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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 15 lutego 1973 r. 

w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Ołiywatelskłej oraz łeb Todzin 
i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. 

Na podstawie art. 15d ust. 4, 15e ust. 3,35m I 35z~ 
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emery
talnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich ro
dzin (Dz. U. z 1959 r. Nr 12, poz. 70 i z 1972 r. Nr 53, 
p oz. 344) zarządza się, co następuje: 

Rozdział ,1 

Właściwość organów I wszczęcie pąstępowania. 

~ 1. 1. Organami właściwymi do ustalania prawa do 
zaopatrzenia emerytalnego i wydawania decyzji w tych 
s prawach są: 

. 1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Departament 
Kadr) - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących 

służbę: 

a) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 

b) w Komendzie Głównej . Milicji Obywatelskiej, 

c) w Akademii Spraw Wewnętrznych, w wyższych 

szkołach oficerskich resortu spraw wewnę trznych 

i w szkołach Milicji Obywatelskiej, 

d) w zarządach zdrowia Ministerstwa 
wnętrznych dla m.st. Wars,!-awy 
warszawskiego oraz dla m. Łodzi 

łódzkiego, 

Spraw We
w ojewództwa 
województwa 

e) na stanowiskach komendantów wojewódzkich 
(równorzędnych) Milicji Oby watelskiej i ich za

w stępc6w 

oraz w stosunku do członków rodzin tych funkcjona
riuszy; 

2) komenda wojE'wódzka (równorzędna) ·Miiicji Obywa
telskiej, właściwa ' ze względu na mipjsce za mieszka
nia, w stosunku do pozostałych funkcjonariuszy oraz 
członków ich rodzin. 
2. Organy wymienione w ust. zwane są dalej 

"organami emerytalnymi". 

§ 2. 1. Or'gan emerytalny wszczyna postępo wanie w 
sprawie ustalenia prawa do za opatrzenia eme rytalnegó 
z urzędu, w razie: 

l) zwolnienia ze służby w Milicji O bywatelskiej funkcjo
nariusza, który: 
a) posiada co najmniej 15 lat słu żby w Mi li cji Oby

wa telskiej albo 

I 
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b) orzf'czeniem komisji lekarskiej · służby zdrowia Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych . został uznany za 
niezdolnegodo służby w Mi l icji O bywatelskie j 
i zaliczony do jednej z grup inwalidów; 

2) śmierci funkcjo na riusza w czasie pełnienia służby w 
Milicji Obywatelskiej. jeżeli. pozostał po nim małżo

nek lub dzieck o albo inny czl o nek rodziny upruwnio
ny do renty rodzinnej; 

3) a także w inn ych przypadkach, j eżel i orga n ten po
si ada niezbędne dane do wszczę cia postę powania, a Vi 

szczególności w razie śmierci emeryta lub rencisty 
milicyjnego, który pobierał dodatek rodzinny do eme
rytury lub renty. 

2. W innych okolicznościach niż wymienione w ust. 1 
organ emerytalny wszczyna postępowanIe w sprawie 
ustal enia prawa do zaopatrzenia emerytalnego na wnio
sek z·ainteresowanego lub jego pełnomocnika. 

§ 3. I. Osoha zainteresowana może działać przez p€ł
. nomocnika. j e żP!i charakter ,czynności nie wymaga jej oso
bistego działania. 

2. Pełnomocnikiem zainteresowanego może być osoba, 
która posiada zdolno~ć do czynności prawny·ch. 

3. Pełnomocnictwo powinno być udziel'ope na piśmie 
lub zgloszone ustnie do jJrutokolu. 

4. Nl'e jest wymagane pełnomocnictwo przy zasięga

niu informacji o ,>pos<lbie załatwienia sprawy, jezeli o in
formację występuje członek najbliższej rodziny lub inna 
osoba bliska. 

§ 4. \. Wniosf'k o uslalenie prawa do zaopatr.zenia 
emerytalnego ' powinien być zgłoszony na piśmie lub 
ustnie do protokołu w organieemeryta~lnym. 

2. Wniosek powinien w szczególności zawierać: 
1) imię, nazwisko. datę urodzenia i miejsce zamieszka

nia ,zainteresuwanego; 

21 wskazanie. o jaki rod 'la j świadrzen ubiega się zain
teresowan-y (pmerytura miłlcyjna. mHicy jna renta in
wa lidzka. milicyjna renta rodzinna, dodate.k do eme
Ty.tmy lub renty Itp.); 

3) podpis zainteresowanego lub jego pelnomocnika. 

§ 5. \. Za datę zgloszenia wniosku uważa się datę 

wpływupisf'mnpqo wniosku do organu emerytalnego lub 
do tę llstnE'go zgłoszenia wniosk u do lego organu. 

. 2. Jeżeli wniospk zostan~ezgł()S7ońy do niewłaściwe
go orgaml resortu spraw w p wnętrznych . organ ten jest 
obowiązany ni p7w locznie przesłać wniosek do właściwego 
organu enierytaln~go. 

3. Za datęzgloszen i a wniosku uważa się również da tę 
zgłoszenia wni os ku do orga nów innych · niż OKreślone w 
usL t jei.eli dowlaśriwuści tych organów należą sprawy 
świadczeń emerytalnych. 

.. § 6 . .. 1 Organ emerytalny jestohowiązany po wszczę
ciu , postę powania . w sprawie ustalenia prawa- dQ zaopatrze
n.ia emerytalnego' zebrać do wody niezbędne do ' ustalenia 
prawa, do ś,wiadczeil ,lub ich. wysokości. 

