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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 
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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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Art. 7·. 1. Do wysługi lat zalicza się służbę pełnioną 
w Milicji Obywatelskiej. 

2. Na równi ze służbą w Milicji Obywatelskiej do wy
sl:Jgi lat zalicza się: 

1) okresy służby w charakterze ' fun kcjonariusza organów 
bezp ieczeńs twa publicznego, 

2) czynną służbę wojskową pełn ioną w Ludowym Wojsku 
Polskim po dniu 22 lipca 1944 r., z wyjątkiem ćwiczeń 

wojskowych i przeszkolenia oraz z zastrzeżeniem przewi
dzianym w pk~ 3, 

3) zasadniczą służbę wojskową pełnioną w Ludowym Woj
sku Polskim po dniu 22 lipca 19 44 r" j eżeli przejście do 
służby w MUicji Obywa telskiej n3stąpiło przed upływem 
6 mie,sięcy od zwolnienia ze słu 'i:by wojskov'.'E~j, 

4) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Służby Wię
ziennej pełn i onej po dniu 22 lipca 1944 1"., 

5) ok resy służby w charakterze funk cjonariusza Służby 

Ochrony KoleI, jeżeli funkcjonariusz przeszedł bezpo
średnio do służby w Milicji Obywatelskiej w terminie 
do dnia 1 kwietnia 1955 r. 

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu z Milicji Obywatel
skiej, który posiada co najmniej 10 lat wysługi przewidzia
nej w ust. 1 i 2, zalicz,a się do wysługi poprzednie okresy za
trudnienia oraz inne okresy, które podlegają zaliczeniu do 
zatrudnienia pracowników według przepisów o powszechnym 
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

4. Do wysługi lat nie zalicza się okresów odhywania: kary 
pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, chyba 
że funkcjonariusz tymczasowo aresztowany został uniewin-
n iony albo postępowanie karne zostało umorzone. \ 

Art. 8. 1. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra 
Spraw Wewnętrznych określi rodzaje służby, które ze wzglę
du na ~zczególne właściwości lub wanmki jej oubywania 
oraz czasokres jej trwania uzasadniaj ą zaliczanie okresów tej 
służby do wysługi lat w stosunku 30 dni służby za 45 dni. 

2. Do wysługi lat liczy się podwójnie okresy służby w 
jednostkach Milicji Obywatels~iej i b. organów bezpieczeń
stwa publicznego, które prowadziły walki z bandami. 

3. Przy obliczaniu wysługi lat uwzględnia się zasady ko
rzystniejszego zaliczania służby przewidziane w przepisach 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadter
minowych oraz ich rodzin. 

4. Minister Spraw Wewnętrznych określi tryb zaliczania 
do wysługi lat okresów wym.ienionych w ust. 2. 

Art. 9. 1. Podstawę wymiaru renty stanowi: 
1) miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami i rów

nowartością świadczeń w naturze - o charakterze Std'
łym - należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowa
nym stanowisku służbowym albo 

2) przeciętne miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z do
datkami i równowartością świadczeń w naturze - o cha
rakterze stałym - z kolejnych 2 lat służby dowolnie wy
branych przez zainteresowanego z okresu ostatnich 10 lat 
służby przed powstaniem prawa do zaopatrzenia. 
2. Pod5tawa wymiaru renty dla' inwalidów zaliczonych 

do I grupy inwalidów, k tórych inwalidzlwo pozostaje w związ
ku przyczynowym ze służbą, nie może wynosić mniej niź 
1.200 zł. 

3. Minister Spraw Wewnętrznych określi dodatki do 
. uposażen i a i równowartość świadczell w M.turze - o cha:
rakterze stałym - wchodzące w skład podstawy wymiaru. 

Art. 10. 1. Jeżeli osoba pobierająca rentę z tytułu wy
sługi lat, zwana dalej "rencistą ! ' , posiada również dochód 
z zatrudnien ia lu b z innych źródeł , który w ynosi co najmniej 
85°/0 podstawy wymia ru renty, prawo do r enty ulega zawie
szeniu na' czas posiadania takiego dochodu. 

. 2. Jeżeli dochód renc isty jest niższy n iż 85010 podstawy 
'wymiaru renty, a ł ączn ie z rentą przekracza 85% tej podsta-
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w y, rentę obniża s i ę do takiej wysokości, aby łącznie z do
chod em wynosiła 85% podstawy wymiaru. 

3. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Mi
nistrem Pracy i Opieki Spoiecznej określi zasady obliczania 
dochodu, o którym mowa w ust. l i 2. 

4. Jeżeli renta w yrównawcza (ust. 2) wynosi mniej niż 

50 zł miesięcznie, wypłaca się ją w kwocie 50 zł miesięcznie. 

5, Ren ta n ie podlega zą.wiesżeniu ani ograniczeniu w 
przypadkach, gdy dochód rencisty nie powoduje zawieszenia. 
p rawa do renty wedtug przepisów o powszechnym zaopatrze
n iu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

6. Przepisy us t. 1-5 stosuje się również do inwalidów, 
których inw alidztwo nie pozostaje w związku ze służbą. 

Art. 11. 1. Najniższą wysokość rent określają przepisy 
o po wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin, przy czym do renty za wysługę lat stosuje się w tym 
p rzedmiocie przepisy dotyczące ren ty s tarczej. 

