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USTAWA 
", . .: ~": 

z dnia 16 grudnia 1972 r. .~ .. ~ 

o ods,zk9~ówanlach, puysmgujących w razi~ Wypadków l chorób pozo'stających w z~~ąz~u ' ze 's-hi,ib,ą , ' 
w Milicji Obywatelskiej. ' 

0-,. 7.- ' 
.,;. ' . .;)-'-.. : 

Rozdział 1. 

Yrzeplsy ogólne. 

, . Ąrt. 1. Odszkod.owariia określ.one VI u!itawie przysługują , 
funkcj.onariusz.owi Milicji Obywatelskiej, ' kt6ry d.oznał trwa
łeg.o uszczerbku na zdr.owiu wskutek wypadku -p.oz.ostająceg9 
w związku z pełnieniem służby alb.o' wskutek ch.or.oby ' po
wstałej Y1 związku ze szczególnymi ' właśCiw.o'ściami lub wa
runkami służby, jak również rodzinie funkcjonariusza, który 
zmarł wskutek takiego wypadku Jubch.oroby. 
.~ . "-

Art. 2. 1. Za wypadek pozostający w związku z pełnie
niem służby w MiliCji Obywatelskiej uważa się nagłe zdarze
nie wywołane przycżyną zewnętrzną, które zaszło podczas 
lUD w związku: 
l) z wyk.onywaniem ob.owiązków służb.owych albo poleceń 

przeł.ożonych, , 
2) z wykonywaniem czynności w interesie służby, nawet 

: bez P.oiecenia ' przełożonych, 
3) z ' wyk.onywaniem funkcji lub zadań zleconych przez 

działające .~ resorcie spraw wewnętrznych orga~izacje 
P.olityczne, zawod.owe albo . społeczne, 

4)" z ratowaniem ludzi lub ich inienia z grożącego niebez
pieczeństwa alb.o ratowaniem mienia społecznego przed ' 
zniszczenie\D lub zagarnięciem, 

5) z udzielaniem przed~tawicielowl organu państwowego 

P.om.ocy przy !ipełnianiu przez niego czy~ności ' urzędo
Vf,ych, , 

6) z udziałem w pościgu .Jub ujęciu osób. podejrzanych 
o P.opełnienie przestępstwa albo ochroną innych obywa
teli przed napaścią, 

7) z udziałem w czynach sP.ołecznych organizowanych w 
res.orcie spraw wewnętrznych, 

8) z odbywaniem bezpośredniej drogi do miejsca ' l z miej
sca wykoxływania"" czynności .określonych w pkt / l-1. . 

, .,2. Minister Sp'raw Wewnętrznych określa tryb ustalania 
. okoliczności i przyczyn wypadków, o których mowa w u'st. 1. 

ArL 3. Wykaz chorób, z tytułu których przysługuj" od
szk.odowania określon~ w ustawie, usŁala Minister Spraw We

. wlł.ętrznych w porozumieniu z Ministrami Zdrowia 1 Qpiekl 
Społecznej or,az Pracy" Płac I Spraw SOf=jalnycb. . 

Art. 4. Odszko.dowania określoriew ustawie nie przy-
sługują: ' 
!) w razie wypadku lub .ch.oroby, których wYłączną przy

,czyną byIo udowodni.one przez jednostkę organizacyjną 
resortu spraw wewnętrznych umyś1'he lub rażąco 'n1e
dbałe dziaJanie albo zaniechanie funkcjonariusza naru
szające . ob.owi~zujące przepisy lub rozkazy, jeżeli jego 
przełożeni zapewnili warunki odpowiadające tym prze
pisom i sprawowali we właściwy sposób nadzór o 'ad ich 
przestrzegimiem, a funkcjonariusz posiadał potrzebne 
umiejętnośCi do wykonywania określonych czynności 

, i I;>ył ria~eżycie przeszkolony w zakresie tych przepis6w, 
2) w razie wypadku, którego wyłączną przyczyną było za

cho\yanie się funkcjonariusza spowodowane nadużyciem 
alkoholu, 

3) jeżeli uszczerbek, na zdrowiu lub śmierć funkcjonariusza 
zostały spowodowane przez niego ro~myślnle. , , 

R.ozdział' 2 . . 

Odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdr:~wlu. 
łub śmiercI. 

Art. .5. 1. , Funkcjonariuszowi, który d.ożncił trwil.łego 
uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku .określonego: w 
art. 2 ust. 1 albo trwałeg.o uszczerbku na zdr.owiu co ' naJ
mniej ' w 20% wskutek ch.or.oby .określonej ,na podstawia 
art. ,3, przysługuje Jednoraz.owe .odszkodowanie ' pieniężne. 

2. P.odstawę .obliczenia wysokości odszkodowania stano
wi kw.ota dwunast.omiesięcznego uP.osażenia przyjmowanego 
za . podstawę wymiaru emerytury lub renty ' stosownie do 
przepisów o za.opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Mi~ 
licji Obywatelskiejóraz ich r.odzin. 

3. Odszkod.owanie przysługuje w wysok.ości 1/100 kw.oty 
.określ .opej yv ust. 2, nje umiej jednak niż 5.00 ' zł za każdy 
pr.ocent 'ustal.oneg.o uszczerb){U na zdrowiu funkcjonariusza. 

4. Jeżeli nastąpi da1sze P.ogorszenie stanu zdrowia funk
cj.onariusza P.oz.ostające w związku z wypadkiem lub ch.or.obą; 
które sP.owod.owały 'ustal.ony poprzednio uszczerbek na zdro
wiu, i uszczerbek ten P.owiększy się ' C.o najmniej o 10%, od
szk.odowanie ulega odpowiedniemu zwiększeniu. 

Art. 6. 1. W razie śmierci funkcjonarius-za wskutek wy
'padku .określoneg.o wart. 2 ust. l lub wskutek choroby okreś-' 

lanej na p.odstawie art. 3 .odszkodowanie przysługuje nastę~ 
pującym członkom rodziny funkcj.onariusza: 

1.) małż.onkowi, który w ' dniu śmierci funkcj.onariusza po
wstawał z nim we wspólności małżeńskiej, 

2) dzieciom, wnuk.om, rodzeństwu i rodzic.om, je±eU w dniu 
śmierci funkcj.onariusza spełniali ' warunki wymagane do 
uzyskania renty rodzinnej, .określone w przepisach : o ia
opatrzeniu emerytalnym funkcj.onariuszy~ Milicji Obywa-
telski~j .oraz ich rodzin. , . .." ' 
2. Małżonk.owi albo dziecku, które jest sierotą zupełną, 

przysługuje ,odszk.odowanie w wysokości 40.000 zł. . 
". 3., / Jeżeli po funkcjonariuszu poz.ostało ' dwoje lub więcej 

dzieci, które są sierotamizup~łnymi, kwota odszkodowania ' 
.określóna w ust. 2 ulęga zwiększeniu o 10.000 zł na drugą ' 
i każdą dalszą sier.otę zupełną. Łączną kwotę odszkodowariia 
dzieli się między te dzieci w równych częściach. . " 

, 4. Kwota odszkodowania przysługującego małżonkoWi 
lub dzieci .om, które są sier.oŁi;lmi zypełnymi, nie może być niż~ . 
sza niż kwota określona wart. 5 ust. , 2... 

5. Każdemu innemu qłonkowi rodziny wymienionemu w 
ust. 1 pkt 2, w t}"m również każdemu dziecku, które nię jest 
~ierotą zupełną, odszkod.owanie przysługuje w wysokośĆ{ 
10.000 zł. ' . . . , . ' 

6. -!ężeli uprawnionymi do odszk.odowania są tylkoi6- '" 
dzice, przysługuje . ono obojgu rodzicom W wysokości 
40.000 zł, a jeżeli uprawnione jest ,tylko jedno 'z rodziców :.:.:..-
w wysokości 25.000 złotych. ' ',! . 