', 2 . . Organ emerytalny . obowiązany jest uzyskać od 
właściwych organów: resurtu spraw wewnętrznych c .ni€h 
zbędne dokumenty, .a w szczególności: 

74 Poz. 39 

1) odpis przebiegu służby z ak t osobowych fun kcj ona
riusza ; 

2) odpisy lub wyciągi z dok umentów lJzasadri i ający~h 
zal icze nie niek tórych okresów służby w wy ższym wy
m:arze ; 

3) znajdujące się w aKtach osobowych funkcj onariusza 
dokumenty stwierdzające okresy zatrudnieni a' i okre
sy zaliczalne do wysługi e merytalnej oraz odpisy z in" 
nych niezbędnych dok umentów (np. z wyciągpw akt 
st.anu cywilnego, z dokumentu . stwierdzająceg o nada
nie order\l); 

4) zaświadczenie stwierdzające wysokość uposażenia 
funkcjonariusza oraz wysokość r6wnowatto'śc i rialei
nych mU ' świadczeń w naturze; 

5) w. razie śmierci funkcjonariusźa - informacje o sta
n ie rodzinnym funkcjonariusza, z wyk a'zanlem imion, 
nazwisk, dat urodzenia oraz miejsc zamieszkania 
żony 1męża) j dzieci., jak również innych członków ro
dziny (wnuków, rodzenstwa, rodZICÓW), którzy pozo
stawali na utrżymaniu funkcjonariusza. 

3. Jeżeli do uslalenia prawa do śWladcZfń lub ich 
wysokości niezbędne są dokumenty, których nie p.osiada
ją . organy resortu spraw wewnętrznych, organ emerytal
ny, wzywa zainteresowanego do przedstawienia tych do
kumentów. 

§ 7. 1. Okresy służby w Mili<:ji Obywatelskiej zali
cza się do wysługi emerytalnej na podstawie odpisu prze
biegu służby z akt .osobowych funkcjonariusza. 

2. Okresy służby wojskowej w Ludowym Wojsku 
Polskim zalicza się do wysługi emerytalnej na podstawie 
odpisu przebi-egu służby wojskowej :z akt personalnych 
żołnierza lub na podstawie zaświadczeń organów wojsko-
wy~. . , , 

3. Okresy służby wojskowej nie wymienione w lI.st. 2, 
okresy pobytu w niewoli lub w obozach dla żołnierzy in~ 
ternowanych ·oraz okresy pobytu w obozach pra'Cy~rzy
musowej mogą być udokumentowane także ' zE'znan iami 
dwóch świadków. jeżeli nie ma możliwości uzyskania do
wodów pisemnych lub gdy istnieją tylko częściowe do-
w~yp~m~ . 

4. Okresy zatrudnienia zalicza się do wysługiemery
talnej na pod s tawie zasvJiadczenia zakładu pracy a,lbo le
gityma cji ubezpiecze'niowej. 

5. Okresy zatrudnienia mogą być udokumentowa ne 
z~waniami świildków ty,lko w przypadku. gdy zaintereso
wany w sposób niewą tpliwy udowodni. że nie może przed
st.awić zaświadczenia zćlkladu pracy z powodu lik wloacji 
za'kł1lClll. zn 'iszczenia dokumentów dotyczących zatrudnie
nia. \Vsklltek dzialań wojennych lub klęsk żywio/t.) wych, 

a legit ymacji ubezpieczeniowej - 2 powodu jej zagubie
nia lub zniszczenia, 

6. Inne okresy podlegające zaliC'?eniu do wysługi 
emerytalnęj mogą być udokument owane tylko. zaświ ,ad-, 
czpniami właściwych organó w aćfministracji państwowej 
albo organizac ji politycznych łub spolecznych. 

§ 8. , 1. Dokumenłydot"cząre zatrudnie;ni.ai 'zil'roQ
ków ora'z . pisemoezezna.oia,· S.wiadk6w " powiJmy . byt sleJa- , 
da;ne iW oryginale, ,Inne dokumenty," , mogą.. , być ' sk-ład'a ne . 
także:w , odpi~ach -notarialnie uwierzyłetn;iOllych. - .,.", 
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2. Legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenia o za
trudnieniu i zarobkach oraz pisemne zeznania świadkó,w 
nie p.odlegają zwrptowi. Zwrot innych dowodów nastę

puje ,na żądanie zainteresowanego po uprzednim sporzą

dzeniu odpowiedniej notatki. 

§ 9. .l. Swiadkowie składają zeznania w formie pi
semnej. Zezn,anie może być zlóżone także ustnie do pro
tokołu w organie emerytalnym. 