2. Ponadto do zaopatrzet'l przewidzianych w niniejszej 
ustawie stosu je się przepisy art. 1~22, 4~51, 53, 54, 66, 
69-75 i 108 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym 
zaopatrzen iu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 
z 1958 r. Nr 23, poz. 97) oraz przepisy wydane na podstawie 
art. 8 ust. 4 i. art. 111 tego dekretu. 

3. Przewidziane w przepisach wymienionych w ust. 2 
uprawnienia Ministra Pracy i Opieki Społecznej przysługują 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a uprawnienia prezydiów 
rad narodowych - organom Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych, określonym w trybie art. 4 ust. 4 niniejszej ustawy. 

Art. 12. Funkcjonarius'z, który w przypadku zbiegu prawa 
do dwu lub więcej zaopatrzeń emerytalnych na podstawie ni
niejszej ustawy lub na podstawie niniejszej ustawy i innych 
przepisów pobiera jedno z tych zaopatrzeń, zachowuje prawo ' 
do korzystniejszych świadczeń w naturze. 

R o z d z i a ł 2. 

Zaopatrzenie z tytułu wysługi lat. 

Art. 13. 1. Renta za wysługę lat przysługuje funkcj ona
r iuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnien ia 
ze służby posiada co najmniej 15 lat WYShlgi. 

2. Przy ko t'l cowym ob1iczeniu okresu wysługi lat nie 
uwzględni ~l s ię części roku do sześciu mies ięcy, a okres prze
kraczający sześć miesięcy przy wysłudze powyżej 15 lat liczy 
s ię jako pełny rok. . 

Art. 14. 1. Wysokość renty za wysługę lat wynosi 40010 
podstawy wymiaru i wzrasta za każJy następny rok służby 

ponad 15 lat wysługi o 3010 pod-s tawy wymiaru aż do osiąg- · 

nięcia 85010 tej podstawy, co stanowi pełną rentę z·a wysługę 
lat. 

2. Renta za wysługę lat generała Milicji ObywatelskieJ 
wynosi 85% podstawy wymiaru. 

Art. 1.5. Jeżeli rencista zostanie zaliczony do jednej 
z grup inwalidów, renta za wysługę lat może być na jego 
wniosek zamieniona na rentę inwalidzką przewidzianą w usta
w ie w razie inwalidztwa, powstałego bez związku ze służbą. 

R o z d z i a ł 3. 

Zaopatrzenie inwalidzkie • 

Art. 16. Renta inwalidzka przysługuje funkcjonariuszowi 
zwolnionemu ze służby, który wskutek stałego lub długotrwa

łego naruszenia' sprawności organizmu 'Został zaliczony dQ 
jednej z grup inwalidów, z powodu ca łkowitej lub częściowej 
niezdolności do wykonywania zatrudnienia powstałej: 

1) podczas służby w Milicji Obywatel~kiej lub 
2) w ciągu 3 miesięcy po zwolnieniu ze służby w Milicji 

O bywatelskiej . 
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lt\rt. 11. 1. W zależności od stopnia niezdolności do wy
konywania zatrudnienia zalicza się in'NaJidę do jednej z trzech 
grup: 

1) do III grupy inwalidów zalicza ' się osoby częściowo nie
zdolne do wykonywania zatrudnienia, to jest osoby, któ
re są zdo1ne do wykonywania dotychczasowego zatrud
nienia przy znacznym ograniczeniu zakresu czynnośoi lub 
wydajności ich pracy bądż przy stworzeniu im .szczegól
nych warunków pracy albo które będąc całkowicie nie
zdolne do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia są 
jednak zdolne do wykonywania zatrudnienia niżej kwali
fikowanego, 

2) do II grupy inwalidów zali cza się osoby, które są niezdol
n e do wykonywania jakiegokolwiek zatrudnienia, 

3) do I grupy inwalidów zalicza się osoby niezdo1ne do wy
konywan ia jakiegokolwiek zatrudnienia , które ponadto 
wymagają stałej opieki innej osoby. . 
2. Zaliczenia funkcjonariuszów do jednej z grup inwali

dów dokonują komisje lekarskie do spraw inwalidz twa i za
trudnienia przewidziane w przepisach o powszechnym zaopa
t rzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, a w czasie 
wojny komisje powołane przez Ministra Spraw Wewnętrz

nych. 
Art. 18. 1. Wysokość renty inwalidzkiej wynosi: 

1) przy podstawie wymiaru renty do 1.600 zł miesięcznie : 

Inwalidztwo pozostaje 

w związ.ku 

I 
bez związku 

Grupa inwalidów ze sh.lżbą ze służbą 

w procentach od podstawy 

I wymiaru 

I 

I 
100 70 

II 75 50 

l 
III 50 40 

-~ 

2) przy podstawie wymiaru powyżej 1.600 zł miesięczn ie : 

n Inwalidztwo pozostaje 

w związku 

l 
bez związku 

Grupa inwalidów ze służb ą ze służbą 

w procentach od podstawy 
wymiaru 

I 75 60 
II 55 45 

III 40 30 

2. Wysokość renty inwalid zkiej wymie rzonej zgodn ie 
z U5t. 1 pkt 2 nie może być n iższa od renty wymierzonej 
zgodl}ie z ust. 1 pkt 1, przy podstawie wymiaru renty wyno
sząceU 1.600 zł mie-ięcznie. 

