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USTAwA 

z. dnia 16 grudnia 1972 r. 

I . 

zmieniająca ustawę o stosunku służbowym ' funkcjonariuszów Milicji .obywatelskiej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959r. o stosunku\ 
służbowym funkclonariuszów Milicji Obywatelskiej (Dz. U. 
Nr 12, poz: 69) wpro\vddża się następujące zmiany: 

1) tyttIł ustawy· otrzymuje brzmienie: 
- "Ustawa z d,nia 31 stycz.nia 1959 r. o służbie funkcjona

riuszy Milicji Obywatelskiej" i ' 

' 2) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

. "Art. 1. Funl~cjonariuszem Milicji Obywatel~kiej może 

być obywatel polski o nieskazitelnej przeszło

ści, którego, cechuje obywatelska i patriotyczna 
. świadomość oraz wys'nka ideowość, 'korzystający 
w pełni ' z praw publicznych i dający 'rękojmię 
należytego wykonywal)ia powierzonych obowiąz
ków ochrony porządku i bezpieczeństwa pu
blicznego, posiadający odpowiednie wartości 

moralne, określone kwalifikacje fachowe' oraz 
zdplność fizyczną i psychiczną do służby w Mi- ' 
Iicji Obywatelskiej."; 

3) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

... .6 rŁ. 2. 1. StosuneIs służbowy .funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej; zwanych dalej "fimkcjonariu
szami", powstaje przez mianowanie na pod
stawie dobrowolnego zgłoszenia się do 
słuzby. 

2; Mianowanie może . nastąpić po odł>Yciu za
sadniczej służby wojskowej alhopo przenie
sieniu do rezerwy bez odbycia tej służby lub 
po zwolnieniu od obowiązku slużby wojsko
wej . 

3. Mianowanie może nastąpić także przed od
byciem zasadniczej służby wojskowej i przed 
przeniesieniem do rezerwy; w przypadkach ' 
określonych przez Ministra Spraw We
wnętrznych wspólnie z Ministrem Obrony 
Narodowej," ; 

4) po art. 2 dodaje się nowy art. 2Ę1 w brzmieniu: 
"Art. 2a. 1. Zdplność fizyczną i psychiczną do służby w 

. Milicji Oby~atelskiej ustalają komisje . Ie
karsk.!e . służby ' zdrowi'a Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. 

2. Minister Spraw Wewnęttżnych' określa za
sady oceny stopnia zdolności fizycznej i psy-
5=hic.znej do służby w MIlicji Obywatelskiej 
i orzekania o tej zdolności oraz właściwość 
i tryb postępowania komisji lekarskich sluż.
by zdrowia Ministerstwa. Spraw Wewnętrz
nych .W tych sprawach:"; 

" 5) wart. 3 . skreśla się ust. 3; 
· 6) wart. 4: 

a) w' ust. 2 skreśla się wyrazy "lub z ' jego upowazme
nia Komendant Główny Milicji bbywatelskiej", 

b) ,ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej po

. wołuje ' i odwołuje Prezes Rady Ministrów na 
wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych."; 

1) po art. 4 dodaje się nowe . art. 4a i 4b w brzmieniu: 
"Art. 4a. 1. Mianowanie funkcjonariusz <:-. na stanowisko 

służbowe może· być u7. ;:,', cźnione od ukończe
nia odpowiedniej'śzko/y wyższej bądż innej 
szk,b/y lub kurs\l~' ,M,\Iicji Obvwatelskiej. 

2. Minister Spraw Wewnętrzn \-'ci~ określa wy
magania w zakresie wykształcenia i kwalifi-' 
kacji fachowych, jakim powinien odpowia
dać ' funkcjorJariusz na określonym stanowi-
sku służbowym. . 

. Art. 4b. 1. Szkoły i kursy Milicji Obywatelskiej fWo- , 
rzy. przekształca' i znosi Minister Spraw We-
wnętrznych, ' l, 

2. Minister Spraw Wewnętrznych określa: 
1) organizację ' szkół i kursów Milicji Oby

watelskiej, 
' 2) programy i czas trwania naliki, 

3) organ'izację ' szkolenia i składania egza
minów."; 

8) art. 6 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 6. Przed objęciem słpżhy funkcjonariusz składa 

ślubowimie. którego brzmienie I tryb składania 
określa Minlster Spraw · Wewnętrznych.:'; 

9) po art: 1 dodaję się nowy art. 7a w brzmieniu: 
"Art. 1a. Minister Spraw Wewnętrznych określa spoSób 

pełnienia i przebieg służby oraz szcze,gółowe pra
wa i obowiązki funkcjonariuszy."; 

10) tytuł rozdzia'łu 2 otrzymuje brzmienie: 
"Rozdział 2. Stopnie milicy jne."; 

11) art. 8 otrzymuje brzmienie: 
;,Art. 8. Ustanawia się następujące kolejne stopnie mi~ 

licyjne: 
1) szeregowcy Milicji Obywatelskiej: 

a) sżeregowiec Mili(;ji Obywatelskiej; 
~ b) starszy szere'gowiec Milicji Obywatelskiej, 

2) podoficerowie Milicji Obywatelskiej: 
a) kapral Milicji Obywatelskiej, 
b) starszy kapral Milicji Obywatelskiej, 
c) plutonowy M+licji IObywatelskiej, 
d) sierżant Milicji Obywatelskiej, 
ej starszy sierżant Milicji Obywatelskiej, 
f) sierżant sztaho~ Milicji Obywatelskiej, 
g) starszy sierżant sztabowy ' MilicjC'Obywa . 

tełsklej, 

3) oficerowi'e Milicji Obwatelskiej: 
. a) mlodsioficerowie: 

-.:.. podporucznik Milicji Obywatelskiej, 
- porucznik Milicji Obywatelskiej, . . 
- kapitan Milicji Obywatelskiej, 

b) , starsi oficerowie: . 
-major Miltcji Obywatelskiej, 
- podpułkownik Milicji Obywatel~kiej, 
- pułkownik ' Milieji Obywatelskiej, 

c) generałowie Milicji Obywatelskiej: 
- ge~erał brygady Milicji Obywatelskie 
- generał dywizji Milicji Obywatelskiej," 
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}2) po art. 8 dooaje się nowy art. Sa w brzmieiIiu: 
. "Art. Sa. 1. Stopnie podQficerów i Qficerq,w MilicJi Oby- " 

. watelskiej są stQpniami d.ożywQtnimi. 
2. FunkcjQnariusze zwolnien~ Ze służby mogą 

używać PQ~iadanych stQpni milicyjnych, 
o ktÓrych mQWa w ust.. l,z .określenIem: 
- "w' rezerwie", jeżeli funkcjonariusz PQdle-

\, ga QbQwiązkQwi służby wQjskQwej i. uzna
ny zQstał za zdQlne-gQ' dQ tej służ.by, 

- "w stanie spoczynku", jeżeli , funkcjona-
" .. riusz nie PQdlega obQwiązkowi służby 

" ' wojskowej.:, ' ' ,-
3. Utrata sfopnia milicyjnego, o _którym 'mQwa 

w . .lI.!;t.·l,następuje w razie:' 
' ..... , 1) utraty obYwatelstwa PQlskiego lub 

2) skazania prawomQcnym wyrokiem sądu 
na kaI'ę dodatkQwą pQzbawienia praw 

./ publicznych' albo 
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

na karę pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od roku za przestępstwo po

, pełnione :z: n'iskich pobudek.", 
.13} · art. 9 otrzymuje brzmienie: ' 

"Art.' ' 9. 1. , StoPień sżęregowca funkcjonariusz otrzy
muje 7 chwilą , mianowania na stanowisko 
służbowe. ' . 

