

2. Kary dyscyplinarne w y mierza Mini ste r Spraw W ew
nętrzn ych lub określeni przez n iego przełożeni. 

Art. 40. 1. Nie można ~wszcząć postępowani a dyscypli
narnego po upływie 90 dni od daty o trzymania p rzez przeło

żonego dyscyplinarnego wiadomości o p opelnionym przew i
ni eniu. 

2. N ie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego ani 
wymierzyć funk cjon ar iuszowi kilry dyscyp linarnej po upływie 
1 roku od dn ia popel:!ienia przewini enia. 

Art. 41. Za czyny, które g odzą w honor i godność oficpra 
. Mi licji Obywatelskiej , oficerowie ponoszą odpOWIedzialność 
przed oficersk imi sądami honorowymi. I 

Art. 42. 1. Oficerskie sądy honorowe są wy b iera lne. 
2. Przy orzekaniu członkowie oficerski ch sądów honoro .. 

wych są niez.awiśli. 
Art. 43. 1. Oficerski sąd h onorowy wymierza kary:' 

u pomnienia, nagany, surowej nagany. 
2. Oficerski są d honorowy może również wystąpić do 

przełożonego dyscyplinarnego z wnioskiem o wymierzenie in
n ej kary dy scyplinarnej. 

Art. 44. 1. Podoficerowie i szeregowcy ponoszą odpowie
dzialność przed sąd ami koleżeńskimi. 

2. Do sądów koleżeńskich slosuje się odpowiednlO prze
pisy art. 41-43. 



Art. 45. Minis ter Spraw \<Vewnętrznych określa organi
za c j ę oficerskich sądów honorowych i sądów koleżeńskich 

o,'"z, zasady i tryb poslępOw6.nia przed tymi sądami. 

Art. 46. 1. Za wykroczenia podlegające rozpoznaniu przez 
o rga ny administracji państwowej funkcjonariusze ponoszą wy
łącznie odpowiedzii1lność dyscyplinarną. 

2. W przypadku popełnienia przez funkcjonariusza czy
nu, za który w myśl obowiązujących przepisów właściwe or
gany mogą nakład·ać kary porządkowe, jak również gdy za
chodzi potrzeba przyll1~sowego .sprowadzenia funkcjonariu
sza oraz w przypadku, gdy właściwe organy uprawnione są 

do slosowan:a aresztu jako środka' przYJI1U5zenia, organy te 
zwracają się do organów Milicji Obywatelskiej, które stosują 
środki przewidziane w przepisach obowiązujących w Milicji 
Obywatelskiej. 

Art. 47. Mini,ster Spraw Wewnętrznych określI szczegó
łow e zasady i tryb udzielania wyróżnień oraz wymierzania 

wykon ywania kar dyscyplinarnych. 

R o z d z i a ł 6. 

Zmiany w stosunku służbowym 1 zwolnienie ze służby. 

Art. 48. 1. Funkcjonariusz może być przeniesiony do in
nej miejscowośCI z urzęd~ lub na własną prośbę albo oddele
gowany do czasowego pełn ienia służby poza stałym miejscem 
służby. 

2. Decyzje o przeniesieniu funkcjonariusza wydają prze
łożeni okreśieni przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

3. Czas trwania delegacji określają przepisy dotyczące 

pracowników państwowych. 

Art. 49. Funkcjonari'uszowi może być powierzone czaso
we pełnienie obowiązków słui.bowych na innym stanowisku 
w tej slHnej miejscowości na czas nie przekraczający 12 mie
sięcy. W tym przypadku uposażEnie funkcjonariusza nie mo
że być obniżone. 

Art. 50. 1. FU'1kcjonariusza przenosi się na niższe stano
wiskI) służbowe w razie wymierzenia kary dyscyplinarnej wy
znaczen ia na niższe stanowisko. 

2. Funkcjonariusza można wyznaczać na niższe stanowi
sko służbowe w przypadkach: 

1) orze czenia trwałej niezdolności do pełn i enia służby na 
\. zajmowanym stanowisku przez komisję lekarską służby 

V zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, j eżeli nie ma 
możliwości mianowania na równorzędne stanowisko, 

2) nieprzyd a tności na zajmowanym stanowisku, stwierdzo
nej w opinii służbowej w okresie służby przygotowaw
czej, 

3) niewywią1. ywan:a si ę z obowiązków slużbowych na zaj
mowan ym stanowisku, stwierd7.0 n c:= go w okres ie odbywa
nia służ by stałej w 2 kolejn ych opin iach służ.bowych, 

między k tórymi upłynęło co na jmnie j 6 m i esię cy, 

4) llk widacji zajmowanego stanow iska służbowego, jeżeli nie 
ma moiliwośći miano wania fu nkcj ona riusza na .równo
rzędne s tanf)wlsko. 