3. Jeżeli fu nkcjonariusz osiągnął 5 lat wysługi, wysokość 
rent~ inwalidzkiej wymierzonej zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub 
pkt 2 i ust. 2 ulega zwiększeniu o 5% pods tawy wymian\. 
Jeżeli funkcjonar iu sz osiągnął wię cej n iż 5 lat wysługi, renta 
inwalidzka wzrasta ponadto za każdy dalszy rok wy::;ługi po
nad 5 lat o 1% podstawy wymiaru. Wzrost renty inwalidzkiej 
z tytułu wysługi nie może przekraczać 100io podstawy wymia
ru . Wzrostu ren ty inwalidzkiej z tytułu w~'sługi nie stosuje się 

-w pqypadku, gdy ren la ta zgodnie z ust. l pkt 1 wynosi 100% 
pods ~awy w ym ian\. 

4. Wysokość renty inwalidzkiej gcnerał'a Milicji Obywa
telski!ej wynosi H50/0 podstawy wymiaru bez względu na gru
pę illlwalidztwa, związek inwalidztwa ze służbą i wysługę lat. 

Art. 19. 1. Inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą, 
gdy powstało wskutek: 

1) zranienia lub innych obrażeń doznanych pOdcias lub w 
związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, 

2) chorób zakażnych pan 11j ących w mi ejscu służbowego po
bytu funkcjonariusza, 

3) chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwo
ściami lub warunkami służby albo istotnego pogorszenia' 
stanów chorobowych w związku z tymi właściwościami 
lub warunkami służby. 
2. Za pozostające w związku ze służbą uważa się również 

wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywan ia czyn
ności służbowych. 

3. Wykaz chorób wymienionych w ust. 1 pkt 3 ustali Mi
nister Spraw Wewnętrznych . 

4. Związek chorób i kalectw ze służbą usta1ają komisje 
lekarskie na zasadach i w trybie określonych przez Mini.stra 
Spraw Wewnęt rznych. Komisje leka rs kie powoluje Minister 
Spraw ·Wewnętrznych. 

Rozdzi a ł ·t 
Zaopatrzenie członków rodzin. 

A rt. 20. 1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym 
członkom rodziny: 

1) funk cjonariusza zmarłego w czasie służby w Milicji Oby
watelskiej albo w ciągu 3 miesięcy po zwolnieniu z tej 
służby, 

2) zmarłego rencisty lub iny;alidy. 
2. Członkami rodziny uprawnionymi do renty rOdzinnej 

są: małżonek, dzieci, wnuki i rodzeństwo oraz rodzice, jeżeli 

osoby te odpowiadają warankom przewidzianym wart. 45 
ust. 1-3 i 5 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszech
nym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

Arl. 21. 1. Wysokość renty rodzinnej wynosi: 

1) przy podstawie wymiam do 1.600 zł miesięcznie: 

I dla rodzin renci-

! 
dla rodzin funk- stów oraz rodzin 
cjonM'iuszów i fUllkcjonariu-

Ilość członków inwalidów, któ' szów i inwaTi-
rodziny rych śmierć pa- dów, których 

zostaje w związ- śmierć nie pozo-
ku ze służbą stcje w związku 

ze służbą 

I w procentach od podstawy 
wymiaru 

1 członek rodziny 40 30 
2 członków rodziny 55 ~o 

3 i więcej członków 
rodziny 70 

, 
50 

2) przy podstawie wymiaru powyżej 1.600 zł m iesięcz nie: 

dla rodzin renci-
dla rodzin funk- stów oraz roczin 
cjonariuszów i funk cjonariu-

IloŚĆ członków inwal.idów, któ- SZ()W i . inwali-
rodziny rych śm ierć pa- dów. których 

zostaje w związ- śmierć nie pozo-
ku ze służhą staje w związku 

ze służbą 

I w procen tach od podstawy 
wymialll 

1 czlonek rodziny 30 25 
2 członków rod7:iny 45 35 
3 i więcej C'lłonków 

rodziny 60 45 -

.. 
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2. Jeżeli członek rodziny uprawniony do renty zo sta ł Za
l iczany do p ierwszej grupy inwal1dów, przypadającą na niego 
część ren ty zwiększa si ę o 100 zł. 

3. Jeżeli uprawnionymi do renty rodtinnej są sieroty zu
pełne, przypadaj ącą na nie część renty zwiększa się o 10% 
pods tawy wymiaru ren ty. 

4. Wysokość renty rodzinnej wymierzonej zgodnie 
z ust. 1 pkt 2 nie może być niższa od ren ty wymierzonej zgod
nie z ust. 1 pk.t l przy podstawie vvymi3ru wynoszącej 1.600 zł. 