2. Ze:z;nanie powinno zawierać: 
1) dane personalne zeznającego, a mianowicie: imię i na

zwisko, datę urodzenia, adres zamie.szkania, wykony
wany zawód" nazwę i adres zakładu pracy, numer po~ 

" bieranej emerytury lub rentYi , ' 
2) stwierdzenie świadomości odpowiedzialności karnej 
, za złożenie fałszywych ZeZna?i 
3) ~ twierdzenie, czy i jaki stosunek pokrewieństwa lub 
, , powinowa~twa łączy , świadka z zainteresowanymi . . - . ~ 

4) 'stwierdzenie, w j,?klm celu składane jest zeznaniei 
,5.) dane doty.czące ,okoliczności , objętych zeznaniami, 

a w szczególności :ki~dy i w jakiej jednostce zainte
resowany odby~ał służbę wojskową, w jakim okresie 

, i 'w który m obozie ' przebywał' wniewoIi (obozie dla 
mternowa nych; obozie p'racy przymusowej), gdzie i w 

" ., j irkidi okresach oraz w jakim charakterze był zatrud
,-,c. niany, czy' 'zattudnle.nie było wykonywane w pełnym 

wymiarze godzin, ciągle, dorywczo lub sezónowo,i1e 
dni trwało w tygodniu, ile miesięcy w rokui 

fi) , stwi e:r-dz~nie . skąd świadkowi znane są oko,liczności 
' " 'óbjęte zeznaniem ; j ężeli I>ył współpracownikiem zain

teresowanego, czy posiada dowody 'własnej pracy 'Vi 
,., :tym ok,resiei , 

·7) , własnoręczny podpis świadka. 

j ' : ' : 3 .' WłasrlOręczność podpisu świadka w 'tazie nades'ła
nia ' ze'znań ' pise mnych p owinna być potwierdzona ' prZeż 
notariusza lub przez organ preZydium rady narodowej 
albo ,prz,ez uspołeczniony , zakład prac;:y zatrudniający świad
k~ ' lubzainteresowanęgoi jeżeli świadkiem jest funkcjo
nilriusz - własnoręczność jego podpisu może być po
twieI;qzona w je,clnostce, w. której . pełni służbę. 

" § 10. 1. ,' Na okoliczności, których potwierdzenie do
kumentami nie Jest wymagąne, zainteresowany składa 
oświadczenia ,pisemne. 

2. Oświadczenie zainteresowanego powinno zawierać 
stwierdze nie ŚWIadomości ' odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego zeznania oraz podpis zainteresowa
nego. 

§ 11, Zaginięcie funkcjonariusza oraz związek tego 
zagipięcia ze- slużbąw Milicji Obywatelskiej stwierdza 
właściwy przełożony w rozkazie personalnym. 

§ 12. ' 1. Jeżeli ustałenie 'prawa do świadczeń jest uza
leżnione od inwalidztwa funkcjonariusza ' (emeryta mili~ 
cyjnegol, który nie posiada jeszcze orzeczenia o inwa
lidztwie, organ emerytalny ki ~ruje go do właściwej komi
sji ',lekarsk iej służby zdrowia Ministerstwa , Spraw We-
wnętrznych. ' 

" 2. , W raz,ie ~ złożenia. wniosku o ustalenie ,prawa człon
ków rodziny do zaopatrzenia po zmarłym , emerycie lub 
renciście. organ emerytalny zwraca się do właściwej ko
m'lsji lekarskiej , służby zdrowia. Ministerstwa Spraw We

, woJltrzńych \O," ustale:nie; czy śmierć emeryta lub ' rencisty 
pozostaje w- związl<u zę służbą ' w Milicjl Obywatelskiej. ' 

3. Jeżeli wilrunkiem ,ustalenia prawa do świadczeń 
jest uznanie za inwalidę osoby nie będącej emerytem mi
licyjnym lub rencistą milicyjnym, organ emerytalny ..na 
wniosek osoby zainteresowanej zwraca się do właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , o skierowanie 
wskazanej we wniosku osoby do komisji , lekarskiej do 
spraw inwalidztwa i zatrudnienia w celu ' wydania orze
czenia w sprawie' inwalidztwa, 'dołączając zaświadczenie 
o stanie zdrowia tej osoby. 

Rozdział 2 

Ustalanie prawa do śwliJdczeń. 

§ 13. 1. Organ emerytalny bada i ocenia całokształt 

sprawy na podstawie dowodów z, ' dokumentów, ze2fnań 
świadków oraz oświadczeń zainteresowanego. 

2. W razie rozbieżności między dowodami albo w ra
zie wątpliwości ' lub podejrzeń co do żgodności dowodów 
ze stanem faktycznym, iCh wiarygodriości lup autenty'cz
ności, organ emerytalny przeprowadza postępowanie wy
jaśniające. 

3. Jeżeli ' dowody zatrudnienia ' nasuwają !' wątpliwości 
co do ich wiarygodności, a organ emerytalny ,uzyskał do
kumentację ubeżpieczenlową;dowod,em wiążącym , jest tlł 
dokumentacja. ' " 

§ 14. Decyzje w sprawach śW,iadczeń organ emerytaI- ' 
ny wydaje na piśmie nie póżniej niż w ciąg1:J 14 dni' od 
wy jaśnienia ostatniej okoliczności niezbędńej ,do wydania 
te j decyzji. 

§15. 1. Decyzja w sprawie zaopątrzeniaemerytąl
nego powinna zawierać oznaczenie organuemery.Łalneg9, 
wskazywać osobę, której d,otyczy, i rodzaj świadczeń oraz , 
przepisy prawne, na których jest oparta" , oraz powinna 
zawierać pouczenie o środkach prawnych. 