3. Decyzja G wyznacze n iu na n i ższ e stanow isko służbowe 
fun kc jonariu sza sta ł ego z p ~zyczyn ok reślonych w ust. 2 
pkt l, 3 i 4 wymaga opinii komisji wyzna czonej przez Mini
str a Spraw Wewnę trznych oraz zgod y Mini stra lub upow aż

n ionego przez n ;ego prlełożonego. 
4. Nie można wyzna czyć funkcjonariu sza na niższe sta

nowisko służ, bowe w przypadku określ onym w ust. 2 pkt 4, 
j eżeli stopie rl przewi-dz iany dla tego stanowiska jest niższy 

od pos iadan ego przez niego stopnia sbżbowego. 

5, Funkcj onariusz, który n ie wy raz !ł zgody na wyznacze
n ie go na niższe stanowisko z przyczyn określonych w ust. 2, 
p od l"g il zwolnieniu ze służby. 

fi. Funkcjonariusz wyzna czony na niższe stanowisko służ
bo we z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymuje 
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uposażenie w wysokości poprzednio pobieran ego uposażenia 
w ciągu 3 miesięcy od przeniesienia go na to stanow isko. 

'l. Funkcjonariusz wyznaczony na niższe stanowisko służ
'bowe z przyczyn wymienionych w ust. 2 pkt 4 otrzymuje 
uposażenie w' wysokości poprzednio pobieranego uposażenia 
przez okres jednego roku. 

8. Minister Spraw Wewnętrznych może przyzńać funkcjo
nariuszowi uposażenie w wysokości poprzerinio pobieranego 
uposażenia w przypadkach określonych w ust. 6 i 7 przez 
okres dłuższy. 

9. Funkcjonari11sz wyznaczony na niższe stanowisko służ
bowe z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 otrzymuje upo
sażenie w wysokości poprzednio pobieranego uposażenia przez 
cały okres służby. 

Art. 51. 1. Funkcjonariusza zawiesza się w czynnościach 
służbowych w razie tymczasowego aresztowania, jak też w 
przypadkach, gdy w związku z wszczęciem postępowania kar
nego ł~b dyscyplinarnego konieczne jest dla dobra służby 

niezwłoczne odsunięcie go od pełnienia obowiązków służ
bowych . 

2. Prawo do zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach 
służbowych przysługuje Ministrowi Spraw Wewnę trznych lub 
upoważnionym przez niego przełożonym. 

3. W razie zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach 
służbowych wstrzymuje się funkcjon3.riuszowi wypłatę 50010 
uposażeni a zasadn~czego, a doda tków do upo~ażenia w cało

ści, z wyjątkiem dodatku rodzinnego , pOCZą'N SZy od najbliż
szego terminu pla tności. 

4. Funkcjonariusz traci prawo do ws trzymanej w myśl 

ust. 3 części uposażenia, jeżeli został skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności albo ukarany 
w ~ postępow,lI1iu dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby. 

W innych przypadkach funkcjonariuszowi wypłaca się wstrzy
maną część uposażenia. 

Art. 52. 1. Funkcjonariusza zwalnia .się ze ~łużby w przy
padkach: 

1) orzeczenia trwa łej nieztlolności do służby przez komisję 

lekarską służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych, 

2) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby, 
3) niewyrażenia zgody na wyznaczenie na niż'3ze stanowisko 

służbowe z przyczyn określonych vv art. 50 u,st. 2, 
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na kar~ dodatko

wą utraty praw publicznych. 
2. Funkcjonariusza można zwoln ić ze ,służby w przypad

kach: 
1) n i eprzydatnośc i do służby, stwierrizonej w op inii służbo

wej w okre sie służby przygotowawczej. 
2) n iewywiązy wania się z obowiązków słui bowych w okre

s ie odby wania słu żby stałej stwierdzonego w 2 kolejnych 
opin ia ch Shl Żbowych, międ zy którymi upłynęło co naj
mniej 6 miesięcy, 

3) sk azan ia prawomocnym w y rok iem sądu na karę pozba
wien ia wokośc', 

4) powolan ia fclllkcjonariusza do innej służby pu hli cznej za 
jego zgodą - na wn iosek organów władzy lub admini
stracji pań stwowej albo władz o rgan izacji poli tycznych 
lub społ eczny cb, 

5) nabycia praw a do ren ty za wysług ę lat w pełnym wy
miarze, 

6) na własn.ą prośbę funkcjonarius za, z tym że decyzja w tej 
sprawie powinna być wydana w ciągu 3 miesięcy, 

7) gdy wymaga tego ważny interes służby. 