5. Renta rodzinna po zma rłym funkcjo nariuszu lub inwa
lidzie u lega zwiększen i u o 511/ 0 podstawy wymiaru, jeżeli 
zmarly osiągnął 5 lat wysług i , oraz 1% za każdy dalszy rok 
wysługi ponad, 5 lat. Wzros t l ent y z tytułu tej wysługi nie 
może przekraczać 10% podstawy wymiaru. 

6, Ren ta rodzinna łączn ie ze zwiększeniem przewidzianym 
w ust. 2, 3 i 5 oraz doda tka mi wymi enionymi "IN art. 25 ust. 2 
i art. 26 ust. 1 pkt 3 n ie może przekro czyć 1000/u podstawy 
wym iaru. 

A r t. 22. P rawo do renty rodzinnej po funkcjonariuszu 
zmarłym bez związku przyczynowego ze s łużbą u lega dla 
członka rodziny zawiesze niu na czas w ykon ywania przez n ie
go zatrudnier,ia iub posiadania doch odu z inn ych źródeł według 

za sad przewidzianych w p rzepisach o powszechnym zaopatrze
niu emerytalnym pra cowników i ich re dzin. 

A rt. 23. 1. Śmierć funkcjonariusn pozos taje w związku 
ze słu żbą, gdy funkc jonariusz zmarł 'Z powodu okoliczności 

wymienionych w art. 19. 
2. Śmierć inwalidy pozostaje w zwiqzku ze służbą, jeżeli 

nastąpiła w w yniku choroby . lub kalectwa .spowodowanego 
okolicznościami wymienionymi wart. 19. 

3. Związek śmierci funkcjonariusza ze służbą ustala or
g an upoważn i ony przez Ministra Spraw Wewnętrznych . 

4. Związek śmierci inwalidy ze służbą ustala k ,)misj a le
karska do sp raw inwalidztwa i zatrudnienia. 

R o z d z i a ł 5. 

Dodatki do rent. 

Art. 24. 1. Renciśc ie i inwalidzie przysługuje prawo do 
doda tku do renty dla : 

1) dzieci, w n Jków i rodzeństwa, które spełniają warunki do 
uzyskania ren ty ro dzinnej, 

2) żony, która spełnia warunki określone w p rzep isach o za
siłkach rodzinn ych. 
2. Dodatek, o któ rym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuj e 

również osobie pobierającej renlę rodzinną. 

3. Dodatki określone· w us t. 1 przysługują w wysokości 

dodatku rodzinnego przewidzi3nego w przepisach o uposaże

n iu funkcjon ariuszów. 
4. Przez czas pobierania na żonę , dzieci, wnuk i i rodzeń

s tw o zasiłku rodz inn ego lu b d odatku z innego tytu}u zaintere
sowanym p rzys!uguje na te same osoby tylko r óżnica między 

dodatkiem określonym w u st. 1 a zasiłkiem rodzinnym lub 
dod atkiem z innego tytułu . 

Art. 25, l . Rencislom i inwalidom odznaczonym ordera
m i lub tytulilmi, które na podstawie prze pisów o powszech
n ym zaopa trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin 
up rawniaj ą do pobierania dodatku do rent, przysługuje mie
sięczny dodatek do ren ty w wysokości 25% renty bez 
uwzględnien ia dndatku dla żo ny, dzieci, wnuków i rodzeńs tw a. 

2. CJ sobom upra wn ionym do ren ty rod zi nn ej odznaczo
n ym orderami lub tytułami określonymi w ust. 1 przysługuje 
m i esięczny dodatek do tej r enty w wysokości 10010 podstawy 
wymiaru ren ty. 

3. Z tytuJu posiadania orderów lub tytu łów ok reślonych 
w u st. 1 przysług Jje tylko jeden dodatek. 

4. Wysokość renty za wysłu gę lat bądź renty inwalidz
kiej wraz z dod a tki em ok rcśbnyrn w ust. 1 nie może prze
kraczać lGOo/iI podst aw y wymiaru. 
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5. O gran iczenia przewidzianego w ust. 4 n ie stosuje sią 
do inwalidów zaliczonych do I grupy, których in walidztwo 
pozostaje w związku ze służbą. 

A rt. 25. 1. O sobom uprawnionym do 5wiadczeń na pod~ 

stawie niniejszej u s tawy, n ie pracującym i nie posiadającym 
poza rentą dochodu z innych żródeł, przysługuj e doda tek: 

l ) do renty za wysługę lat w wysokoś ci 1511/ 0 podstawy wy
miaru , z tym że łączna wysokość ren ty n ie może prze
kraczać 85010, a wraz z dodatkiem w ymien ionym wart. 25 
ust. 1 - 100% podstawy wym iaru, 

2) do renty inwalidzk iej : 
a) przy podstawie wym ial"J do 1.600 z ł w wysokości: - Przyczyna in walidzt wa 

Grupa inwalid ów 
w związk'..l 

I 
bez zwi ązku 

ze służbą ze .służbą 

p rocen t podsta wy wymia ru renty 

I - 20 
II 5 15 

HI 15 15 -
h) przy pod staw ie wymia ru powyżej 1.600 zł w wysokości : 