2. Decyzja o ustaleniu prawa do świadczeń powinna 
również określać wysokość świadczeń pieniężnych, ' ,sposÓb 
ich obliczenia' i datę ro;zpoczęcia wypłaty oraz pouczenie, 
o jakich okolicznościach mających ' wpływ naprawo do 
świadczeń lub na ich wysokość zainteresowany jest obo
wiązany zawiadomi'ć organ emerytalny~ 

3. 'Decyzja, Vi której stwierdzono brak prawa do 
świadczeń, powinna zawierać faktyczne I prawne uzasad
nienie. Uzasadhienie takie powinna zawierać również de
cyzja o ustaleniu pr.awa do świadćzeń. jezeli organ eme
rytalny nie uwzględnił w wysłudze emerytalnej niE;) kt6rych 
okresów podanych przez zainteresowanego, ustalił brak 
prawa do niektórych świadczeń albo wysokośćprzysługu
jących świadczeń pieniężnych ustalił ,' w niższej kwocie, 
niż to wynikało z wniosku zainteresowanego. 

§ 16. 1. W razie wydania decyzji, w której , stwier
dzono brak prawa do świadczeń, organ emerytalny powi
nien rÓwnocześnie pouczyć zainteoresowanego o możli
wości libiegania się o ' ustalenie prawa do zaopatrzen ia 
przewidzianego w przepisach, o powszechnym zaopa'trzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin lub winnych 
'przepisach, jeżeli . z zebran',[chdokumentów wynika; że 
spełnia on warunki do ' uzyskania takiego zaopatrzenia. 

2. W przypadku określonym w ust.!, po uprawomoc
nięniusię wydanej decyzji. organemE\fytalllY przekazuje 
odpowiednie dokumenty właściwemu organowi rentowemu 
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na wnios(>k tego organu lub na wniosek zainteresowanego. 
Dokumenty , złożone przez zainteresowanego zwraca się 

mu na jego ' wniosek. 

§ , 17. t. W razie nabycia przez zainteresowanego 
prawa do emery'tury milicyjnej i do milicyjnej renty in
walidzkiej organ ' emerytalny ustala wysokość 'świadczeń 
pieniężnych przysługujących z obydwu tytułów . 

2. Żainleresowany może w każdym czasie dokonać , 
wyboru jednego z przysługujących mu świadczeń. Organ 

' emerytalpy zarządza wypłatę świadczeń' pieniężnych przy
sługulącyt:h< w , kwocie wyższej, jeżelizainŁ-eresowany nie 
dokonał wyboru Świadczeń. 

§ 18. Jeżeli zainteresowany nie przedło~ył -dowodów 
, , niezbędnych do ustalenia prawa do Świadczeń lub do . 

uśtalenia wysokości świadczeń pieni~żnych, a by! obowią
zany do przedłożenia tych dowodów, albo nie zgłosił się ' 
w wyznaczonym termitlie~ na badanie przez komisję le

'karską lub na dodatkowe (specjalistyczne) badanie zarzą
dzone przez tę kómisję, organ emerytalny wzywa go pis
mem za zwrotnym poświadczeniem odbioru do przed łoże
nia ' tych dowodów W ciągu 3 miesięcy od daty doręcze
nia pisma ' lub do zglosżenia , si,ę na badanie w nowym ter
minie, pod rygorem wydania decyzji na podstawie posia
danych dowodów. 

§ 19. L Jeżeli prawo do świadczeń zostało ustalone, 
,ale organ emerytalny nie \lzyskal od właściwych organów 
dowodów niezbędnych do ustalenia wysokości świadczeń 
pieniężnych, przyżnaje się osobie uprawnionej zaliczkę w 
wysokości zbliżonej do Wysokości przysługujących świad-
czeń. 

2. Ostateczną 
organ emerytalny 
wodów. ' 

decyzję ustalającą wysokość świadczeń 
wydaje po uzyskaniu niezbędnych do-

I 

J • § 20. 1. Przy obliczaniu' wysługI emerytalnej dodaję 
się poszczególne okresy obejmujące lata, miesiące l · dni •. 
Okresy niepelnych miesięcy oblicza sIę w' dlliach. ,Sumę 

. dni-zamienia si.ę na miesiące, przyjmując za miesiąc 30 dni 
kalendarzowycb. Sumę , tniesięcy ' zamieIjia , się na lata, 

-przyjmując pełne 12 miesi'ęcy za 1 rok. ' 

2. Jeżeli w zaświadczeniu stwierdzającym okresy za,
trudriienia podane są dniÓwki robocze, a nie okresy za- , 
trudnienia, sumę dnt zamienia się na miesiące, przyjmu-
jąc . za - miesiąc 25 dni roboczych. I 

3. Jeżeli' ·z dowodów wynika- tylko miesiąc rozpoczę
cia lub zakończęnia zatrudrrienia ' (okresti równorzędnego 

lubzaliczalnego), przyjmuje się za początek lub koniec 
tego okresu piętnasty dzień miesiąca. 

, ~ 21. Jeżeli po ,obliczeniu wysokości świadczeń pie
niężnych przypadałaby do wypłaty końcówka w groszach, 
zaokrągla się ją w górę do pełnego złotego - gdy koń
ców,ka ' wynosi co najmniej 50 groszy, a w dół - gdy koń
cówka , wynosi mniej. Zaokrąglenie dotyczy tylko ogólnej 
kwoty przypadającej do wypłaJy. Nie podlegają nato
miast zaokr·ąglehiuposzczególneskładIiiki tej kwoty~ 

§ 22~ Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do 
zaopatrzenia emerytalnego umarza się, jeżeli osoba zain
teres'owana zmarła przed wydaniem decyzji, a ' w doku
mentach , posiadanych przez organ erirerytalny- brak jest 
danych o,: osobach uprawnionych do dalszego prowadzenia 
nie ukończonego postępowania. 