3. ZwolnIen ie funkcjonariusza stałego ze służby z przy
czyn, o których mowa w ust. 2 pk t 2, odbywi1 się w trybie 
określonym wart. 50· ust. ~. 

4. Zwolnienie funkcjonariusza ze służby z przyczyny 
określonej w ust. 2 pkt 7 może nastąpić jedynie na podstawie 
decylji Ministra Spraw Wewnętrznych. 
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I 
Art. 53. 1. Zwolnienie funkcjonariusza ze służby z przy

czyn określonych wart. 52 ust. 1 pkt l i 3 oraz ust: 2 ~kt 1, 
2 i 5 nie może nastąpić w okresie choroby powodującej me
zdolność do wykonywania obowiązków Shl:~bowych i innej 
pracy zarobkowej przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprze
stani,!) sIużby z powodu choroby. 

2. Zwol~ienie funkcjonariusza ze służby z przyczyn ok re
ślontch wart. 52 ust. 2 pkt 2 nie .może nastąpić w okresie 
ostat1nich 3 lat przed upływem terminu nabycia przez funkcjo

I 
nariusza prawa do renty za wysługę lat. 

3. Zwolnienie funkcjonariusza na własną prośbę przed 
upływem 5 Jat od ukOllczenia szkoły milicyjnej wymaga zgo
dy Ministra Spraw Wewnętrznych lub upowazUlonego przez 
niego przełozonego. '" 

Art. 54. 1. Funkcjonariusza-kobIety mianOWane] na stałe 
nie można w' okresie ciąży i w czasie ustawowej przerwy w 
pracy po porodzie zwalniać ze służby - z, wyjątkie~ 'przy
pad!ków określonych wart. 52 u,st. 1 pkt 2 l 4 l ust. ..:. pkt 3, 
4, 6 l. 7. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do funkcjonariusza-kobiety 
mianp-wanej na okres służby przygotowawczej, jeżeli pe:ni 
służbę co najmniej 3 miesiące. 

~ . W razie zwolnienia funkcjonariusza-kobiety ze służby 
Z przyczyny określonej wart. 52 ust. 2 pkt 1 przy,sługuje j~j 
uposażenie do kOIl":a ustawowej przerwy w pracy po porodZIe 
niezależnie cd odprawy. 

4. Jeżeli koniec służby przygotowawczej przypada na 
okres ciąży lub ustawowej przerwy w pri\c~ ~o ?orodz.ie: 
okres shiżby przygotowawczej można przedłuzyc, Il:.le ',dłuzeJ 
jednak niż o 6 miesięcy od dnia zakończenia przerwy~ra-
ey po porodzie. . 

Art. 55. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze słuzby z przy
czyn określonych wart. 52 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 
4, 5 i 7 otrzymuje odprawę, jak również zwrot ko,sztów pr~e
jazdu do obrimego miejsca zamieszkania ~la siebie i członkow 
rodzlny oraz kosztów przewozu urządzema domowego. 

~. Funkcjonariuszowi zwo'lnionemu ze służby na własną 
prośbę przysługuje odprawa, jeżeli na.był on pra~o do za~pa
trzerłia emerytalnego w pełnym wymIarze lub OSiągnął Wiek: 
mężczyzna. 60 lat, kobieta 55 lat. . . 

3. Minister Spraw Wewnętrznych lub upowa.ZlllOny przez 
niego przełożony może przyznać odprawę funkcjonar iuszowi 
zwolnionemu na własną prośbę również w innych przypad
kach niz ok;eślony w ust. 2, a zvrłaszcza jeżeli prośba funk cjo
nariusza jest uzasadniona wiekiem lub innymi szczególnymi 
okolicznościami. 

4. Mini s ter Spraw Wewnętrznych lub upoważniony przez 
nieg~ przełożony może przyznać odprcwę w wyso~ości nie 
przekraczającej 50% odprawy okreś'lonej wart. .56 lub 57 
funkbonariuszowi zwolnionemu z przyczyn okresJo:lych w 

, art. 52 ust. 1 pkt 2 i 4 i ust. 2 pkt 3 lub członkom Jego ro
dziny, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okolicznoś.ci, 
'11' 'Z'\vłaszcza jeżeli wymaga tego sytuacja rodzinna zwolnlO-

nego. . ... 
5. Funkcjonariuszowi nie przysługuje odprawa, ]ezell 

przeszedł do innej shlżby podległej Ministro\'lJi Sp;aw Wew
nętrznych, do której jest przywIązane p.rawo do oaprawy. 