Pf?y czvna Il1waJ iri zlwa 
----

I Grupa inwalidów 
w związku bez związku 

ze służbą ze służbą 

p rocent pods tawy wymiaru renty 

I 10 20 
II 15 15 

III 20 15 -
3) do renty rodzinnej: 

a) po fun kcjonariu·szu 7..ma rłym w 7:w i ązku ze służbą w 
wysokości 15010 pod stawy w y m ia ru ren ty, jeżeli wszy
scy u'prćl.wnieni do renty członkowie rod ziny sp·ełniaj <\ 
wymagane wanmld, a j eżeli warunki do. dodatku spd· 
n iają tylko n iek tórzy c złonkowie , czlonkom tym przy" 
sługuje dodatek do renty, o ile nie prowadzą wspól
n ego gospodarstwa domowego z pozos~a.lymi członkam1 

rod ziny uprawn ionymi do renty, 
b) po fu nkcjonariuszu zmarłym bez zw iązku ze służbl\ 

w wysokości 15010 pods tawy w y miaru renty. 
2. Dodatek do ren ty p rzY51uguje także w przypadkacli',. 

gdy dochód osoby uprawn ionej do pobierania renty nie po .... 
woduje zawieszenia prawa do renty według przepi.sów 
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym p racowników 
i ich rodzin. 

R o z d z i a ł 6. 

Swiadczenia jednorawwe. 

Art. 27. 1. W razie śmierci rencisty lub inwalidy przy 
s ługuj e zasiłek pogrzebowy, 

2. Zasi łek pogrzebowy przysługuje również w ra zie 
śmierci : 

1) osoby uprawnionej do pobie ran:a renty rodzi nnej , 
2) ma łżonka i rodziców rencis ty lub inwalidy, j eżeli w chwi

li śm:erci pozostawali n a j ego utrzymaniu, 
3) dzieci, wnuków i rod zeństwa rencisty lub inwalidy, jeżeH 

w chwili śmi erci pozostawali n a jego u lrzymifn iu i speł

n iali inne waru nki wymagane do otrzymania renty f O" 

<l zinnej, 
3. W raz ie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego z ty .. 

tułu zatrudnienia i z tytułu pobieran ia renty przysługuje za .. 
siłek wyższy. 

4. Prawo do zasiłku pogT'lebowego wygasa w przypadku 
n iezg ł oszeniĘl wniosku o przyznanie go w ciągu 6 miesięcy' 

od dnia śmierci osoby wymienionej w ust. 1 i 2. 
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5. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osob ie, k tóra pokry
łakosz ty pogrzebu. 

Art. 28. 1. Za :; il ek pogrzehowy wynosi w ra zie śmierci: 

l) rencisty, i inwaJ.idy: 
al tnyk.rotną rentę miesięczną bez uwzgl ędnien ia dodat

ków na żonę, dzieci , wnuk i i. rodzeńs t wo, Jeżeli kosz
ty pogrzebu pakry,va małżonek , dziec i, wnuki , rodzeń
stwo 'lub rodzice albo inna osoba, która prow adziła 

ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe, 
bl koszty rzeczywiś cie poniesione, naj wyżej jednak do 

wysokości określonej pod lit. il), jeżeli koszty pog rze
bu pokrywa inna osoba, niż wymienione pod lit . aj, 

2) osób wymienionych wart. 27 ust. 2 - 1000;., podsta wy 
wymiaru renty, nie więcej jednak niż w wywkości okreś
lmlej w pkt 1 lit. a). 
2. ·W stosunku do osób pobierających rentę wyrównaw

czą (art. 10 usL 2) za rentę m iesięczną uważa się rentę, od 
której obliczono rentę wyrównawczą. 

Art. 29. 1. W razie śmierci funkcjonariusza przysługuje 
jego roozinie (art. 27 ust. 2) odprawa w wysokości 3-miesif; cz
nego ostatnio pobieranego przez funkcjonarius.za uposażenia 

Z~ wszystkimi dodatkami o chal akterze stałym, jeżeli przepisy 
szczegolne nie przewidują jednorazowego świadczenia w wyż-

I . 
szym wymIarze. 

2. Jeżeli rodzina funkcjonariusza: otrzymuje rent~ ro
dzinną, wysokość odprawy określonej w ust. 1 wynosi jedno
mie~;tęC7,.ne uposażenie ze wszystkimi dodatkami o charakterze 
stałym. 

3. Od·prawa wymieniona w u.st. 1 lub 2 przysługuje łącz
nie żon ie zmarl,'go funkcjonariusza bez względu na jej wiek 
albo zdolność do pracy oraz innym członkom rodzin y, jeżeli 

posiadeją witrunki do uzyskania renty wdzinnej. 

Art. 30. 1. W razie śmierci funkcjonariusza oraz w razie 
śmierci rencis ty lub inwalidy przyshlguje członkom je90 ro
dziny otrzymującym rentę_ rodzinną l-ub odprawę (art. 29) 
i w chwili jego śmierci wspólnie z nim zamieszkałym zwrot 
kosztów przejazdu i przewozu urządzerJia domowego do do
wolnie I obranej miejscowości w kraju na zasadach przewidzia
nych przy przeniesieniu funkcjonariuszów, 

2. Zwrot kosztów wymienionych w ust. 1 przysługuje 

tyl.ko w przypadku, gdy przesiedlenie się nastąpiło w ciągu 

roku od rozwiązania stosunku służbowego. 