2 StQpnie starszego szer~gowca' i podoficera 
nadają przełożeni określeni przez Ministra 
Spr·aw Wewnętrznych. 

3. Pierwszy stopień ' .oficerski (podporucznika) 
oraz stopnie generałów nadaje Rada Pań
stwa na wniosek Ministra Spraw Wewnętrz

' nych. PQzostałe , stopnie oficerskie nadaje 
Minister Spręw Wewnętrznych."; 

;14) art. 10 skreśia się; 
.15) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

,,,Art. H. Nadanie funkcjpnariuszowi stopnia PQdoUcer
skiego następuje po ukQńczeniu szkQły .pQdQfi
cerskiej Milic;ji Obywatelskiej lub odpQwied
niego kursu oraz w zależności .od opinii słUż
bowej i zajmQwanego stanowiska służbowego.", 

.16J art. 12 otrzymuje brzmienie: -
"Art. 12. 1. \Varunkiem' Badania pierwszegQ stQpnia o'i

' cerskiego jest ukQńczenie wyższej szkQły 
' oficerskiej 'Ministerstwa ,Spraw Wewnętrz

nych lub innej szkQły wyższej i zdanie 
egzaminu na .oficera. 

2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
pierwszy stopień .oficerski mQże być ' nadany , 
mimQ niespełnienia warunku określQnegQ 

w ust. 1."; 
P) art. 13 i 14 otrzymują brzmienie: 

"Art. 13. 1. Nadanie oficerowi wyżsZego kolejnego stQP- . 
nia następuje stQsQwnie ' dQ PQsiadanych 

kwalifikacji fachowych oraz w zależnQści .od 
, opinii służbowej i zajmowanegQ stanQwiśka 
służbowegQ. Ngdanie tego stQpnia nie mQże 

jednak nastąpić wcześniej niż PQ przesłuże

niu 'w stQpniu: ' 
pQdporucznika 

-'pClTucznika 
kapitana 
majora 
P09pułkDwnika 

- 3 lat, 
....:... 4 lat, 

5 lat, 
- 4 laŁ, 
- 4 lat. 

2 Okresy wymienione w ust. 1 mQgą być skra
cane o jeden rok VI stosunku dD .oficerów, 
kl6rzyukończyli wyższe s!udia odpQwiada-

jące kwalifikacjQm fachDwym wymaganym 
na "iajmQwanym sta.?Qwisku . 

Art 14. 1. FunkcjQnariuszowi mQżna nadać kQlejny 
wyższy stopień przed upływem ustalQnych 
.okresów, w drodze wyróżnienia. 

2. '\V prz-ypadkach wyjątkowych, zasługujących 
na szczególne uwzg.lędniehie ' z punktu wi
dzenia potrzeb _ służby, m Qżna' na,dat funkcjQ
nariuszDwi; który pDsiada szczególne kwa
lifikacje fachDwe lub umiejętnQści do peł

nienia służby ' na QdpQwiednim stanbwisku 
służbQwym, ' wyzszy stopień mimQ niezachQ, 
wania warunków wymaganych do nadania 
tego stQpnia.";. 

18) po art. 14 dodaje się nQwe art. 14a i 14b w brzmieniu: 
"Art. 14a. , LQłnierze przechodzący do służby w Militji 

Obywatelskiej mianowani są na stDpień -mi

licyjny równorzędny z posiadanym stopniem 
,wQjskQwym. Jeżeli ,.p.osiadany przęzżolnierza 
stopień wojskowy. nie ma .ódpQwiednika w 
stQpniu milicyjnym, żołnierz 'mianDwany jest 

. na' stQpień miIie,yJny bezpośredniQ wyższy, 

Ąrt. 14b. Minister Spraw Wewnętrznych ustala ' akre
sy-Wysiugi w stopniach podoficerskich oraz 
określa szczegółowe warunki, zasady' i, try'b 
mianQwania funkcjonariuszy na stopnie mi
licyjne."; 

19) art. 15 .otrzymuje brzmienie: 
"Art. 15.' 1. FunkcjQnariusza PQwinno cechQwać pełne 

oddanie Partii i Władzy LudQwej oraz ofiar
nDść, sumiennDść i gQrliwość w _wykon'ywa-
niu pDWierzonych zadano ' 

2. FUIlkcjQnariusz obQwiązany jest priestrzegać 
sDcjalistycznej prawQrządnOści .oraz I kierD
wać się PQczuciem szczególnej odpQwiedzial
nQści za ochrQnę porządku i bezpieczeństwa 
publicznegQ, ochrQnę własności : społecznej 

.oraz życia, zdrowia i mienia obyw,ateli. . 
3. FunkcjQnariusz obQwiązany jest wykDnywać' 

zarządzenia, rQzkazy i pQlecenia przełQżo

nych .oraz przestrzegać dysc;yplinysłużbo- , 

wej."; 
20} pD art. 19 dQdaje się nowy art. 19a w brzmieniu: 

"Art. 19a. 1. F~nkcjonariusz może należeć dQ organizacji ,_ 
lub stDwarzyszeń krajowych, działających' 

poza ~łużbą, za wiedzą przełDżonego. 
2. ~rzynależnQść dQ organizacji lub stQwarzy

szeń. zagraniez-ńych albQ międzynarQdQwych 
wymaga zezwolenia Ministra Spra'w ' We
wnętrznych lub upoważniQnegQ przez niego 
przełożonegq.' ! ; 

21) art. 21 .otrzymuje brzmienie: 

22) 

"Art. 21. Funkcjonariusz przy wykQnywaniu .obowiąz

ków służbQwych lub innych PQwierzQnych mu 
zadań korzysta ze szczególnej .ochrony 'praw
nej określon'-e:'j w odrębnyc,h przepisach."; 

PQ art. 21 dQdaje się nDwe art. 2la i 21b w brz'mieniu: 
"Art. 21a., Funkcjonariusz, który w związku ze służbą do

znał trwałegQ uszczerhkuna zdrowiu, .otrzymu
je QdszkDdQwanie ustalone w odrębnych prze
pisach. W fazie śmierci funkcjQnariuSza w 
zwią:tk 'u ze służbą ' odśzkQdmyanie ' otrzymują ' 
pozostali po nim członkowie rodziny. 

Art. 21 b. 1. Funkcjonariusz, który osiągnął 15 lat ' wysłu
gi, pabywa prawo dQ, emerytury milicyj
nej. Po 30 latach wysługi funkcjonariusz na-
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by\~a prawo do pełnej emerytury milicyj-
nej. 

2. Funkcjonariusz, który stał ' się inwalidą, 

uprawniony jest do milicyjnej renty inwa
, , lidzkiej. 