Art. 56. Wysokość odprawy dla funkcjonariusza stałego 

równa. się wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego 
d l . . . o 2(101 za uposażenia, przy czym o' prawa u ega ZW.H;K.szenlU, : ' o . 

każdy następny rok shI:?by ponad 5 lat l me moze przekra
czać 5-mie'sięcznego u posażenia. 

Art. 57. Wysokość odprawy dla funkcj onariusza miano-
ł 'l t ,. n'l ~ I' , w'uo"oko--w anego na okres s UZ )y przygo oWilwczeJ row Le "" 1 _ 

ści ostatnio pobiera.nego upo sażen;,,: 

1) jednomiesięcznego - przy wyołudce do jedm,go rol:u, 
2) d Vv'urnie~) ~_ ~; czn('go - przy "V·yshlcl ze (~r; 2 lat ,. 

3) t rzymies ięcwego - przy wy"łudz8 ponad 2 iata. 
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Art. 58. Szczegółowe zasady obliczania i wypłacania na
leżności określonych wart. 55-57 normują przepisy o uposa
Żeniu funkcj onariuszów Milicji Obywatelskiej. 

Art. 59. 1. Funkcjonariuszowi stałemu zwolnionemu ze 
służby z przyczyn określonych wart. 52 ust. 1 pkt 1 oraz 
ust. 2 pkt 5 i 7 wypłaca się przez okres jednegó roku upo-
sażenie. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się równIeż w przypadku zwol
n ienia funkcjonariusza stałego ze służby na skutek niewyra
żenia przez niego zgody na wyzna czenie na niższe stanowi
sko służbo'we z powodów wymienionych wart. 50 ust. 2 
pkt 1 i 4. 

3. Funkcjonariuszowi stałemu zwolnionemu ze służby 
z przyczyn określonych wart. 52 ust.. 2 pkt 2 wypłaca się 
uposażen ie przez okres 6 miesięcy, j eżeli funkcjonariusz po
siada co najmniej 10 lat służby. W wyjątkowych przypad
kach Minister Spraw Wewnętrznych może okres ten przedłu
żyć do jednego roku. 

4. Minister Spraw Wewnętrznych może przyznać uposa
żenie określone w ust. 1 fuf,tkc'jonariuszowi zwolnionemu ze 
służby na SKutek niewyrażenia przez niego zgody na wyzna
czenie na nU;s-ze stanowisko służbowe z powodu wymienione
go wart. 50 ust. 2 pkt 3. 

5. Jeżeli funk cjonariusz otrzymuje rentę z tytułu zaopa
trzenia emerytalnego, uposażenie określone w ust. 1-3 zmniej
sza się o kwotę otrzymywanej za ten sam okres renty wraz 
z dodatkami. Powstała wskutek tego nadpłata uposażen:a 
podlega zarachowaniu na poczet należności bieżących z tytułu 
tego uposażenia lub potrąceniu z przyznanej funk cjonariuszo
wi renty - na zasadach przewidzianych przy potrącaniu zali
czek wypłacanych na poczet należnych świadczeń rentowych. 

'6. Funkcjonariuszowi nie przysługuje uposażenie okre,~lo
ne w ust. 1, jezeli przeszedł do innej służby podległej Mini
strowi Spraw Wewnętrznych, do której jest przywiązane pra
wo do takiego uposażenia. 

Art. 50, 1. Funkcj onariuszowi stałemu zwolnionemu ze 
slużby, z wyj ątk:em przypadków określonych wart. 52 ust. 1 
pkt 2 i 4 i ust. 2 pkt 3} 4 L 6, O rd?: l1.prawnionym członkom 
jego rodziny przysługuje prawo bezpłatnego korzyslama przez 
okres jednego roku od dniu zwolDleGin ze służby ze świad

czeń służby zdrowia Ministerstwa Spraw \Newnętrznych, a po 
upływie tego okreau, z pomocy leczniczej zakładów społecz
nych shiiby. zdrowia w zakres ie i na warunkach przewidzia-l 
nych dla pracowników, z którymi stosunek p.wcy zo·sta ł roz
wiązany. 