R o z d z i a ł 1. 

Swiadczenla w na lurze. 

Ar~. 31. l, Rencistom otrzymującym pełną rentę za wy
słu.gę lat i inwalidom, których inwalidztwo pozostaje w związ
ku ze ~łużbą, jak również członkom rodzin tych osób (art. 20 
ust. 2) I przysługuje prawo do pomocy leczniczej, położniczej 

I oraz do zaopatrzenia w protezy, aparaty ortopedyczne i środki 
pomocnicze na zasadach i w zakresie pr'lewidzianych dla 
funkcjonariuszów i ich rodzin. 

2. Nie uprawnionym do pomocy lec zniczej w służ bie 

~drowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rencislom i in
waolidorq nie wymienionym w ust. 1 oraz członkom ich rodzin, 
jak również osobom pobierającym rentę rodzinną przysługu j e 

prawo do pomocy leczniczej i p{)łożni :::zej oraz do zaopa! rze
nia w protezy, aparaty ortopedyczne i środki pomocnicze w 
zakresie i na warunkach przewidzianych w przepisach o pow
szechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro
<hin . 

. 3. Inwalidzi otrzymują bezpłatnie ni ezbędne pro tezy, apa
raty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

4'. lnwalida rooie być na swój wniosek lub z urzędu pod
dany specjalnemu leczeniu i -przyspOSObieniu do zawodu 
w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdo ln oś ci 
do pracy albo zapobieże)1ia pogorszeniu ,się stanu zdrowia. 
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5. Min ister PI3 cy i Opieki Spo-lecznej oraz Minister Zd ro
wia, każd y w swoim zakresi e d z iałania, us talą zasady i wa
r uuk i u dzielan ia św i adczeń wymienionych w ust. 3 i 4. 

Art. 32. 1. Renc iści i inwalidzi wY01iemeni wart. 3l 
ust. 1 oraz członkow ie ich rodzi.n wspóln{e z n imi zamieszkaii 
'Zil chowują prawo do m ieszkania słu żbowego, z,a jmowan(,-go 
w ch wili zwolnlenla ze służby funkcjona riu sza . Do mies lk aó. 
tych stosuj e s i ę p rzEpisy odnoszące s ię do m ieszkan służbo
wych fL1n k i::jollariuszów MiHcji Obywatelskiej . 

2. Przep is ll St. 1 stosuje się również do osób uorawnio-
nych do renty rodzinnej . • 

3. Przep is ust. 1 st05 uje się również w okresie zawiesze
nia prawa do renty. 

Art. 33. ). Rencistom i inwalidom ShlŻY- prawo do pomo
cy w uzyskaniu· działki ziemi pod budowę hlb upraw!:) , po
t rzebnych na tE;n cel materiałów i kredytów ora·z VI wykony
waniu robót budowlanych. 

2. Rada Minislrów ustali warunki i zasady udzielania 
pomocy przewidzianej w ust. l, 

Art. 34. 1. lnwalid7.ie zi:'!pewnia się pracę odpowiadającą 
jego sprawności fizycznej i kwalifikacjom zawodowym. 

2. Właściwy do spraw produktywi'lacji inwaHdów organ 
administracji prezydium rady narodowej na wniosek inwalidy 
kieruje go do zakładu pracy, który obowiązany jest go za
trudnić stosownie do sprawności fizycznej i kwalifikacji za
wodowych. 

3. Zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę z inwa
lidą tylko z ważnych przyczyn l3 pisemną zg'Odą właściwego 
do spraw produktywizacji inwalidów- organu administracJi 
prezydium rady narodo·.·.'e j . 

4. lnwalidv:ie, który w ciijgu 3 miesięcy od dnia zwol
n.łenia ze służby 20stal poddany leczeniu lub przysposobieniu 
do z.awodu i w c iągu 3 mi es ięcy od dnia zakończenia leczen ia 
lub przysposobienia do ·zawodu podjął pwcę, zalicza się oluesy 
służby w Mi'Ecj i Obywatelsk.iej oraz okres leczenia i przyspo
sobienia do zawodu do C'UlSU pracy VI danym zakładzie pracy. 

5. Szczegółowe zasady, dotyczące za t rudniania inwali
dów, ustala Minister Pracy i Opieki Spoleew ej. 

Art. 35. Osobom up rawnionym do renty rodzinnej przy
.sługuje pierwszeJ1stwo, w um ies7,czen iu dzie-ci w żlobka ch, 

domach dziecka i przedsz'kolach . 

R o z d z i a ł 8. 

Przepisy przejściowe i k.ońcowe. 