3. Członkowie rod~in po zmarłych funkcjona
riuszach uprawnieni są do milicyjnej renty 

,! rodzinnej. 
4. Zasady przyznawania świadczeń określo

nych w ust. 1-3 ' normują przepisy o zao
patrzeniu emerytalnyin funkcjonariuszy Mi-

-, licji Obywatelskiej oraz ich rodzin:'; 
23) po art. 22 dodaje się nowy art.. 22a W brzmieniU: 

"Art. ~2a. Funkcjo'narius.zeokreślonych rodzajów służb 
otrzymują wyposazenie specjalne. Zasady przy

f zna,wania tego wyposażenia okreŚla Minister 
. Spr a w"W ewnętrznych."; 

,24) art. 24 skreśla się; 
25) w art. 25: ' 

a) dodaje się ' ust. la i' lb w brzmieniu: 
,,'la. W razie niewykorzystania przysługującego prze

jazdu osoba ' uprawniona ' otrzymuje zryczałto
wany równoważnik " pieniężny w wysokości od
powiadającej cenie biletu kolejowego na odle
głość500 km, przy uwzględnieniu rodzaju i kla
sy JlOciągu oraz przysługującej ulgi taryfowej. 

lb. Zasady i , warunki ,' korzystania z uprawnień, 
o których mowa w ust. 1 i la, określa Minister 
,Spraw, Wewnętiznycp.", 

. b) ust. 2 otrzymuJe brzmienie: 
,,2. Osobom wymienionym w ust. 1 mogą być przyzna

wane' także inne świadczenia socjalno-bytowe,. 
których rodzaj i zakres ustala Minister" Spraw 
Wewnętrznych.", ' 

-e) po ust. 2' dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, mogą 

być przyznąwane również osobom uprawnionym 
do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy 

, Milicji Obywatelskiej i ich rodzin.", 
26) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 27. L F~nkcjonariusz ot~zymuje dla siebie i człon
ków rodziny Ińieszkanie służbowe w, miej
scowości, w której- stale ,pełni służbę, lub w 
miejscowości pobliskiej - na zasadach i we
dług norm określonych przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych, w pOrozumieniu z Ministrem , 
Gospodarki Terenowej i Ochwny Środo~ 
wiska; . 

2" W razie braku mieszkania służbowego funk
cjo'nariusz otrzymuje' równoważnik pienięż-
ny. ' 

3. Funkcjonariuszowi przysługuje prawo remon
tu zajmowanego przez niego mieszkania na 
koszt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

4. Wysokość i zasady , wypłaty równoważnika 
pieniężnego 'IN razie , braku mieszkania służ!. 
bowego oraz zasady wykonywania remon
tów mieszkań określa Minister Spraw We
wnętrznych w porozumieniu z Ministr.em 
Finansów." ; 

27) po art. 27 dodaje się nowy ' art. 27a w' brzmieniu: 
"Art. 27a. ~unk<:jonariuszowi przysługuje po~oc finanso

wa na budownictwo mi t' szkaniowe wecllug za
,sad określónych przez Radę Ministrów." i 

f ' -

28) . art. 30 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 30. Funkcjonariusż , otrzJ?Iluje corocznie urlop wy

poczynkowy w wyinfaTŻe trzydziestu dni ka,; 
' lendarzowych; '~ ; .<.' 

29) art 31 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 31. 1.: Z ważhych ,względ6:wsłużbowych udzielenie 
funkcjonariuszowi urlopu wypoczynkowego 
może być wstrzymane w części lub 'w cało
ści, a udzielony urlop może być odwołany. 
Termin urlopu ' może być także ,przęsunięty 
na wniosek funkcjonariusza, umotywowany 
ważnymi względami. '_ 

2. Funkcjonariu'szowi odwołanemu z urlopu 
przysługuje zwrotk~sztóv,; przejaz;du spowo
dowanych odwołartię,m,wedługnormustalo'

nych przep~sami o. należnościach służbowych 
W. przypadkach przeniesienia lub oddelego
wania, jak również , innych kosztów, które 
określa Minister Spraw Wewnętrznych. 

3. Wstrzymanie ze względów slużbowych lub 
odwołaIlie urlopu wymaga zgody Ministra 
Spraw .Wewnętrznych lub upoważnionego 
przez niego przełożonego. 

4. 'Funkcjonariuszowi, który nie wykor:?:ystał 

urlopu wyp~czynkowegow danym" rokuka
lemdarzowym, urlopu tego należy udzielić w 
ciągu pierwszych" trzecl1miesięcy, , d w wy
jątkowych 'pr,zypadkachw ciągu pierwszych 
sześciu miesięcy rtasiępnegd roku kalenda-
rzowego." ; , 

30) po art: 31 dodaje się nowy art. 31a w brzmieniu: 
"Art. 31a. Minister Spraw Wewnętrznych może wpro

wadzić ' urlopy dodatkowe w wymiarze do 
15 dni kalendarzowych ~rocznie dla funkcjo
nariuszy, kfórzy pełnią służbę w warunkach 
szczególnie uciążliwych ' i .szkodliwych dla 
zdrowia albo osiągnęli określoną granicę , 

wieku lub staż służby albo jeżeli jest to uza
sadnione innymi szczególnymi właściwościa
mi służby."; 

31) art. 32 'otrzymujebrzmienie: , 
"Art. 32. Funkcjonariuszowi mozna udzielić .' urlopu. 

zdrowotnego lub okolicznościowego z innych 
, ważnyćh przyczyn."; 

32) po art. 32 dodaje się nowy art. ' 32a w brzmieniu: 
"Art. 32a. Minister Spraw Wewnętrznych określa 

szczegółowe zasady udzielania funkcjonariu
szom urlopów" zasady i sposób wykorzysta
nia urlopów dodatko,wych, 'Vymiar ' urlopów 
okreŚlonych wart. 32 oraz tryb postępowa
nia w tych sprawach:'; 

33) arL34 i 36 SKreśla się; 
34) wart. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie~ 

" ,,2. Ustanawia się następujące rodzaje wyróżnień: 
1)' pochwala, ' ' ~ 

2) nagroda !)ieniężna lub rzeczowa, 
3) udzielenie krótkoterminowego urlopu, 
4) przedterm'inowe nadanie ,wyższego stopnia, 
5) przedstawienie do o~znaczenia państwowego." i 

35) art. 39 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 39. 1. Ustanawia się ' następujące kary dyscypli-

narne: 
1) upomnienie, 
2) nagana, 
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3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności na 
zajmowanyrn stano~isku służbowym, 

' ,' 4) wyznaczenie " n~ niższe stanowisko służ-
.. bowe, " 

-$) obnifenie stopnia milicyjnego, 
' 6) ostrzeżenie o niepełnej. przydatności do 

służ.bY, - ' 
1) wydalenie ze służby. 

2 Kary dyscyplinarne wymierza • Minister 
Spraw Wewnętrznych lub określeni przez 
niegoprzełożenit; 

,36) wart. 40: 
a) ust. 20trzym~je brzmien!e: 

,,2 Nie można wymierzyć funkcjonariuszowi kary 
. dyscyplinarnej po upływie dwóch lat od dnia po
pełniehia przewinienia.", 

bl dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, o ile przewinienie 

dyscyplinarne jest czynem zabronionym przez ·pra· 
wo karne. , W tyII;l przxpadk u nre można wymie
rzyć funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej po 
ustaniu karalności tego czynu określonej w prze-

, pis~ch prawa karnego."; ~ 

3?) art. 41-45ąkreśla się; ' 

38) 

39} 

lUt. 46 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 46. 1. Za wykroczenia podlegające rozpoznaniu w 

,trybie' przepisów Kodeksu postę,powania w 
sprawach o wykroczenia funkcjonariusze 
ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, je
żeli dalsze przepisy nie ,stanowią inaczej. 