, § 23. 1. Organ emerytalny wydaje emerytom i ren- , 
cistom milicyjnym, legitymacje, w których stwierdza po-

l: 

Poz. -::3g-

siadanie uprawnień do ,bezpłatnej pomocy leczniczej W 
zakładach służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych oraz uprawnień do mieszkania ~łLlżbowego. 

2. Członkom rodzin uprawnionym do renty rodzinnej, 
którym przysługuje prawo , do mieszkania słu';'bowego, 

organ emerytalny wydaje odpowiednie ', zaŚWIadczenie 
stwierdzające posiadanie tego prawa. ' 

l. Członkom rodzin emerytów lub rendstów 'oraz 
członk?m rodzin po' zmarł:ycł,l,' funkcjonariuszBch" emery-, 
tachalbo, rencistach, I,lprawnionym do, bezpłatnej _ pom,ocy , 

leczniczej w zakładach służby żdrowia Ministe,rstwa Spraw 
Wewnętrznych wycfaje- ,się , dokumenty stwierdzające ,te 
uprawnienia, według zasaą określonych ' wódrębnych 
pr~episach. ' , , 

R'ozdział 3 ', 

Ograniczanie wypłaty emerytur' l rerit inwalid*lch . 

§ 24. L Ograniczenia wypłaty emerytury, przewi
dzianego wart. 15dusL 2 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o zaepatrzeniu emerytalnym 'funkcjonariuszy Mi
licji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1959 r. Nr 1.2; 
poz. 70 i z 1972 r. Nr 53, poz. 344), zwanej w ' dalszych 
przepisach "ustawą", nie stosuje się, jeżeli emeryt, który , 
nie ukończył 55 lat. życia (kobie.ta -,-501at): 

1) wykonuje pracę ,zarobkową albo 
2) , pełni funkcje obywatelskie lub społeczne: 

' 2. Za pr-acę zarobkową uważa się:, 

1) wykonywanie , pracy nakładczej, jeżeli , osoga wykonu
jąca tę pracę jest uważana za pracownika:', w 'rozumie
niu przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników I ich rodzin; ' , 

. ;' 

./ _o , 

• 1 
\ 

" ,,' 

" 

,- :', 2) wykonywanie przez okre$ nie :k.rótszy ni~ ,9 -miesięcy 
w ciągu kolejnych 12 ,miesięcy prac, z' ktor'ycn ~ty.tułu l, 

emeryt pClsiada ~' dochód podlegaJącypriepisorri ,,0 ' / po- , , :' , ,'-, 
datku od wynagrodzeń (rip: ~przęda~cy' : agęncy'Jni! 7 in-
kasenci, pośrednicy ubezpieczeniowi); ~, ' 

3) pr'owadzenle " ,zak:ładu . Tzemieślniczeg0,,, luh.~-uslugo'Wego; 

4) wykonywanie zawodu "W , spółdzielczych r prywatnych 
, przyehodniat:h lekarskich- i lekarsko~dentystycznych'; " 

5) wykonywanie przez adwokata zawodu w '' zespole 
, ,adwokackim;, 

6) oiłonKostwo - W\ rolniczej spółdzielni ' produkcyjnej; ' 
, 7) ,prowadzenie gospodarstwa rolnego lub hodowlanego. 

3. Za ' pełnienie funkcji obywatelskich lub społecz
nych uważa się: 

1) sprawowanie mandatu ,w organach' prz~dstawiciel
skich władzy państwowej; 

2) pełnienie funkcji z wyboru w organach: / 

a) partii i stronnictw politycznych, 
b) związków zawodowych,' 
c) stowarzyszeń wyższej użyteczności, 

d) organizacji społeczno-politycznych. 

,§ ~5. Ograniczenia wypłaty ' emerytury nie stosuJe 

f. 

J- .... \: 

" 

ć 

/ .~ 

się także do emerytów, którzy są członkami Och()tnicz~j ;. 
.Rezerwy , Milicji Obywatelskiej i wykonują powierzone ' 
im zadania, określone w przepisach o Ochotniczej Rezer-
wie Milicji Obywatelskiej. '" 

§ 26. Ograniczenia wypIęty emerytury~ nie stosuje si~,: 
również do emęrytów -w następujących przypadkach: 
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, 
1) w ciągu 12 miesięcy od dnia zwolnienia ze służby 

w Milicji Obywatelskiej; 

2) w okresie od dnia zgłoszenia przez emeryta w usta
lonym terminie wniosku o sk ierowilnle do pracy na 
podstawie przepisów w sprawie kierowania do pracy 
funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w Milicji Oby
watelskiej - do końca miesiąca kalendarzowego, w 
którym powinien podjąć zatrudnienie slosownie do 

, skierowania; 

3) na podstawie decyzji - odpowiednio - dyrektora 
Departamentu Kadr Ministerst~a Spraw Wewnętrz
nych lub komendanta wojewódzkiego (równorzędne

go) Milicji Obywatelskiej - w razie stwierdzenia nie
możności zapewriienia emeryto'w! odpowiedniej pracy 
zarobkowej w miejscu jego zamieszkania lub w miej
scowości pobliskiej albo w razie pełnienia przez eme
ryta funkcji członka kolegium do spraw wykroczeń, 

członka komisji pojednawczej lub członka sądu spo
łecznego, ławnika sądu powszechnego, opiekuna spo
łecznego iilbo kuratora; 