Art. 36. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do praw 
do za.opatrzenia powstaJych po dniu wejścia w życie . ustawy, 

Art. 37. 1. Funkcjonariuszom . Milicji Obywatels·kiej. 
zwo'lnionym ze służby po dniu 30 czerwca 1954 r. ora·z po
zostałym po nich członkom rodzin, którzy nie nabywają pra
wa do zaopa trzen ia na podstawie niniejszej ustawy ani nie 
na'byli prawa do zaopatrzenia na podstawie dekretu z dnia 
9 Ji.slopada 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-

. szów Milicji Oby watelskiej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin (Dz. U. Nr 43, poz. 273) - przysługllje prawo do Zi10~ 

patrzenia p rzewidziąnego w dekreci.e z dnia 25 czerwca 1954 r. 
o powszechny m zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin, jeżeli odpowiadają warunkom uzasadniającym prawo 
do renty w myśl teg'o dekretu. 

2. Shlibę w Milic ji Obywatelskiej zaliczil się do I kate
gorii zatrudn~ en i a. 

3. O kresy służby w charakterze funkcjonariusza Milicji 
Obywatel sk i,ej z uwzględnieniem przepisów art. "} i 8 niniej
szej ustawy uważ a. się 'la okresy zatrudnienia w rozumien iu 
art. 7 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym 
zaopatJ"Zeniu emerytalny'm pracowników i ich rodzin . 

4. Prawo do zaopatrzenia osób wymien ionych w ust. 1 
ustala i świadczenia pieni ężne z tytułu tego zaopatrzenia wy-
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płaca właściwy do spraw rent organ prezydium woj ewódz
kiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego 

z województwa). 
Art. 30. 1. Prawo do zaopatrzeń funkcjonariuszów Mi

licji Obywatelskiej . i ich rodzin przyznanych na podstawie 
dekretu z dnia 9 lis topada J 955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszów Milicji , Obywatelskiej i Sł użby Więziennej 

oraz ich rodzin powstaje w mocy. Do zaopatrzeń tych sto
suje się przepis y niniejs zej us tawy, z tym że zmiana wyso
kości tych zdopatrzeń następuje z urzędu od dnia wejścia 

w życie nin ieJsLej ustawy. 
2. Zawieszenie prawa do renty lub obniżenie jej wy" 

sokości nasl.<;pu Je od najbliższego terminu płatności przypa
dającego po dniu wejścia w życi e ustawy. 

Art. 39. 1. Do spraw funkCjonari'L1szów Milicji Obywa
telskiej i ich rodzin, którzy nabyli prawo do ' zaopatrzenili! 
na podstawie dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin, a którym zaopatrzenie to nie 
zostało przyznane przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy - sTOsuje się przepisy ustawy, z tym że świadczenia 
należne za okres do dnia wejścia w życie ustawy przyznaje 
się zgodnie z przepisami dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. 

2. Sprawy funkcjonariuszów Mikji Obywatelskiej zwol
nionych ze slui by llo dniu 30 czerwca 1954 r. oraz pozosta
łych po nich członków rodzin, którym na podstawie dekretu 
z dnia 9 listopada 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo
ń"uiuszów Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej oraz ich 
rodz in nie przysługuje prawo do zaopatrzenia przewidzianego 
Vi tym dekrecie lub k tó rym odmówiono przyznania tego zao
patrzenia, a które przy zastosowaniu n iniejszej ustawy m ają 

do niego prawo, pod l egają rozpatrzeni,,; na wniosek tych osób. 
3. J eżeli wniosek o us talen,ie prawa do zaopatrzenia zo

stan ie zgłoszony: 

1) w ciąga 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nini ejsze j usta
wy - rentę przyznaje się od dnia powstania prawa do 
zaopatrzenia, nie wcześniej jednak n iż oc! dnia wej';cia 
w życie ustawy, 

2) po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy - rentę 

przyznaje się za okres t.rzech miesięcy wstecz od dnia -· 
zgłoszen ia wniosku. 
Art. 40. 1. Funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w 

Milicji Obywatelskiej przed dniem 1 lipca 1954 r. wskutek 
niezdolności w chwili zwolnienia do słui, by z powodu uszko
dzenia zdrowia, u . których niezdolność do zarobkowania okreś
lona została co najmnie1 na 45% w związku P!zyczynowym 
ze służbą i którzy pobierali do dnia 1 lipca 1954 r. zaopa
trzenie emerytalne na podstawie przepisów obowiązujących 

do dnia I. lipca 1954 L, prlyzriaje się na ich wniosek zamiast 
pobieranego przez nich zaopat rzenia renty inwalid7kie okreś
lone w niniejszej ustawie dla osób, których inwalidztwo po
zostaje w związku ze służbą, chyba że prawo do zuopatrzenia 
ustało przed dn iem wejścia w życie ustawy. 

2. Osoby, o których mowa w U3t. l, zalicza się do tej 
grupy inwalidów, do której zostały zaliczone na podslawie 
przepisów o powszechnym zaopalrzen iu emerytC'llnym prilcow
ników i ich rodzin. 