2 Organy powołane Q,o orzekania w ,.sprawach 
o wykroczenia, a także inne zainteresowane 
organy. instytucje lub osoby kierują wnio
ski o ukaranie' fun}ccjonariusza do właści
wych organów Milicji Obywatelskiej. ' 

3. Za wykroczenia, za które st osownie do prze-' 
pisów Kodeksu postępowania w sprawach 
o . wykroczenia lub innych przepisów szcze
gólnych wła'ścjwe organy określone ' w tych 
przepisach mogą nakładać grzywny w 'dro
dze mandatu karnego, funkcjonariusze pod
legają Odpowiedzialności w trybi~ postępo"
wania 'mandatowego; kary grzywny w dro
dze mandatu karnego wymierzają funkcjo
nariuszom te' organy: 

4. W , razie odmowy przyjęcia mandatu lub nie.
uiszczenia grzywny w terminie, organ upó: ' 
ważniony do nałożenia grzywny w ,drodze 
mandatu karnego kieruje ·wniosek ' o ukara-

nie funkcjonariusza do właściwego organu 
, Milicji "()bywatelskiej. ' 

5. W przypadk,:ach określonyc~' w ust. 2 i 4 
ukaranie dyscyplinarne nie może nastąpić 

po upłY,wie terminu przedawnienia określo
, nego dla danego wykroczęnia w Kodeksie 

, wykroczeń.'; ; 

po art. 46 dodaje się nowy art. ,46a ,w brzmieniu: 
"Art. 46a.L Zaczyny, za którer w myśl obowiązujących 

przepisów właściwe organy uprawnione są 
do , nakładania kar porządkowych, funkcjo
nariusze ponoszą wyłącznie odpowiedzial
ność dyscyplinarną. 

2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają 
równieżfunk<;:jonariusze w przypadkach, gdy , 
właściwe organy uprawnione są dO ,stosowa
nia gr~ywny w celu przymuszenia. 

;' 

40) 

41) 
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3. O pociągnięCie. funkcjonariusza do odpowie
dzialności , dyscyplinarnej ,wy.stępują organy, 
b których mowa w ust. 1 i 2, dOI właściwego 
organu Milicji Obywatelskiej."; 

. ! 
art. 41 otrzymuje brzmienie: , 
"Art. 47. Zasady j tryb . udzielania wyróżnień oraz , 

,wymierzania i wykonywania kar dyscypli
narnych określa , regulamin dyscyplinarny 
wydany przez Ministra Spraw Wewnętrz

nych."; 
po rozdziale 5 dodaje się nowy rozdział Sa i art. 47a.......; 
47f w brzmieniu: 
"Rozdtia} Sa. Odpowiedzialność za naruszenie honoru 

!" i godności funkcjonariusza . 
Art. 41a. 1. Za czyny, które naruszają honor i godność 

funkcjonarius'la Milicji ObywatelSkiej, 
funkcjonariusze ponoszą odpowiedżialność 
przed sądami honorowymi. 

2. Sądy honorowe są wybieralne. 
Art. 41b. ·L Sądy honorowe orzekają na mocy prze

, konania , opartego na swobodnej ocenie do
, wodów, kierując się zas'adami honoru 
i godności funkcjonariusża Milicji Obywa
telskiej oraz 'przepisami Jstawy' i przepi
sami wydanymi na jej podstawie. 

2. Przy orzekaniu członkowie ' sądóW honoro-
wych są niezawiśli. ' 

Art. 47c. 1. Sądy honorowe viszczynają postępowanie I 
l) na wniosek właściwego przełożonego, 
2) z własnej inicjatywy albo na 'wniosek ' 

kolektywu funkcjonariuszy, 
3) na pisemny wniosekfunkcjonariusża , 

albo skargę osoby pokrzywdzą"nej czy
nem stanowiącym naruszenie honoru 
i godności funkcjonariusza Milicji Oby-

, watelskiej. ' 
2. Nie można wszcząć postępowania przed 

sądem honorowymi jeżeli od popełnienia 
czynu naruszającego honor ,i godność , funk
cjonariusza Milicji Obywatelskiej ' upłynie 
okres jednego roku. , 

Art. 47d. 1. Jeżeli sąd honorowy nie dopatrzy się wi
ny funkcjonariusza co do zarzucanych mu 
czynów, orzeka o uniewinnieniu. 

2. W razie uznania, że funkcjQnariusz jest 
winny zarzucanych mu czynów, sąd hon~ 
rowy orzeka o winie i stosuje środki wy
chowawcze w postaci: 
l) upomnienia,.. 
2) nagany, 
;I) surowej nagany. 

3. Jeżeli według oceny sądu honorówego 
środki wycłlOwawcze wynitenione w ust. 2 
są n'iewspółmierne do wagi popełnionego 
czyilU, sąd' orżeka o ' winie funkcjonariu;' 
sza i występuje do właściwego, przełożo-

- nego z wnioskiem o wymierzenie określo
nej kary dyscyplinarnej. 

. 4. Stosując środek wychowawczy lub wystę
pując z wnioskiem o wymierzepie kary 
dyscyplinarnej, sąd honorowy może ponad
to zobowiązać funkcjonariusza do przepro
szenia pokr,zywdzonego., a także do napra
wienia wyrządzonej szkody; 
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Art. 47e. Nadzór nad sądami honorowymi , sprawuje 
,Minister. Spraw Wewnętrznych. Nadzór ten 
nie moze obejmować spraw, w zakresie któ
rych c-złonkowie sądów są -niezawiśli. 

Art. 47f. Szczegółow4 organizację sądów honorowych, 
. właśCiwość, skład i sposób ich wybierania, 
zasady ' i tryb postępowania przy rozpatrywa
niu spraw i brzekaniu, zasady i tryb wnosze
nia i rozpatrywania . odwołań oraz wykony
wania orzecZeń sądów honorowych, zakres 
i sposób sprawowań.ia nadzoru nad' sądami 
honorowymi, jak również właściwość orga
nów w tych ~prawach, określa Minister Spraw 
Wewnętrznych," ; 

42) war-t. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Okres trwania delegacji nie może przekraczać sze

ściu miesięcy. Minister Spraw Wewnętrznych lub 
upoważniony przez niego przełożony może okres ten 
przedłużyć do jednego r,oku."; 

43) w art. 50: .' " 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
;,3. Funkcjonariusza można wyznaczyć 'na niższe stanowi

sko służhowe , również na jego prośbę.", . 
. b) ust, 4 i 6-9 skreśla się; . 

44) . wart. 51: 
a) ust, 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2.! Zasady ,.1 trybźaw~eszania funk<;jonariuszy w czyn- . 

Ilościach służbowych oraz uprawnienia przełożonych ' 

w tym zakresie określa regulamin' dyscyplinarny.", 
,. b) ust. 3 i 4 skreśla się; 

, 45) po art, 51 douaje się no'wy art. 51a w brzmieniu: 
"Art. 51a. - funkcjonariusz móże być skierowany do 

komisji lekarskiej , słuźby zdrowia Minister~ 
stwa Spraw WewnętrznYch z urzędu lub 
na jego prośbę, Vi celu ustalenia stanu zdro
wia oraz stopnia zdólności fizycznej i psy-

. chicznej do służby, jak ró~nież Vi celu usta~ 
lenia , związkuposzczególnyth , schorzeń ze 
służbą."; 

46) wart. 52: , 
a) ,w ust. 1 pkt 4ótrzymuje brzmienie: 

,;4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę 
pozbawienia wolności, jeżeli wykonanie kary nie 
został.o wanmkowo zawieszone:', 

b) w ust. 2 pkt 3 otrzyrinjje brzmienie: 
,,3) skazania praw'omocnym wyrokiem sądu na karę 

pozbawi enia wolnośCi z ,warunkowym zawiesze
niem wykonania tej kary,", 

, c) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
• ,,5) nabycia prawa do emerytury milicyjnej w peł-

nym wymiarze", . 
d) ust. 3 skJ'eś l a się; 

47) . po art. 52 dooaJe się nowy art. 52a w brzmieniu: 
"Art. 52a. ' ,W razie uchylenia prawomocnego wyroku 

skazującego i wydania wyr'oku uniewinnia
jącego albo w razie uchylenia kary ' dyscy-