4) w okresie odbywania studiów lub pobierania nauki 
przez emeryta: przez czas przewidziany regulaminem 
szkoły dla ukończenia studiów- (nauki); 

5} w okresie odbywania przez emeryta nauki w szkołach 
party jnych; 

6} w okresie 3 miesięcy po przeniesieniu się emeryta na 
pobyt stały (zamieszkanie) do innej mIejscowości; 

7) w okresi~ sprawowania przez ,. emeryta stałej opieki 
nad dzieckiem w wieku do lat 18 (własnym, przyspo
sobionym, pasierbem, obcym wziętym na utrzymanie 
i wychowanie) albo nad członkiem rodziny (inną , bli
ską osobą} zaliczonym dciI grupy inwalidów lub wy
magającym stałej opieki z powodu choroby, jeżeli 

opieki tej ' nie może sprawować inny członek rodziny 
wspólnie zamieszkały; 

8} w okresie niezdolności emeryta do pracy ,z powodu 
choroby stwierdzonej zaświadczeniem leczniczego za
kładu słuibyzdrowia Mimsterstwa Spraw We,wnętrz
nych lub lekarza tej służby zdrowia. 

§ 27. Zmniejszenia emerytury przewidzianego w 
art. 15e ust. 1 ustawy nie, powodują następujące zarobki 
lub dochody: 

l} wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji biegłego, 

rzeczoznawcy lub tłumacza przysięgłego w postępo

waniu sądowym lub przed , innymi organamipańst,wo

wymi: 

2) dochody z tytulu honorariów autorskich Inb z tytułu 

dokonanych wynalazków albo wykonanych wzorów 
użytkowych i projf'k tów racjona lizatorskich, realizo
wanych w gospodarce uspołecznionej; 

3} wynagrodzenia za udział w pracach lub w posiedze
niach komisji: 

4) stypendia przyznawane na czas studiów (nauki) oraz 
stype ndia naukowe w kraju: 

5) dochooy podlegające pooatkowi od wynagrodzeń 

z tytułu prac wykonywanych na podstawie umowy 
zlece nia luh umowy o dzieło atbo umowy agency jnej, 
je7eli nip przekraczają 750 zł miesl ę\7 nle: 

6) kwoty do 1.500 zł mipsi ęcznie z tytułll wynagrodzenia 
za pracę zarobkową okrpśloną w § 24: 

7) wyqraf(E' loteryjne i losowe: 

8) spadki i darowizny: 

9) dochody ze sprzedaży ' wlasnych nieruchomości. 

77 Poz. 39 

§ 28. I. Przy stosowaniu zmniejszenia emerytury 
przewidzianego wart. .15e ust. 1 ustawy bierze Się pod 
uwagę: 

l) w razie osiągania zarobków z tytułu zatrlldnienia -
łączny zarobek w gutówce , j w naturze, stanowiący 

podstawę wymiaru emerytury tub renty według prze
pisów o powszechnym zaopatrzeniu em'erytalnym , pra
cowników i ich rodzin, po potrąceniu podatków od 
wynagrodzeń i wyrównawczego oraz składki , na cele 
emeryta'ln,e; 

2) w razie osiągania dochodu z innych źródeł podlegają
cego podatkom: 

a} od wynagrodzeń . i wyrównawczemu - dochód po , 
potrąceniu tych podałków , i kosztów uzyskanta 
tego dochodu obliczony w stosunku miesięcznym, 

bl obrotowemu i dochodowemu lub tylk'o dochodo
wemu - dochód ustalony dla wymiaru podatk'u 
dochodowego, niezależnie od zwulnień podalko
wych, obliczony w stosunku miesięcznym, 

c} gruntowemu - roczny przychód szacunkowy po
dzielony przez 12. 

2. Jeżeli emeryt posiada dochody z · kiJk u źródeł 

określonych w ust. I, dochody te zlicza się. 

§ 29. 1. Jeieli emeryt osiąga zarobek z tyfułu zatrud- , 
nienia (§ 28 ust. 1 pkt J), za podstawę zmniejszenia eme
rytury przyjmuje się przeciętny zarobek osiągnięty w 
ciągu 3 pierwszych miesięcy kalendarzuwych zatrudnie
nia. 

2. Obliczone w sposób określony w ust. 1 zmnieJsze
nie emerytury stosuje się do końca roku kalendarzowego 
następującego po , roku, w którym emeryt podjąl zatrud
nienie. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również przy oblicza
niu zmniejszenia emerytury należnej. 6sobom osiągającym 
dochód z innych źródeł niż zatrudnienie, podlegający po
datkowi od wynagrodzeń i. podatkowi wyrównawczemu 
(§ 28 ust.! pkt 2 Ut. a). 

4, Jeżeli emeryt uzyskał dochód podlegający opodat
kowaniu podatkami wymienionymi w§ ,28 ust. , I pkt 2 
lit. b} lub cj, za podstawę' zmniejszenia emerytury pr:zyj
muje się przeciętny miesięczny , dochód z roku kalendarzo
wego, w którym emeryt uzyska.! ten dochód. Przepis ust. 2 
stosuje się odpowiednio. 

5. Za podstawę obliczenia zmniejszeńia emerytury na 
okres każdego dals:zego roku kalendarzowegopr:zyjmuje 
się przeciętny zarobek' lub . dochód :-z. roku poprzedniego. 