2. F~lllkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w okresie 
służby przygo towawczej oraz l1.111kcjon i", riu szowi stałemu zwol
nionc-mu ze służby z przyczyn określonych wart 52 ust. 1 
pkt 2 i 4 i ust. 2 pkt 3, 4 i 6, jak równie !: członkom ich rod zin 
p rzvsługuje prawo do pomocy leczniczej z zakładów społe cz
nyc-h służby zdrowia na warunkach i w zakresie przewidzia
nych dla pr<lcownikow, z którymi stosunek pracy został roz
wią'lany. 

3. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 przysługują rówM 

nież członkom rodziny pozostałym po zmarłych funkcjona
riuszach _s tałych. 

Art. 61. Funkcjonariusz zwolniony ze służby z przyczyn 
okre,5lonych wart. 52 ust. 1 pkt l i 3 oraz ust. 2 pIct 1, 2 i 4-7 
zachowuje prawo do przydzielonego mieszkania służbowego lub 
do rnieszklluia zastępczego według norm powszechnie obo
wiązujących. 

R o z d z i a ł 7. 

Funkcjonariusze bez stopnia 

Art. G2. 1. 'W służbach ndrnjni stre,cyjnychi p O?y>; cni
czych , ja '~, ,::, ró'\vnioż na st a n~""vi ~J{ ach rcn~-~o cnic7ych V! <lj ";,;': _ 

bach ·dzifl}.:dności Po(~.sta \VOvlej p ełnią ,słuj'bę ftl!lkcjc-:-Fl l'i ·~.lsze 

bez stopnia słu'żbovn;go i bez pra'\va do umu ndu ro wania. 
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2. Minister Spraw "vewnętrznych może określić w służ

bach. o których mowa w ust. l, stdnowiska kierownicze . lub 
posiadające szczególne znaczenie dla służby, na których peł
nią służbę [unkcj.onariusze posiada jący sto[!lnie służbowe i pra
wo do umundurowania. 

Art. 63. Do funkcjonariuszów bez stopnia służbowego sto
suje si ę o·dpowiednio przepisy ustawy ze zmianami określo

nymi w rozdziałach 7 i 8. 
Art. 64. Okres służby przygotowawczej . funkcjonariu

s,zów bez .stopnia~łużboweg(j trwa jeden rok. 
Art. 65. Do funkcjonariu,>zów bez stopnia służbowego 

nie stosuje s·ię przepisu art. 46. 

Art. 66. W przypadku likwidacji stanowiska zajmowane
go przez funkcjona riusza bez stopnia służbowego, funkcjona
riusz może być zwolnl(!)Jly ze służby, jei.eli nie ma moHiwości 
mianowania go na równorzędne stanowisko. 

Art. 67. l. Funkcjonariusza można przenieść ze stano
wiska, do którego jest przywi'ązany stopień ShlŻbowy, na sta
nowisko bez stopnia w przypadkach okre~lonych wart. 50 
ust. 2, jak równiei - za jego zgodą - zarządzeniem Ministra: 
Spraw Wewnętrznych lub upov;a żnionego przez niego przeło
żonego. 

2. W przypadkach przeniesienia z przyczyn określonych 
wart. 50 ust. 2 ótosuje się odpowiednio przepisy art. 50 ust. 3 
i 5-8. 

3. W przypadkach przeniesięnia z przyczyn określonych 
wart. 50 ust. 2 pkt l stosuje się ponanto przepis art. 50 
ust. 9, jeżeli funk cjonariusz w chwili przeniesienia posiadał 
co najmniej 5 lat służby na stanowi,sku, do kt.órego jest przy
wiązany stopień służbowy, a j eżeli funkcjon ariusz posiada 
mniej niż 5 lat tej służby, stosuje się odpowiednIO przepis 
art. 50 ust. 7. 

4. W przypadkach przeniesienia funkcjonariu.sza za jego 
zgodą zarządzeniem Ministra Spraw Wewnęlr.mych lub upo
ważnionego przez niego przełożonego stosuje się odpowied
nio przepis art. 50 ust. 6 i 8. 

Art. 68. 1. Wysokość odprawy funkcjonariusza bez stop
nia służbowego jest równa wysokości ostatnio pobieranego 
trzymiesięcznego uposażenia, a jeżeli funkcjonariusz został 

zwolniony w okresie służby przygotowawczej - wysokości 

ostatnio pobieranego uposażen ia : 

1) jednomiesięcznego - przy wyshldze do jednego roku, 
2) dwumiesięcznego - przy wysłudze powyżej jednego roku. 

2. Funkcjonariuszowi bez stopn,ia służbowego nie przysłu
gują należności określone wart. 59. 

Art. 69. l . Funkcjonariusze bez stopnia służbowego 

otrzymują zaopatrzenie emerytalne na podstawie przepisów 
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin. 