, , ~ plinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko 
służbowe lub 'kary wydalenia ze służby -
ulegają uchyleniu skutki, jakie wynikły dla 
fu~kcjonariusza ' w · związku ' z wyznaczeniem 
go na niższe stanowisko' lub zwolnieniem ze 
'służby, w zakresie ustalonym w decyzji wy
d/lDej przez Minislra Spraw Wewnętrznych ' 

lub upoważnionego przez niego przełożo

'nego."; 

-' 

48) wart 53: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: , 

"l. Zwoh'lienie funkcjonariusza ze służby ' z przyczyn 
określonych - wart. 52 ust. 1 pkt I i3 oraz ust. 2 
pkt 1, 2 i 5 nie ' }llOże nastąpić w okresi,e obłożne} 
choroby, przed upływem 12 miesięcy od dnia za~ 
przestania służby z powodu choroby, chyba że 

,funkcjonariusz prosi o zwolnienie.", , \ _', 
b) ust. 2 skreśla się, 
c) , ust. 3 otrzympje brzmienie: 

;,3. Zwolnienie . funkcjonariusza na własną ,prośbę 
przed upływem 12 lat ód ukońCzenia. Akademii 
Spraw Wewnętrznych lub wyższej szkoły oficer
skiej Ministerstwa Spraw' Wewnętrznych albo 
5 lat od dnia ukończenia szkoły Milicji Obywa
telskiej wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrz
nych lub upoważnionego przez ' niego przełożo-
nego,"; . 

49) art. 55-59 skreśla się; 
50) wart. 60 ust. 1 ottzymuj€ brzmienie: 

,,1. Funkcjonariuszowi stałemu zwolnionemu , ze służby •. 
zwyj4tkiem przypadków określonych wart. 52 ust. 1 
pkt 2 i 4 i ust. 2 pkt 3 i 6, oraz uprawnionym człon
kom jego rodziny przysługuje prawo bezpłatnego 
korzystania przez 'okres jednego roku od dnia zwol
nienia ze służby -ze . świadczeń słuiby zdrowia Mini
sterstwa Spraw .WewI)ętrznych, a ~ po upływie tegó 
okresu - ~. pomocy leczniczej zakładów społecznych 
służby zdrowia w zakresie i na warunkach przewi
dzianych dla pracowników,' z którymi stosunek pracy 
zostałJozwiązany."; ,,' ' 

51) art. 61 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 61. Eurtkcjona-riusz zwołniony' ze służby_ za- , 

chowuje prawo do przydzielonego mieszka
nia służbowego lub' domies-zkania zastępcze
go według norm -powszechnie obOWiązują-
cych."; .{ 

~52) po art. 61 dodaje się nówe art. 61a i 6tb w brzmieniu: 
"Art. 61a. 1. Funkcjonariusz, iltóry podejmie zatrudnienie 

. w ciągu jednego roku od dnia 'zwolnienia ze 
służby, a jeśli pełnił słuzbę px:zygotowaw
czą - wciągu' trzech miesięcy od tego dnia, 
zachowuje ciągłość pracy, a okres służby w 
Milicji Obywatelskiej zalicza się mu . do 
okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich 
uprawnień związanych z tym zatrudnieniem. 

2. Jeżeli funkcjonariusz ' nie może podjąć zatrud
nienia w - terminie określonym w ust. 1 ze 

, względu naęhorobę powodującą niezdolność 
do pracy lub irtw'alidztwo, zachowuje on r 

uprawnienia określone \Iv ust, ) . w ' razie pod
jęcia żatrudnienia w ciągu , trzech miesięcy 
od dnia ustania niezdolności do pracy lub 
inwalidztwa. -

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do 
funkcjonariuszy zwolnionych ze slużbyw ra
zie ukarania karą dysqrplinarną wydalenia 
z tej ' służby albo skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu. 

Art. 61 Do 1. Funkcjonariuszy zwolnionych ze służby,któ
rzy nip ukończyli: mężczyź, ni - 55 'Iat życia, ) 
kobiety -:- 50 lat życia i nie zostali zaliczeni 
do jednej z grup inwalidów; kienije się na 
ich wnio,sek do pracy w uspołecznionych za
kładach pracy. , . 
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" 

2. Prezes Rady Ministrów określa żasady i tryb 
ki erowania do pracy fl1-nkcj onarillszy zwol-

. riiony ch ze' służby oraz wiaściwość organów _ 
'.W tych sprawach."; 

53) - tytuł rozdziału 7 otrzymuje .brzmienie: 
"Rozdział ,7. Uposażenie i inne świ<1dczepia pieniężne _ 

iunkcjon-ariusza." ; 
54) art. . 00-69 otrzymują brzmienie: 

"Art. -62. FunkcjonarLus.z_otrzymuje uposażenIe l mne 
świadczenia pieniężne, ' wolne' od opodatko
wania. 

Art. 63.1. Uposażenie funkcjonartusz-a składa się: 
l) z uposażenia zasadniczego, 
2) z. dodatków do uposażenia. 

. 2~ Inne świaoczenia pieniężne obejmują: 
l) należności za podróże służbowe i prze

niesienia, 
2) nagrody i zapomogi, 
3) na l eżno:ści pośmiertne, 

_ 4) należności w związku ze zwolnieniem ze 
służby. 

Art.' 64. 1. Z tytułu służby funkcjonariusz otrzymuje , 
tylko jedno uposażeJ'lie okre,ślone W ninieJ~ 
szej ustawie. 

2., Za pełnione czynności zlecone, wykraczają
ce poza zwykłe obowiązki służbowe, funk
cjonariusż ; może otrzymać dodatkowe wyna- ,
grodzenie na zasadach ustalonych przez Mi
nistra . Spraw Wewnętrznych. 

3. Wynagrodzenie za dokonane .przez funkcjo
nariuszy wynalazki. udoskonalenia technicz-, 
ne i usprawnienia normują ' odrębne_ prze
pisy. 

Art. 65. 1. Uposażenie zasadnicze i ' dodatki do uposa
-żenia o Charakterze stałym płatne- są mie- ' 
sięczniez góry. / 

2. Dni wypłaty upoi!;aż~nia i dodatków wymie
nionych w ust. 1 oraz terminy płatności do
datków do uposażenia o charakterze niesta

' łym i innych świadczeń pieni ężnych określa 

Minister Spraw ' jVewnętrznych. 
3 .. DodatKami do uposażenia ' o cłwrakterze sta

łym są - dodatk( ustalone w stawkach mie
sięcznych. -

Art. 66. 1. Prawo do uposa~enia powstaje z dniem mia
nowania funkcj<?riariusza na stanowisko 
służbowe. I 

-' 

2. Zmiana uposażenia następuje z dniem po
wstania .okoliczności _ uzasadniających tę 

-zmianę· 
3. Jeżeli prawo do uposażenia powstało lub 

zmiana uposażenia nastąpiła w ciągu miesią-
" ca, upo,sażenie za czas do ~ońca miesiąca ~ 

_ oblicza . się w wysokości dziennej ' po . Ilao 
części miesięcznego uposażenia. 

4. Prawo do uposażenia wygasa z ostatnim 
dniem miesiąca, · w którym nastąpi/ozwol

nienie ftlnkcjonarillsza ze służby lub powsta
ły inne okoliczności uzasadniające "wygaśnię-

. cie t.ego prawa . . 

. Art. ,6-1. 1. Ros7C"'lenie 7 tyjulu I,lposażenia przedawnia 
się po upływie trzech Lat od terminu płat-

nośći uposażenia. 
l 
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2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służ
by roszczenie z tytułu uposażeniaprzedaw

nia się z upływem , jednego roku od dnia 
' zwolnienia ze służby. 