3. Wdowom . i sierotom po fllnkcjonarius7ilch zmarłych 

przed dniem 1 lipca 1954 L W czasie lrwania stosunku służ

bowego i w związku ze służbą, które pobieraiy do dnia 1 lip
ca 1954 r. pensj e lub zaopatrzenie z tytulu ulraty żywiciela 
na podstawie przepi sów obowiązujących do dn ia 1 l ipca 1954 L, 

przyznaje sie na ir:h wn iosek zamiaqt pobiewnej przez nie 
renty rodzinnej, rentę rodzinną określoną w niniejs ze j usta 
wie, chyba że pra wo do świadcze il pobieranych iw podstawie 
dotychczasowych przepisów ustala przed dniem wejścia w ży
cie ustawy. 

4. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej i ren ty rodzin
nej w przypad kach wymienionych w ust. 2 i 3 stanowi upo-

sażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charak.
terze stałym według posiadanej grupy uposażenia i zajmowa
nego stanowiska w chwili zwolnienia funkcjonariusza ze 
służby oraz równe. wartością świadcze11 w naturze - obliczone 
według stawek na dzieil 30 czerwca 1954 r. 

5. W splawach, o których mowa w ust. 1-4, stosuje się 
przepis art. 39 ust. 3. 

6. Szczególowe zasady określania podstawy wymiaru 
renty, o której mowa w ust. 4, określi Minister Spraw Wew
nętrznych. 

Art. 41. 1. Świi1dczenia określone w ustawie przysługują 
również: 

1) członkom Ochotnicze1 Rezerwy Milicji Obywatelskiej, 
którzy wskutek wypadku w związku ze służbą w O chot
niczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej zos tali zaliczeni 
do jednej z grup inwalidów, jeżeli wypadek nastąpii po 
dniu 30 czerwca 1954 r., 

2) rodzinom członków O chotniczej Rezerwy Milicji Obywa
teLskiej zmarłych po dniu 30 czerwca 1954 r. w związku 
przyczynowym ze służbą w O chotniczej Reze rwie Milicji 
Obywatelskiej oraz inwalidów wymienionych w pkt l. 
2. Podstawę wymiam świadczeń dla osób wymien ionych 

w ust. 1 stanowi: 
1) dla nie zatrudnionych - minimalne uposażenie zasadnicze 

wraz z dodatkami oraz równowartością świadczeń w na
turze - o charakterze stałym - przy sługujące szeregow 
cowi Mi licji ObywilleJskiej, 

2) dla zatrudnionych - przeciętny mif ' si H~zny za[(.~lJek obli
czony według zasad określony ch w p r7cp isa ch o pow
szechnym zao patrzeniu emerylal.nym pra co wni ków i ich 
rodzin, nie mniej jednak, niż uposażeni e określo ne w pkt l . 
Art. 42. OdwoJ.ania wniesione przed dniem ogłoszenia 

niniej szej ustaw y od d ecy'tji w ydanycll na !>0dsi:awie dekretu 
z dnia 9 listopada HJS5 r. o zclOpatr'ieniu eme r yta1nym funkcjo 
nariuszów Mili cji Obywa telsk iej i S1nżby 'l'Vi. ęz iennc j oraz 
ich rodzin podlegają rozpatrzeniu w trybi e obo w iązującym 

przed dniem · wejś cla w życie us tawy . 
Art. 43. 1. Zaunatrze n ie emeryl,tlne funkcjonarin s.zó w 

Milicj i Obywatelskie j bez stopnia regulują przepisy o pow
szećhnyrn zaopatrzeniu emerytalnym prCl.cowników i ich rodz ;.I1. 

2. Zaopiltrzenie emerytalne ftwkcjonariuszów, którzy 
przeszli ze stanowiska, do którego jest przywiązany stop ie t'1 
służbowy, na stanow isko bez stopnia w przypadkach okreA
lonych wart. 69 ll-St. 2 i art. 77 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o sto!'.unku służbowym funkcjonariuszów Milicji Oby
wa.telsk iej (Dz. U. Nr 12, poz. 69) regulują przepisy ninlej' 
szej ustawy. . 

Art. 44. 1. Tracą moc: 
1) dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o zaopatrzeniu emery tal

nym funkcjonariuszów Milicji Obywatelsk4ej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 43, poz. 273) w za 
kresie zaopatrzenia funkcjonariuszów Milicji Obywatel· 
skiej oraz ich rodzin, 

2) dekret z dnia 27 lipca 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonarius·zó1N organów bezpieczeóstwa publicznc90 
oraz ich rodzin (Dz. tJ. Nr 31, poz 184). 
2. \V sprawach osób objętych dekretem, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2, stosuje się niniejszą ustawę, z tym że ilekroć 
jest w niej mowa o dekrecie z dnia 9 listopada 1955 r. o zao
patrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatel
skiej i Służby Więziennej oraz ich rodzi n, należy rozumi eć 
d ekret wymieniony w ust. 1 pkt 2. 

3. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na pod
stawie niniej szej ustawy zachowują moc przepi sy dotychcza
sowe, j eżeli n ie są sprzeczne z n iniejszą u stawą· 

Art. 45. Ustawa wchodzi w życie z dniem ,ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Pat1 stwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Pat'tsLwa: J. Horodecki 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych "Tamka", WalSZi1Wil. nI T 'I',·,I,~ '1 

Zem. 192 Cena 2,40 zł 