2. Funkcjonariusze bez stopnia, przeniesieni ze stano
wiska, do którego jest przywiązany stopień służbowy, mają 

prawo do zaopatrzen ia emerytalnego, o którym mowa 
wart. 34, jeżeli w chwili przeniesienia pos iadali co najmniej 
10 lat służby uprawniającej do zaopatrzenia emerytalnego 
według przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu
s'zów Milicji Obywatelskiej i ich rodzi.n. 

3. Dalszą służbę funkcjonariuszów określonych w ust. 2 
traktuj e się w zakresie uprawnień emeryta-lnych na równi ze 
służbą pełnioną na stanowisku, do którego jest przywiązany 
stopie!'l służbowy. 

4. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza, który: 
I) nabył prawo do zaopatrzenia emerytalnego w pełnym wy

miarze lub 
, 2) posiada mniej niż 10 lat wysługi, a' spełnia warunki do 

nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu 

inwalidztwa - można' w zakresie upraWllień emerytal
nych traktować przeniesienie na równi ze zwolnienielP 
ze służby - w zależnośCi od wyboru zainteresowanego. 
.w . tynl przypadku pnepis ust. 3 nie ma zasto&owania~ 

R o z d z i a ł 8. 

Przepisy przejściowe i kOllcowe. 

Art. 70. Szczegółowe prawa i obowiązki fun kcjonariusza 
określa Minister Spraw Wewnętrznych. 

. Art. 71. Do funkcjcnariuszów mają zastosowanie prze
plS~ o za.bezpieczeniu ciągłości pracy obowiązujące pracow
mkow panstwowych w przypadku zmiany zakładu pracy. 

Art •. 72 •. J: .Szelegowcy, podoficerowie, oficerowie i ge
n eralowle MllIcJI Obywatelskiej, pozostający w słu;ebie w dniu 
wejścia w ~ycie lls tawy, stają się z mocy prawa .szeregow
canu, podol1cerami, oficerami Milicji Obywatelskiej w rozu
mie.niu niniej.szej .ustawy, z wyjątkiem funkcjonariuszów zaj
mUjących stanowiska określone wart. 62 ust. 1. 

2. Oficerowie Milicji Obywatelski"j posiadający stopień 
chorążego uzyskują z mocy prawa z dniem wejścia w żvcie 
ustawy stopieI'! podporucznika Milicji Obywatelskiej. . 

Art 73. 1. Nadanie funkcjonariuszowi stopnia podofi cera 
Milicji Obywatelskiej jeót równoznaczne z mianow clJ1iem go 
na odpowiedni stopieliJ wojskowy w rezerwie Si ł Zbrojnych. 

2. Ofice rowie Milicji Obywatel~kiej w przy.pa.dku zwol
n~en.ia ze słu żby lub pn~eniesieJfia na stanowisko, do którego 
me Jest przywiązany stopień Słi..IŻbowy, podl cgdjq ocenie kwa
lifikacyjnej, na podstaw\e której zostaje im nadany stopień 
wojskowy odpowiadający ich kwalI fikac jom. 

3. W pj'zypadkach; o których mowa w ust. 1 i 2, nie ma 
zastosowania przepis art. 9 'ust, 4 u sta wy z dnia 6 czerwca 
1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił 
Zbrojnych (Dz. U. Nr 36, poz. 164) . 
. 4. Zasady i trvb post.ępowania przy dokonywaniu oceny 
kwalifikacyjnej określi Minister Obron y Narodowej w porozu
mlCnlU z MinIstrem Spraw Wewnętrznych . 

Art. 74. 1. Funkcjonariusze określeni wart. 72 lI St. 1 
stają się z mocy prawa fu nkcjona r iUSZa mi miano wanymi na 
stałe, jeżeli posiadaj ą co najmniej 3 lata n ieprz2rwanej służby . 

2. Jeżeli funkcjon a riusze okreś lf:. nl w arl. 72 ust. l mają 
mniej niż 3 lata .s łużby, należy ich traktować jako III nkcjo
nnriuszów mianowan ych na okres służby przygotowawczej . 
Do funkcjonariuszó w tych stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 3 ust. 2 i 3. 

3. Ministe r Spraw Wewnętrznych określi, jakie słu żby 

poza służbą w Milicji Obywa tel skiej podlegają zaliczeniu do 
ółu żlDy okrdlonej w ust. 1 i 2. 