' 3. Bieg przedawnienia ros,zczeniaz tytułu upo
sażenia przerywa się przez -zgłoszenie tego 
_roszczen ia na piśmie organoWi Milicji Oby
, wale.lskiej. 

Art. 68. Uposażenie pobrane przez funkCjonariusza, na
leżne mll według zas~d obowiązujących w dniu 
wypłaty, nie podlega zwrotowi. . . 

Art. 69. Przepisy art. 67 i 68 .stosuje się odpowiednio 
do innych należności pJeniężnych, w sztżeg61-
ności 'określonych' wart. 63 uiit. 2, oraz do na
leżnośCi z tytułu umundurowania, z zastrzeże" 
niem art. 22 ust. 4."; 

55) po art. 69 dodaje- się ' nowe art. 69a-69uw brzmieniu I 
"Art. 69a. 1. Rada Ministrów określa ' uposażenie zasadni

cze z uwzględnieniem ' wysługi lat i stawki 
uposażenia przywiązane do typowych stano- . 
wisk służbowych. 

- , ' 

2. Minister Sprawi Wewnętrznych zalicza po-
szczególne stanowiska służbowe do , odpo;, , . 
wiectnich stanowisk typowych w żależności : 

od wymaganych kwalifikacji fachowych, zą
kresu wykonywanych obowiązków służbo- , 
wych i ponoszonej odpowiedzialności . . 

.~ Art. . 69b. Minister Spraw Wewnętrznych ok'reśla zasady 
j tryb zaliczania okresów służby (pracy) 'do wy

' Sługi lat; uwzględnianej przy 'ustalaniu. stawek
uposażenia. i 

Art. 69c. 1. Funkcjonariusze otrzymują następujące do~ 

da.tki . clouposaźenia : dodatek rodzinny; do
datek za stopień milicyjny oraz dodatki uza
sadn ione szczególnymi właściwościami lub 
warunkami słuźby albo kwalifikacjami. 

2. Zasady i warunki otrzymywania dodatków 
do uposażenia oraz ich wysokośĆ określa 
Minister Spraw" Wewnętrznych w porozu
mieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw So
cjalnych. 

Art. 69d. 1. Funkcjonariusz przeniesiony na Inne stano
wisko '-służbowe, do którego przywiązane jest 
uposażenie -zas.adhicze niższe od pobierane
go na poprzednio zajmowanym stanowisku, 
zachowuje -dotychczasowe uposażenie za'sad-
nicze. 

2. ' Przepisu ust.' 1 . nie, stosuje się do funkcjo
nariuszy przeniesionych na niższe stanowi- . 
sko służbowe: - ' 

l) w razie stwierdzenia nieprzydatności na 
zajmowanym stanowisku, 

2) w razie niewywiązywania się z obowiąz
ków służbowych na zajmowanym stano
wisku, 

3) ,w trybie dyscyplinarnym, 
4) na prośbę funkcjoRariusza. 

Art. 6ge. Funkcjonariuszom mogą być przyznawane na- ' 
grody i zapomogi. w wysokości i na zasadach 
określonych przez Ministra Spraw Wewnętrz
nych. 
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, Art.69f. 1. Funkc::jonay;itisz z~olnlony , ze służby z przy
. czyn określonych wart. 52 ust. 1 pkt 1 i 3 
oraz' ust. 2 pkt l, 2 i 4--7 ,otrzymuje: 

'. 1) odprawę, 

2) uposażenie za urlop wypoczynkowy nie 
wykbq:ystany w roku zwolnienia ze 
służby, 

3) zryczałtowany ekwiwalent pieniężny ża 

nie wykorzystany w danym roku prze
jazd na koszt Ministerstwa ' Spraw We-
wnętrzn ych, . 

4) , zwrot kosztów przejazdu do obranego 
miejsca zamieszkania dla sie ~ie i człon
'ków rodziny , oraz zwrot kosztów przewo
zu' urządzenia domowego, według zasad 
obowiązujących przy, przeniesieniach służ
bowych. 

2: Funkcjonariusz ,zwolniony ze służby z przy
czyny określonej w , art. 52 ust. 1 pkt 2 
otrzymuje 50% odprawy. , I , 

3. Minister Spraw Wewnętrznych lub upoważ
niony przez niego przełożony może, w przy
padkach zasługUjących na sżczególne 
uwzględnienie, przyznać funkcjonariuszowi 
odprawę w wysokości ąie przekraczającej · 

_ 50% w razie zwolnienia go ze służby z przy
czyn określonych wart. 52 ust. 1 pkt 4 
i ust. 2 pkt 3. 

Art. 69g. 1. . Wysokość odprawy, dla funkcjonariusza w 
służbie stałej równa się , wysokości trzymie
sięcznego uposażenia zasadniczego wraz z 
Q.odatkami o charakterze stałym pobieranegu 
na ostatnio' zajmowan ym stanowi~ku służbo
wym. Odprawa ulega ' zwiększeniu o 20% 
upo~ażenia zasadniczego wrąz zdodatk ami 
o charakterze stałym za każdy dalszy pełny 
rok wysjugi ponad 5 lat nieprzerwanej słuz~ 

by, 'aż do wysok ości pięciomi esięcznego za'-
- sadniczego uposa:żenia wraz 'z dodatkami o 

charakterze stałym. Ok,res służby przekra
czający 6 miesięcy liczy się jakd pełny rok. 

2; Przy ' u~'talaniu wysokości. odprawy uw~lęd
niasi.ę również okresy ' zawodoweJ służby 

. wojskowej , pełnionej nieprzerwanie; w razie 
bezpośredniego przej<;cia z tej , służby do 
służby w Milicji Obywatelskiej, jeżeli w 
związku ze -- zwolnieniem ze służby wojsko
,w e j odpraw'a nie została wypłaco;na. 

3. Wysokość odprawY dla funkcjonariusza w 
sł użbie ' przygotowawczej równa się wysoko-

" ści pobieranego ' na ostatnio za jmowan ym 
stanowisku służhowym uposażenia zasadni
czego wraz z dodatkami o charakterze sta
łym: 

Art. 69h. 1., 

l) j'ednomiesięcznego - przy w~słudze go 
jedne~o roku, 

, 2) dwumiesięcznego - przy wysłudze do 
2 lat, 

3) trzymiesięcznego - przy wysłudze ponad 
2 lata. I 

' ~ 

w razie Śmierci funk cjonariusza przysh]guje 
pozostałej po nim rodzinie ekwiwalent pie
niężnyża nie wy1wrzystany przez niego 
urlop wypoczynkowy oraz odprawa pienięż-

i 
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na w takiej wysokości" w jakiej przysługi
wałaby temufunkcjonariuszuwi, gdyby był 

'Zwolniony ze służby. :' 

2. Ncileżności. n których mowa w ust. l, przy
sługują żonie funkcjonari'usza, która pozo
.s.tawala 'z nim ' we wspólności ,m ałżenskiej, 

bez względu na jej w.iek i zdolność do pra
cy, a w dalszej kol ~Jności dzieciom i . rodzi
comfunkcjona{iusza, jeżeli pozostawa.Ji na 
jego utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie 
domowym. ' , 

Art. 69i. 1. Funkcjónariuszo wi w służbie stałej zwolnio
nemu ze służby z przyczyn określonych w 
art. 52 'ust. I pk t 1 oraz liSt. 2 pk t.5 i 7 w~y
płaca się co miesiąc przez okres jednego ro
ku po zwolriieniuze sluźby świadczenie pie
niężne w wysokości odpowiadającej uposa
żeniu zasadniczem.u wraz z dodatkami o cha
rakterze stałym pobieranemu na ostatnio zaj
mowanym stanowisku służbowym. Świad
czenie to wvplaca , się także fu.nkcjona
riu~zowi w służbie sta-Iej , zW01nionemu ze 
służby na własną prf)śbę, jeżeli os lągnął 

wiek : mężczyzna - 55 lat ' życia, kobieta-
50 lat życia. I 

2. Świadczenie OKreślone w ust. 1 przysługuje 
również funkcjo nariusiowi wslużbie stałej 

w przypadku zwoJnienia ' go ze służby na 
-' sKute k llie wyrazenia przez niego zgody ,na 

wyznaczenie na , niższe stanowisko służbowe , 

'* z przycz yn wymienionych wart. _50 lisl. 2 
pkt, 1 i 4. _ . 