§ 30. t. Fmeryturę zffiJ1iejs7. oną w myśl zasad okreś
lonych w § 29 wypłaca się w us talonej w ten sposób wy
sokości od najbliis:zego terminu wypłaty przypadającego 

po wydaniu decyzji w sprawie jej zmniejs7enia. 

2. Jeżeli w okresie poprzedzającym wydanie decyzji, 
o której mowa w ust. 1. emeryt polilerał emeryturę w wy
sokciści niższej niż lIstaiona w te j decY7jl, przysługuje mu' 
wyró wnanie, j edn a kże za okres nie dłu7szy niż od dnia 
l sI ycznia rok 11 kalendarzowegó, w którym decyzja zasra- ' 
ła wy dana. 

§ 31. Jeżeli w okresie, na który ustalono emerylurę 
zmni p jszoną stosownie do § 29. emeryl nie osiąga już. za
robku z tylu/u zatr udnienia liJb dorhoclu z innych , źródeł 

powoo u j ą rych lo zm ni e jszenie (rozwiązał umowę o pracę, 

wystąpił ze spółdzielni pracy, zaprzestał prowadlenia Ta

kładu rZEmieślniczego itp,). wysokość emerytury przy pa-
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dającej do wypłaty usta la się na początek miesiąca ka- . 
lendarzowego następującego -. po miesiącu, w którymeme
ryt utracił ten zarobek lub dochód: 

/ 

§ 32. Przepisy- § 27-31 stosuje się odpowiednio do 
zmniejszania stosownie do art. 19c ustawy renty inwalidz
kiej renciście zaliczonemu do III grupy inwalidów. 

§ 33. Osobom ,pobierającym w dniu wE'jścia w życie 

rozporządzenia renty za wysługę lat lub renty inwalidzkie 
z tytułu inwalidztwa III grupy, nie pozostającego ' w związ
ku ze służbą w Milicji ObywatE'lskiei., które osiągają za"' 
robek z tytułu zatrudnienia lub dochód z innych żródełpo
wodujący zmniejszenie emerytury lub renty, wysokość 

przypadających do wypłaty emerytur lub rent ustala się na 
okres od driia l stycznia do dnia 31 grudnia 1973 r. przy 
uwzględni,eniu przeciętnego miesięczn'ego· zarobku lub do
chodu uzyskanego w okresie od dnia l styczniad.o dnia 
31grtJdnia 1972 t. 

ROzdział 4 

Wypłata świadczeń pieniężnych. 

§ 34. Emerytury milicyjne, milicyjne renty inwalidz
kie i ' miJicyjnerenty rodzinne oraz dodatki do emerytur 
i rent wypłaca się w okresach miesięcznych, w pierwszym 
dniu każdego miesiąca. 

§35. Emeryturę : milicyjną i milicyjną rentę inwalidz
ką oraz milicyjną . rentę rodzinną, do której uprawniona 
jest tylko -.jedna osoba" wypŁaca się osobie uprawni<:mej. 

,§ )6: 1. , Milicyjną reI1tę rodzil)I1ą,do, .. klóre}upraw
,ni(Jnych jest więcej nij; jedna osoba, wypłaca się w ca
łości: 

l) mąłżonkow~ zmarłego, jeżeli do tej renty uprawniony 
. jest " małżonek ,łącznie z dziećmii rodzeństwęm i. wrru- ' 
karni zmarłego, 

2) jednemu z rodziców . . zmm;łego, jeżeli do tej renty 
" uprawnieni ,Slf!,!am\ rodzice albo , rodzlc:e łącznie 
," ;z "' dzieGmJ, rodzeńst'Wemi wnukami ' zmarłego, 

2 . . ,Podziąłu , renty· rodzinnej ,na równe części między 

cżłonk.Ów/ rodziny . uprawnionych do tej renty dokonuje 
się, jeżeli: ' 

, 1) uprawnionymi do renty są małżonek oraz dżieci, 
wnuki lub rodzeństwo, a małżonek nie sprawuje nad 
nimi wszystkimi opieki, 

2) uprawhionymi do renty rodzinnej oprócz małżonka 
oraz dzieci, wnuków lub rodzeństwa są również ro
dzice zmarłego albo małżonek rozwiedziony, 

3) pełnoletni członek rodziny zażąda wypłaty przysługu~ 

jącej mu części renty rodzinnej do swoich rąk, 
4) zachodzi konieczI1ośĆ' dokonania podziału renty W in

nym przypadku (np. ' jeżeli jedna,z osób uprawnionych 
do renty rodzinnej przebywa W demu rencistów lub 
w innym zakładzie pomocy społecznej). 

3. Podziałowi na równe części podlegają te składniki 
renty rodzinnej erazte dedatki de renty, które według 

jednakewych zasad przysługują wszystkim uprawnionym. 
Łączną kwotę dodatków rodzlOnych dzieli się na równe 
części między oseby uprawnione do tych dodatków. 

4. Składniki renty rodzinnej I dodatki de tej renty 
przysługujące tylko niektórym członkom , redziny wypłaca 
się osobom, którym one przysługują. 

5. Przepisy ust. li , 2 stosuje się edpowiednio przy 
Wypłacaniu świadczeń pienięznych na leżnych członkern 

rodziny pezostałympo osobie, która zmarła po zgłoszeniu 

wniosku o te świadczenia, a prz~d ustaleniem" prawą do 
nlch. 