Art. 75. 1. Oficerowie, którzy w dniu weJSCla w życie 
ustawy nie posiadają wykształcenia ogólnego w zakresie 
szkoły średniej lub innej szkoły uprawniającej do studiów 
w szkołach wyższych, obowiązani są w terminie do dnia 
30 czerwca 1963 r. uzupełnić swoje wykształcenie. 

. 2. Minister Spraw vVewnętrznych wyda w porozumieniu 
z Mini·strem Oświaty przepi sy mające na celu ułatwienie 

oficef0m uzyskania wykształcenia określonego w ust. 1. 
3. Oficerow ie. którzy nie u~upclnią wykształcenia w fer

minie określonym w ust. l, mogą być z tego powodu zwol
nieni ze służby w okresie do dnia 30 c'zerwca 1964 r. Do ófi
cerów tych stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-61 . 

. Art. 76. 1. Funkcjonariusze, kt.órzy z dniem wejscJa 
w życie ustawy przeszli ze stanowisk, do których jest przy
wiązany. stopień służbowy. na stanow iska określone wart. 62 

. ust. 1, stają się z mocy prawa funkcj onariuszami bez stopnia 
liłużbowego; 

1) stałymi , jeżeli posiadają co najmniej jeden rok służby, 
2) mianowanymi na okres służby przygotowawczej, jeżeli po

siadają mniej nii 1 rok służby; do funkcjonariuszów tych 
stosuje się odpowiednio przepis .art. 3 ust. 2 i · 3. 

2. Funkcjonariuszom określonym w ust. 1 przysługuje do
datek wyrównawczy, jeżeli wskutek przejścia na st.anowisko 
bez stopnia służbowego uposażenie ich jest niższe od po
przednio pobieranego uposażenia wraz z równoważnikiem 

za umundurowanie. 



" 

Dziennik Us taw Nr 12 

Art. 77. Funkcjonariusze określeni wart. 76 ust. 1 mają 
prawo do zaopatrzenia einefy!alnego, o którym mowa 
wart. 34, jeleli w chwili wejści a w życie us tawy posiadali co 
najmniej 5 lat służby uprawniają<:ej do zaopatrzenia el11ery
talnego według p'rzepis6w o zaopatrzeniu emerytalnym funk
cjonar iuszów Milicji Obywatelskiej i ich rodz in. Do funkcjo
nariuszów tych stosuje się przepis art. 69 ust. 3 i 4. 

Art. 78. Funkcjonariusze, k tórzy zostali przenie,sieni na 
niższe stanowisko służbowe przed wejściem w życie ustawy 
i pobierali rentę inwalidzką na podstawie art. 17 dekretu z dnia 
9 listppada 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu
BZÓW Mi.licji Obywatelskiej i Służby Więzi ennej oraz ich 

99 - Poz. 69 i 70 

rodzin (Dz. U. Nr ~3, poz. 273). o trzymuj ą p rzez czas o,grani
czonej zdolności. do pracy upo ::: aże n ie w wysoKośc i uposaże

n ia, od k lóreg'o 'wymiNzono pobieraną r enlę. 

Art. '19. Minis ter Spraw Vlewnc; trznych może wyzna
czać funkcjOl,ariuszów do pełnIenia slużby w podległych so

. bie jednostkach poza M\ilicją Obywatel ską. 

70 

Art. S\). Traci moc dekret 'l dnii'l 20 lipca 1954 r. o służ

bie w Milicji Obywatelskiej (Dz. U . z 195~ r. Nr 34, póz. 143 
i z 1955 r. Nr 46, poz. 311). 

Art. 81. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .. 
Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady PaJlstwa: J. HOlOdec1o 

USTAWA 

z dnia 31 stycznia. 1959 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. 

Rozdział 1. 

Przepisy atgólne. 

Art. 1. Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, zwani da
lej "funkcjonariuszami", otrzymują z funduszów pallstwowych . 
zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub vi razie in
walidztwa, a członkowie ich rodzin w razie śmierci żywiciela. 

~rt. 2. Zaopat rzenie emerytalne obejmuje: 
A. Swiadczenia pieniężne: 

l) rentę za wysł\lgę lat, 
2) rentę inwalidzką, 

:1) rentę rodzinną, 

4) dodatki do rent, 
5} odpmwy, 
fi) zasHek pogrzebowy, 
7) zwrot kosztów w przypadku przeniesienia się do inne-

t go miejsca zamieszkania. 
B. S iadczenia w naturze: 

l pomoc leczniczą i położniczą , 

2) zaopatrzenie w protezy, aparaty ortopedyczne i ' środki 
pomocnicze, 

3) zapewnienie mieszkania, 
4) przysposobienie zawodowe, 
5) zapewnienie pracy, 
6) umieszczenie w domu renóst ów, 
7] pomoc w uzyskaniu działki ziemi oraz materiałów 

I i kredytów na zabudowę. 
Art. 3. 1. Prawo do zaopatrzenia powstaje z dniem speł

nienia wszystkkh warunków wymaganych przez ustawę do 
uzyskania tego prawa, jednakże prawo do zaopatrzenia fun
kcjonariusza powstaje dopiero z dniem rozwiązania stosunku 
służbowego. . 