3. Funkcjonariuszowi w służbie stałej zwolnio
neillu ze służby z przyn:yn określ onych w 
arl. 52 liSt. 2 , pkt 2 oraz funkcjonariuszowi 
w służbie stałej zwolnionemu ze służby na 
skut ek niewyrażenia przez n,iego zgody na 
wyznacżenie na , niższe, stanowisko służbowe 
zpowoclu wymieniónego / wart. 50 ,ust. 2 

, pkt ' 3wyplara się świadczenie wymienione 
w ust. 1 przez okres sześciu mi eśięcy, jeżeli 
funkcjonari IJSZ len posiada co naJmniej: 10 lat 
nieprzerwanej służby. W wyjątkowych przy
padkachMinister Spraw Wewnętrznych mo
Żf' ,okres ten przedlużyćdo jednego roku . 

' 4.Fllokcjonar,iuszowi uprawnionemu do świad
czenia określonego W ust. l, który nabył pra
wo do zaopatrzenia emerytalnego, przysłu 
guje pra wo wyboru jednego "z ty ch ' świad , 

" ' czeń. 

Art. 69j. Funkc jonariuszowi nie przysługuje odprawa 
ok reś/ona w 'art. 69foraz świild czf'nie pielllęzne 
okr f> ślone wart. b9i w razie bezpośrNlnie~l () 

_ prżejścia do zawodowej sl lJżby wojsk owej bąd ź 
do inne j służby, d o której przywiązane jest pra ' 
wo do takich świadczep.' 

Art. 69k. 1. W razie śmiefd funkcjon a riusza przystllgu
je _zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu w/ 
~yscikości, , 

1) trzymiesięcznegp uposazema zasadRicze
go wraz z dód il tkam'i o charakterzesta
łym, przysługującPgo na osliltnio zajmo
wanym stanowisku ' służbowym - jeżeli 

"koszty pogrzebu ponosi ma ł i.ft n~k, dzieci, 
wnuki, rodzeństwo lub rodzice, 

'1 



' ... -. 
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Art. 69i. .-

2) -kosztów . rzeczywiście - poniesionych, naj
wyżej jednćlk do wyso,kości określonej w 
pkt. l , ~ jeżeli koszty pogrzebu ponosi 

- inna osoba. 

2. Jeżeli śmierć funkcjonariusza ' nastąpiła na 
skutek 'wypadku pozostającego w związku 
ze służbą, koszty .pogrże'bu pokrywa Mini
sterstwo Spraw ' Wewnętrznych~ W ,uzasad
nipnyćh przypadkach- Minister Spraw We
wnętrznych może wyrazić zgodę mi pokry
cie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmar
łego w związku ze służbą - jeżeli śI;l1ierĆ 

'nie nastąpiła wskutek wypadkll. 

3. W przypadku pokrycia przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych kosztów pogrzebu 
funkcjonariusza małżonkowi, dzieciom lub 
rodzicom przysługuje- połowa zasiłku okreś- . 

lonego w ust. 1 pkt 1. ' 

4. VJ razie śm!erci cźłonka rodziny fonkcjqna
riusza przysługuje zasiłek , na pokrycie kosz-
tów, pogrzebu w. wysokości: -

1) dwumiesięcznego uposaż~nia ' za~i3dhiqe
go wraz ~z doqatkami o charakterze sta
łym, przysługującego na, -ostatnio żajmo
wanym stanowisku słu~bowym - jeżeli 

k-oszty pógrzebu ponosi funkcjonariusz, , 

-2) kosztów rzeczywiście poniesionych, naj
wyżej jednak do wysokości określonej w 
pkt l - jeżeli koszty pogrzebu ponosi 
inna osoba. ~ 

5. Minister Spraw Wewnętrzriych określa zasa
'dy pokrywania przez Ministerstwo 'Spraw 
Wewnętrznych kosztów pogrzebu 'funkcjo
narius.zy oraz osoby, na które- przysiuguje 
zasiłek określony w ust. 4. 

6. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku na po
krycie kO,sztóv.: , I;togrzebu członka rodziny 

' funkcjonari lIsza na podstawie ust. 4 oraz na 
podstawie przepisów o ubezpieczeniu ' spo
~ećznym lub innych przepisów, funkcjona
riuszowi przysługuje jeden, wybrany prze~ 

niego z~siłek. 

W razie oddelegowania poza zwykłe mleJsce 
służbowe oraz w razie- przeniesienia na inne 
miejsce służbowe funkcjonariuszowi przysługu
ją należności w wysokości f na zasadach okre
ślonych prżeż Ministra Spraw Wewnętrznych 
w poro'zumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnyc;;h. 

Art. 69ł. 1. W okresie choroby, urlopów, zwolnienia od 
" • zajęć służbowych oraz w okresie pozostawa-

~nia bez przydziału służbowego funkcjona
riusz ot.q:ymuje uposażenie zasadnicze, do
datki do uposilŻenia o charakterze ' stałym 
[ inne należności pieniężne przysługujące mu 
na ost'atnio zajmowanym śtarlOwisku służbo-

' wym '- z uwzględnieniem 'powstałych w tym 
, okresie zmian, mających wpły~ na prawo 
do uposażenia i innych należności pienięż
nych lub na ich wysokość. 

2. Funkcjqll~rill~z korzystający z urlopu udzie
lon'ego przez 1I1in,islra Spraw ' Wewnętrznych 

dla ' wykońania ,prac w dziedzinie Iite:rackiej 

, . 

' .. 
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,lub artystycznej, jak równieź dla ' odbycia 
studiów lub praktyki albo 'z innych ~ażnych 
przyczyn, ,nie otrzymuje -uposażenia --przez 
czas pozostawania na tym urlopie. Przysłu
gujące funkcjonariuszowi inrie należ~o,śći 

pieniężne i).ie podlegają ograniczeniu. 
3. W prZypadkach uzasadnionych - Minister ' 

Spraw Wewnętl'znych może przyznać funk
cjonariuszowi pozostającemu na urlopie w'i.~ 

mienionym . w ust. 2 uposażenie w całości 

lub .w części. 
4. Minister Spraw Wewnętrznych może 'ograni- , 

czyć w , całości lub w części wypłatę ni~któ- ~, 
rych d·oslatków do upos'ażema w okresie cho. ' 
roby lub urlopu zdrowotnego funkcjonari~ 
sza albo w okresie pozostawania bez przy
działu służbowego. 

-Art. 69m. 1. Funkcjonariusz skierowany do szkoły lub na 
przeszkolenie albo na studia w ' Kraju otrz1'

I muje ,uposażenie oraz inne należnośCi pie-' 
niężne w wysokości i na zasadach określo~ 
nych przez Ministra. Spraw Wewnętrznych. 

2. Minister Spraw. Wewnętrznych w porozumie'" 
niu z' Ministrem Finansów określa zasady 
wypłaty oraz wysokość uposażenia i' innych~' 
należności ' pieniężnych funkcjonariuszy skie
rowanych do akademii lub inny!:h szkół (kVr
sów) za granicą. 