7. Jeżeli funkcjonariusz zJl).arł ,wskutek wypadku lub '· 
choroby po otrzymaniu z tytułu tego wfpadku lub choroby 
odszkodowania, uprawnionym członkom Jego ,rodziby przy
sługuje odszkod.owanie tylko wtedy, gdyby . było ono wyższe 
niż odszkodowanie wypłacone funkcjoriariuszowi. W takim 
przypadku odszkodowanie przyznaje się w , wys.okości , stano-

··:Wiącej różnic~ pomiędzy kwotami tych odszkodowa* i wypIa-,' 
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ca się w odpowiednich częściach uprawnionym członkom 

rodziny. 
- Art. 7. 1. Jednorazowe . odszkodowanie określone w 

· art. 5 lub wart. 6 przysługuje, jeżeli funkcjonariusz: 

l) doznaJ uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wy-
padku w ciągu 3 lat od tego wypadku, . 

2) doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby nie póź
niej niż . w ciągu 3 lat od ·zwolnienia ze służby, 

3) zmarł ws~utek choroby w ciągu 3 lat od ustalenja 
uszczerbku na zdrowiu wskutek tej choroby, . nie póżniej 
'jednak niż w dągu 3-lat od, zwolnienia ze służby. 

2. Zwiększenie odszkodowania określone wart. 'S ust. 4 
przysługuje, jeżeli zmiany w stanie . zorowia funkcjonariusza 

,uzasadniające zwiększenie odszkodowania nastąpiły w termi-
nach określonych w ust. 1 pkt l i 2. · . , 

r _ Art. 8. W szczególnie uzasadnionych' przypadkach ' Mi
· nister Spraw Wewl1ętrznych lub organ przez niego upoważ
. nioll)' może przyznać: 

l) funkcjonariuszowi ' albo członkowi rodziny zmarłego 

funkcjonariusza - odszkodowanie wyższe niż określone 
wart. 5 i 6, 

.2) ' członkowi 'rodziny zmarłego funkcjonariusza nie speł
niającemu warunków wymaganych do uzyskania renty 
rodzinnej albo innej osobie bliskiej - odszkodowanie w 
granicach określonych wart. 6, 

. - . 
3) członkom rodziny funkcjonariusza, któryiaginął.w czasie 

pełnienia służbY .- odszkodowanie w wysokości określo
nej wart. ,6. 

Art. 9 . . ,Rada Ministrów może podwyżs,zać kwoty jedno
razowych pdszkódowań pieniężnych okr·eślone wart. 5 l 6. 

Rozdział 3. 

Odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku. 

!Art. 10. Funkcjonariuszowi, który doznał uszczerbku na 
zdrowiu wskutek wypadku określoqego wart. 2 ust. l, a Vi 
razie jego 'śmierci wskutek takiego wypadku - członkom 

· pozostałej rodziny przysługuje odszk-odowanie za udow'od
niOBe szkody poniesione wskutek utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobiste-
go użytku. <' 

Rozdział 4. , 

Postępowanie w sprawie odszkodowań. 

Art. 11. 1. O stopniu uszczerbku na zdrowiu fun~cJona
riusza wskutek wypadku, o którym mowa w .art. 2 ust. l,luh 
choroby ' okre~lonej na podstawie art. 3 orzekają komisje le
karskie służby ,zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych~ 

2. Komisje' lekarskie, o których mowa w ust. l, ustalają 
~również związek Śmierd funkcjonariusza ze służbą wskutek 

:w_ypadku lub choroby. 

3. Minister Spraw Wewnętrznych określa w drodze roz
porządzenia w porozumieniu z Ministrem Pracy, Plac i Spraw 
Socjalnycb $posób ustalania stopnia uszcze-rbku na zdrowiu 
funkcjonariuszy oraz związku śmierci funkcjonariuszy ze 
służbą wskutek wypadKU fub choro,by: 

Art. 12. 1. Postępowanie w _ sprawie odszk.odowania 
wszczyna się z urzędu lub na ,wniosek zainteresowanego. 

