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Dziennik Ustaw N.r:...-.:2=3 __________ ~ __ __'___=2:.:6=8 ___ _=__~ ___________ ~Poz.- l~Li-16_5 

, l ich .rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) stosuje się odpowiednIo do 2. ' Wynikające z u~tawy uprawnienia i zadania rad ża-
pracowników objętych niniejszą ustawą, z tym że Rada Mi- kładowych są wykonywane w -trybie określonym w statu-
nistrów określa zasady i tryb stosowania przepisów tego ar- tach związków zawodowych. 
tylmłu. . Art. 77. 1. Tracą moc w' stosunku do pracowników ra4 

2. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów wydanego ' naro'dowych: " , 
na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r., 1) ' ustawa 'l dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie 

' powołanej w ust. l, stosuje Się również do pracowników, 'I' cywilnej (Dz. U. z 1949 r. Nr l1,poz. 72), 
z którymi rozwiązanie stosunku pratypodlega ograniczeniom , 2) dekret z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unormo-
na podstawie przepisów niniejszej ustawy. ' waniu ' stosunku służbowego funkcjonariuszów państwo-

Art. 74. Ustawa nie ma zastosowania do , pracowników wych (Dz. U. Nr 22, poz. ·139 z póżniejszymi. zmianami), 
rad narodowych, których stosunek pracy normują szczególne 3) rozporządzenie z dnia , 7 października 1932 r. o organi-
przepisy, chyba że przepisy riiniejszej ustawy stanowią ina- 'Żacji komisji ' dyscypli,narnych i postępowaniu dyscypli-
czej. narnym przeciwko funkcjonariuszom państwowym (Dż. U; 

Art. 75. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają szcze- Nr 87, poz. 738). -
gólnych uprawnień wynikających dla określonych grup , pra- 2. W sprawach unormowanych w niniejszej ustawie tra-
cowników, z innych przepisów oraz uprawnień przysłuaują- cą moc dotychczaso':'e przepisy, a w szczególności przepisy 
cych pracownikom podlegającym szczególnej ochronie w za- ustawy z dnia 4 lutego 1949r. o uposażeniu pracowników 
kresie rozwiązywania stosunku pracy lub zmiany warunków ,' państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39 z późniejszymi zmiana-
pracy i płacy. " mi). 

Art. 76. L Przepisy ustawy dotyczące: 3. 'Do czasu wydania przeprsow wykonawczych prze'Wi-
1) wojewódzkich rad narodowych albo prezydiów tych rad dzianych w ustawie pozostają W. mocy przepisy dotychcza-

lub przewodniczących tych prezydiów stosuje się również sowt j eżeli nie są sprzeczne z przepisami ustawy. , 
do rad narodowych miast wyłączonych z województw 
albo prezydiów tych rad lub przewodniczących tych pre- Art. 78. , Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
'lydiów, ' 1969 r. z wyjątkiem przepisów art 28 w. ' części dotyczącej 

2) powiatowych rad 'narodowych albo prezydiów tych rad komisji rozjemczych oraz art. 64-66. ' Wejśćie w życie tych 
lub przewodniczących tych prezydiów stosuje się rów- przepisów nastąpi 'w terminie, który określi Rada Ministrów 
ni eż dó rad nar odowych miast stanowiących powiaty ' w drodze rozporzć}dzenia. 
i (l~ ielnicowych rad narodowych 'w miastach wyłączo
nych z województw albo do , prezydiów tych rad lub do 
przewodniczących tych prezydiów. 

Przewodniczący Rady Państwa: M : Spychalski 
Sekretarz Rady Państwa: J. HOIodecki ' 
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USTAWA 

z dnia 15 lipca 1~8 r. 

o medalu "Siły Zbrojne w Słuzbie Ojczyzny". 

Art. 1. Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" stano
wi zaszczytne wyr_óżnienie za długoletnią służbę w Siłach 
Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 2. Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nada
je Minister Obrony N.arodowej. 

Art. 3. 1. Medal ; ,Siły Zbrojne w Służbi,e Ojczyzny" 
dzieli się na trzy stopnie: 

Art. 5~ 1. Utrata Medalu "Siły Zbrojne w Służbie ' Oj
czyzny" następuje na skutek skazania na karę ~traty oQY-
w,atelskich praw honorowych. ' . 

2. Minister , Obrony Narodowej może pozbawić ' medalu 
w razi.e stwierdzenia, że osoba wyróżniona medalem dopu
ściła się c~ynu, wskutek którego jest nie godna medalu. 

Art. 6. Minister Obrony Narodowej określi: 

Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie bjczyzny", 
Srebrny Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", 
Brązowy Medal "Siły' Zbrojne w Służbie Ojczyzny". 

1) zasady zaliczania służby wojskowej i pracy do okresów - ' 
wymaganych dla .nadania Medalu "Siły Zbrojne w Służ-

2. ' Złoty, Srebrny lub Brązowy Medal "Siły Zbrojne w 
Służbie Ojczyzny" nadaje się żołnierzom zawodowym, którzy 
nienagannie przesłużyli w Siłach Zbrojnych dwadzieścia, 
dziesięć względnie pięć lat: ' 

3. Złoty, Srebrny lub Brązowy ' Medal "Siły Zbrojne w 
Służbie Ojczyzny" może byĆ nadawany również pracowni
kom cywilnym, którzy nienagannie' przepracowali w Siłach 
,Zbrojnych dwadżieścia, dziesięć względnie pięć lat. y 

Art. 4. Osoby, którym nadano , Medal "Siły Zbrojne w 
, Służbie Ojczyzny", otrzymują odznakę tego medalu oraz do-
kument o jego nadaniu. ' ' 
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bie Ojczyzny", .-' / 

2) szczegó{owe zasady nadawania i tryb przedstawiania 
wniosków o nadanie inedalu, 

3) opis, wymiary ,i wzory rysunko~e odznaki medalu, 
4), tryb wręczania i sposób noszenia medalu. _ 

Art. 7. Uznaje się za, zakończone nadawanie przez Radę_ 
Państwa odznaczenia wqjskowego , - ,Menal "Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny" oKreślonego w ustawie z dnia 17I'ute'\ ; 
go 1960 r. o orderach i odznac'zeniach (Dz. tJ. Nr 10, poz. 66). 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło_szenia. 

--Przewodniczący Rady Państwa: M. Spychalski 
,Sekretarz Rady PaństWa: J. Horodecki 
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