'" 

Art. 69n. 1. Funkcjonariuszowi zawieszo,nemu w czynno-
ściach służboWych , zawiesza się od najbliż

szego terminu płatności 50o/i} uposażenia za
sadniczego oraz dodatki do uposażenia z wy
jątkiem dodatku rodzinnego. 

2. W razie uchylenia zawieszenia w czynno-' 
ściach służbowych, 'funkcJ'onariusz otrzvmu-' 

\ '" , '" 
je zawieszoną część uposażenia, chyba że 

, został skazany . prawomocnym wyrokiem są~ ~: 
du albo ukarany ' karą dyscyplinarną wyda-o 

' lenia ze słu±by. W tych przypadkach funk
cjonariusz traci prawo do zawieszonej części , 
uposażenia. 

, Art. 690. 1. Funkcjonariuszowi tymczasowo aresztowa
nemu zawipsza się od \ riajbliższego terminu 
platnościpolowę uposażenia zasadniczego, 
pobieranego na ostatnio zajmowanym stano
wisku służ bowym . oraz dodatki do uposaże-

, nia z wyjątkiem dodatku rodzinnego. I 

2. W przypadku umorzenia -post.ępowania , kar
nego lub ' uniewinnienia prawomocnym wy~ 
rokiem sądu, funkcjonarius;z otrzymuje' za-

. wieszoną część , uposażenia, choćby umorze-
nie lub uniewinnienie nastąpiło po, zwolnie
niu funkcjonariusza ze slużby. W razie ska
zania prawomocnym wyrokiem sądu funkcjo-

, nariusz traci prawo do zawieszonej części
uposażenia: 

Art. 69p. 1. Funkcjonariuszowi, który sarri'owolnie ' opu
ścił miejsce służbowe albo poza nim pozo
staje, zawiesza się uposażenie od najbliższe

go . terminu pla'tności. Jeżeli funk~jonariusz 
pohrał już za czas nie llsprawiedliwi'Onej nie~ 
obecnoś<"i uposażenie, potrąca mu się' odpQ.: 
wiednią część uposażenia ' przy najbliższej 
wypłacie. 
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2., W razie, uznania nieobecności za uspr~wied
liwioną ' wypłaca się funkcjonariuszowi za
wieszope uposażenie, w przeciwnym razie 
funkcjonariusz tr,aciza każdy dzień nie 
usprawiedliwionej nieobecności liso część 
uposaż,enia miesięcznego. 

3., Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się . odpow;-ednio 
w razie zawinionej n~emożności pełnienia 

przez funkcjonariusza óbowiązków służbo-
wych. ' . 

Art. .69r. 1. Z ,uposażenia funkcjonariuszy mogą być do
konywane potrącenia na , podstawie tytułów 
egzek ucy jnych sądowych i administracyjnych 
oraz na podstawie przepisów szczególnych -
w wysokości i na zasądach określonych w 
przepisach ó egzekucji sądowej lub egzeku
cjiadministracyjnej świadczeń pieniężnych 

, albo w przepisach szczególnych, jezeJi dalsze 
przepisy niniejszej ustaWy nie stanowią ina
czej. 

2. Przez , uposażenie, o którym mowa w ust. l, 
rozumie się uposażenie zasadnicze, dodatki 
do uposażenia oraz odprawę określoną w 
art. 69f list. 1 pkf 1. Potrąceń nie dokonuje 
się z dodatkuroclzinnego oraz z należności 
z tytti1u ,zwrotu kosztów przejazdu i prze
wozu urządzenia domowego. 

3. Dodatek rodzinny należny na -osoby alimen
towane przeznacza , się na rzecz tych osób 
bez zaliczenia na . zobowiązania aHmenta
cyjne. 

Art. 69s. Przy zbiegu naleznościz tytułu odpowiedzial
ności mat~rialnej funkcjonariuszy za szkody Wy
rządzone jednostce organizacyjnej Milicji Oby-
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' watelskiej z. innymi QaIeżnościami, z wyjątkiem 
nale~ności alimęntacyjnych, należnościom z t y
tułuoqpowiedziąlności materialnej funkcjona
' riuszy służy pierwsz~tń~t,wo zaspokojenia. , 

Art. 69t. Minister .Spraw '. Wewnętrinych określa organy 
w:łaściwe do dokonywania potrąceń z uposaże
nia. oraz tryb postępowania w tych sprawach. 

Art. 69u. Przepisów , art. 69r--4)9s nie stosuje się ' do zali
czek pobieranych do rozliczeni.a, w szczególno
ści na koszty podróży służbowej, delegacjf 
i przeniesienia. NależnośĆi te potrąca się z up'o
sażenia w pełnej wysokości' niezależnie .od po
trąceń z inny~h tytułów."; 

56) art. 70,71 i73 skreśla się: 

Art. 2. 1. Funkcjonarhlsze bez: stopnia służbowego peł

niący służbę w ' dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy stają 
się z mocy prawa funkcjonariuszami w stopniu szeregowca 
Milicji Obywatelskiej. , , , 

2. Służbę .· pełnioną przez funkcjonariuszy wymienionych 
w ust. 1 do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, traktuje 
się na równi ze ~łużbą pełnioną na stanowisku ze ~topniem. 

Art. 3. Minister Spraw 'Wewnętrznych ' ogłosi w Dzien
niku Ustaw jeqnolity tekst ustawy ~z dnia 31 stycznia 1959 'r. 
o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji Obywatel
skiej z uwz~lędnieniem zmian wynikających z niniejszęj usta
wy i z zastosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, artyku
łów, ustępów i punktów. > 

Art. 4. Ustawa- wch.odzi w życie z dniem 1 stycznia 
1973 r. 

Przewodniczący RadyPapstwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 
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USTAWA 

z dnia 16 grudnia 1972r. 
~ 

zmieniająca ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz łeh rodzin. 

Art. l . . W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopa~ 
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej 

. oraz ich rodzin (Dz. H. Nr ' 12, poz. 70) wprowadza się nas tę
l>ujące zmiany: 

l}w tytule ustawy wyraz "funkcjonariuszów" zastępuje 
s'ię wyrazem "funkcjonariuszy" l 

la) art. 2-5 otrzymują brzmienie: 

"Art. 2. Z tytułu zaopatrzenia emerytalnego przysługują 
.na zasadach określonych w ustawie: 

1) , świadczenia pieniężne: 

.. a) emerytura milicyjna, milicyjna renta in-
'Walidzkalub milicyjna renta rodzinna, 

bl dodatki do emerytury lub renty, 
c) ~asiłek pogrzebowy, 
'd) zwrot kosztów przeniesienia l '". 

2)inneświadczeni~ i uprawnienia: 
a) świadczenia lecznicze i położnicze, 

'b) zaopatrzenie w protezy, przedmioty or-
topedyczne i środki pomocnicze, 

e) zapewnienie pracy, 
d) przysposobienie zawodowe,' 
e) prawo do mieszkania służbowego, 
fl .prawo do pomocy w budownictwie miesz- ' 

kaniowym ze środków własnych, 
g) prawo do umieszczenia w domu emeryta 

(rencisty) lub innym zakładzie pomocy 
społecznejó 

Alt. 3. .1. Użyte w ustawie określenia: 
1) emerytura - oznacza emeryturę mili- ' 

cyjną, 

2) emeryt - oznacza emeryta milicyjnego, 
.3) ; enta inwalidzka --- ' oznacza milicyjną 

re,ntę inwalidzką, 

4) rencista - oznacza rencistę milicyjnego, 
5) renta rodzinna ,- ozńaqa milicyjną ren-

I tę rodzinną, 