2. Prawo do odszkodowania oraz jego wysokość ustalają 
właściwe organy resortu spraw · wewnętrznych. 

\ 
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-
~. Od decyzji organu ~ ,instancji przysługuje zaintf'feso-

wanemu odwolanie do organu 11 instancji w terminie 30 dni 
od doręczenia decyzji. 

4. Od ostatecznej decyzji organll.t o którym mowa w . 
ust , 2, przyslugujezai'nteresowanemu skarga d(lsąrlu ubezpie
czeń społecznych w terminie określonym wprawie o sądach 
ube.zpieczeń sPQlecznych. 

Art. 13. Odszkodowanie ok reślone wart. 5-10 wypłaca 
właśc.iwy organ. resortu spraw we wnętrzny,ch. 

Art. 14. Minister Spraw Wewnętrznych określa w drodze 
rozporządzenia przypadki, w którycp postęp0wanie w sprawie ' 
odszkodowania wszczyna się z ·urzędu, tryb przyznawania 
i wypłaty odszkodowania oraz właśdw([)ść organów resortu 
spraw wewnętrznych w tych sprawach. 

Rozdział 5 . 

Przepisy przejściowe l końcowe. 

Art. 15. 1. Odszkodowania przewidziane ' w ustawie 
przysługu ją: 

,1) z tytułu wypadków pozostających w związku ze służbą, 
jeżeliwy'pildek nastąpił po dniu wejścia w życie ustawy, 

, 2) z tytułu chorób powstałych w związku ze szcżególnymi 
właściwościami lub wa'runkami służby, jeżel"i funkcjona
riuszdoznał uszczerbku na zrlrowiu lub zmarł wśkutek 
tej choroby po dniu wejśria w życie ustawy. ~-

2. Do spraw o odszkodowania należne z tytułu ·wypad
ków, które nastąpiły, lub chorób, które spowodowały 
uszczerbek na żdrowiu bądź śmierć funkcjonariusza przed 
dniem wejścia w ' życie ustawy, stosuje się przepisy' dÓtych
czasowe. 

' Art: 16. Odszkodowanie przewidziane w niniejszej usta
wie przysługuje niezależnie od świadczeń określonych w 
przepisach o zaopatrzeniu · emerytalnym funkcjonariuszy 
Milicji , Obywat.elsk.iej" oraz ich rodzin i w przepisach o służ
bie funkcjonariuszy Milicji ObywatęlskieJ. 

Art. 17. Swiadczenia przyznane na podstawie mnieJszej 
ustawy i na ' pods'tawie przepisów wymieri,i(-;-Jlych wart. 16 
stanowią .- w stosunku do jednostek resortu spraw .we
wnętrznych oraz do funkcjona.riuszy ł pra('o~ników zatrud
nionych w resorcie spraw wewrię-trznyćh, którzy nieumyślnie 
wyrządzili szko~:h~ przy wykon'ywaniu pO~lerzonych im obo
wiązków służ·bowych - wynagrodzenie wszelkich szkód wy
nikłycQ dla funkcjonaiius2-a lub, jego rodziny wskutek wv: 
padku określonego wart , 2 ust. t albo wskutek chot'bby 
określoóej na pa'dsfawie art. 3. · . 

Art. 18. Odszkodowania ' Określone w ustawie przysługu
ją również': 

1) członkom Orhotnkzej Rez.e,rwy Milicji Obywatelskiej, 
którzy doznali uszrzerbkuna zl;1rowiu wskutek wy-padku 
zaistniałego w związku 'l wyl<onywaniem powierzonyr.h 
im zadań w tej organizacji. 

2) ' rodzinom członków Ochotnirzęj Rezerwy Milicji , Oby
watelskiej zmarłych wsk,utek' wypadku, o któ'rym mowa · 

. w pkt 1. 

Art. 19. Ustawa wchodzi w żyćie z .dniem 1 stycznia 
1973 r. 

Przew-()dniczący Rady Państwa: H, Jąbłoński 
Sekretarz Ra.dy Państwa: -L. Stas/Uk . . 
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