21 Prawo do zaopatrzenia gaśnie w razie ponownego 
przyjęcia funkcjonariu.sza do służby w Milicji Obywatelskiej. 
W przypadku zwolnienia z tej służby zaopatrzenie prz}'Znaje 
się na nowo. 

Art. 4. 1. Prawo do zaopatrzenia i jego wysokość ustala
ją organy wyznaczone przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

2. Zaopatrzenie ustala' się z urzędu lub na wniosek 
uprawnionego najpóźniej w ciągu l'" dni od otrzymania przęz 
właściwy i,,\gan Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wszyst
kich dokumentów niezbędnych .do wydania decyzji. 

3. Jeżeli prawo do zaopatrzenia zostało ustalone, ale wy
d.anie decyzji uległo zwłoce z powodu nieustalenia wysokości 
zaopatrzenia lub innych okoliczności, przyznaje się osobie 
uprawnionej stosowne zaliczk.i, które · podlegają potrąceniu 

przy wypłacie zaopatrzenia. 

4. Ministrowie Spraw Wewnęt~znych oraz Pracy i Opieki 
Społecznej określą w dwoze rozporządzenia tryb postępowa
ni.a w s.~rawie ustalania zaopatrzeń oraz właściwość orga
now MInIsterstwa Spraw 'Wewnętrznych' w tych ,sprawach. 

5. Od decyzji organów Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych wydanych na podstawie niniejszej u stawy przysługuje 
zainteresowanemu prawo wniesienia skargi do sądu ubezpie-
czeń społecznych. · . 

Art. 5. 1. Świadczenia pieniężne z tytułu zaopatrzenia 
wypłaca organ admini.stracji prezydium wojewódzkiej rac: y 
narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z woje
wództwa) właściwy do wypłaty rent przewidzianych w prz€1-- '. 
sach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin. 

2. Renty wypłaca się z góry w okresach miesięcznych 
począwszy od dnia powstania prawa do renty, jednak nie 
wcześniej n i.ż od dnia następującego po upływie okresu, za' 
który funk cjonariusz otrzymał uposażenie . 

3. Rentę wypłaca się za okre,s nie dłuższy niż 3 miesiące 
wstecz od dnia zgłoszenia wniosku albo od dnia ustalenia 
zaopatrzenia z urzędu. . 

4. Świadczenia rentowe, których wyplata us tała z przy
czyn niezależnych od organu wypłacającego świadczenia, 
wznawia się od dnia' ustania wypłaty, jednak za okres nie 
dłuższy niż 6 miesięcy wstecz od dnia zgłoszenia wniosku 
o wznowienie wypłaty. 

5. Ministrowie Spraw Wewnętrznych oraz Pracy i Opie
ki Społecznej określą w drodze rozporządzenia tryb postępo
wania w sprawie wypłaty zaopatrzeń oraz terminy płatności 
rent. 

Art. 6. 1. Prawo do zaopatrzenia na podstawie niniejszej 
u stawy nie przysługuje funkcjonariuszom zwolnionym ze 
służby: 

l) z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę 
dodatkową utTiJty pra w pubiicznych, 

2) z powodu wymierzenia kaTy dyscyplinarnej wydalenia ze 
slużby, 

:t) na własną prośbę, jeże li zwolnienie nastąpiło przed speł
nieniem się warunków wymaganych do 'nabycia prawa 
do zaopatrzenia emerytalnego w pełnym wymiarze lub . 
przed osi ągnięciem przez funkcjonariusza wieku: przez 
mężczyznę 60 lat, przez kobietę 55 lilt. 
2.W przypadkach wyj ątkowych Minister Spraw Wew

nętrznych może przyznać prawo do zaopatrzenia emerytalne
go na podstawie niniejszej ustawy funkcjonariuszowi wyda
lonemu ze służby w trybie dyscyplinarnym lub zwo'Iniohemu 
na . własną prośbęuzasac1nioną w iekiem lub innymi szczegól· 
nymi okolicznościami. 
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