§ 37. ' 1. Jeżeli dla osoby uprawnienej do emerytury 
łub renty ustanowieno opiekuna lub' kuratera, emeryturę 
lub rentę wypłaca się do rąk tego opiekuna lub kuratora. 

2. Jeżeli z akt sprawy wynika konieczność ustano
wienia dla osoby uprawnionej do emerytury lub renty 
epi'ekuna albo kuratera, do czasu jego ustanowienia 
świadczenia te wypłaca się do rąk osoby pełniącej fak
tyczną epiekę" . wskaząnej przez biuro urzędu gminy_ albo 
prze'z właściwy do spraw opieki spełecznej organ prezy

odium dzielnicowej lub miejskiej rady narodowej. 

3. Osoba pełniąca fakty,czną opiekę nad esobą upraw
'ni oną do emerytwy lub renty powinna . p~zedstawić na 
wezwanie organu emerytalnego, najpóżniej wciągu ' 

12 miesięcy, postaąewienie sądu o ustanewieniu epiekuna 
lub kuratera. W razie niepriedstawienia , pestanoWięnia 
sądu w wyznaczenyII) , terminie, organ ten _ występtije 
z urzędu o ustanowienie opiekuna lub kuratora. ' 

§ 38. t. Na podstawie postanowienia sądu, pelecają

cego przekazywanie calości lub , części emerytWT albo 
renty małżenko_wi emeryta lub reI),cisty ze wzglęc,lu ,na 
niespełnianie , przez niego. ebowiązk,u utrzymywania cLo(!,zi
ny, świadczenie to wypłaca się małżonkowi emeryta lub 
rencisty. 

2. Jeżeli emeryt lub rencistaebowiązany ' jest na me
cy wyroku sądowego. de świadczeń' alimentacyjnych na 
rzecz dziecka, dla- którego. przysługuje dodatek redzinny, 
dodatek ten wypłaca się do rąk opiekuna dziecka na jego 
wniosek. 

3. Jeżeli emeryt lub r.encista zaniedbuje spełnianie 

obowiązków rodzicielskich wobec dziecka, dla którego po
biera dodatek rodzinny"organ emerytalny może ,na .wnio
sek ' drugiego małżonka lub , innej osoby albo instytucji 
sprawującej faktyczną opiekę nad , dzieckiem zarządzić 

;wypłacanie tego ,dodatku do. rąk wnioskodawcy, 

',§ 39. ' Jeżeli osoba p6hierającae~eryturęlułt reBtEl 
pob'iera zasiłek rÓdzinnyalb'o' dodatek rodzinny z innego 
tytułu, wypłaca się jej różnicę pomiędzy , k~ptąprzyslu
gującego dodatku rod~innegoakwotąp-obiercinege zasił-
ku lub dodatku. " ,. '. , 

§ 40.1. Zasiłek pogrzebowy w.Ypłaca się osobie"któ
ra pokryła kos~ty pogrz~b~. 

2. , W razie śmierci osoby pobierającej emeryturę, 

rentę inwaHdzką lub rentę rodzinną, zasiłek pogrzebowy 
może być wypłacony przed wydaniem decyzji przez organ 
emerytalny, jeżeli osoba ' zainteresowana przedłożyc.łowo
dy uzasadniające , prawo do tego zasiłku. Po' otrzymaniu 
dowodów z oddziału Zakładu Ubezpieczeń . Społecznych 
organ emerytalny wydaje decyzję. 

§ 41. Kwoty przysługujące z tytułu zwrotu kosztów ' 
przeja'zdu i przewozu urządzenia domowego wypłaca się 

osobom uprawnionym albo ich opiekunom. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe. 

§ 42. Traci moc rozporządzenie Ministrow Spraw We
Wnętrznychoraz Pracy i Opieki Społecznej z·:dhia22 gru
dnia 1959 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu pra
wado zaopatrzęnia -emerytalnegor". trybu wypłaty zaopa-

" 
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lrzenia . funkcj"oariuszom Milicji Obywatelskiej ' ctaż ich . szenia z. mocą ód dnia stycznia 1973 r, 
< •. ..;, " ',' ': 

rodzinom' (Dz. U. z 1960 r. Nr 3,poz. 19). 

~ ·43. Rozpor,ządzenie ~ \ychodzi w życie z dniem oglo- Minis.lel:Spraw Wewnętrznych: W. Ociepka 

_ i ) : ' 

:" ";,' 40 

ROZPORZ'ĄDZENIE MINiSTiłA SPRA WIEDLIWOSĆI 

z dnia 5 lutego 1973 r. 

;, " w ,: sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notariąl~eąlo W Nidzicy prow.adzenla ksiąg wieczystych; 

• . Na' pddstawleart.,:t "tlst. 3 ustawy' z dnia- 1.6 listopada 
1'964 r. Óprzeka~aniupifńsiwowym , biufmll notarialnym 

. . ; prowadzenia ksiąg wieczystych . (Dz: tj. Nr 4"1, poz. 278) 
zarządza się, co ńastępJ-}e: . 

.. ,. ' \' f - .• 

- ,. § L- PoWierza ~ię Panstwowemu Biuru Notarialnf'mu 
: 'w Nidzicy w województw,ie . olsztyńskim prowadzenie 
ksiąg ' wiecz.ystych dla obszaru powiatu nidzicki~go; ,' 

,:' 

§ 2. TJ,"aci moc § l pk t 15 lit. .d) rozporządzenia Mi- ; 
n-istr'a . Sprawtedliwości z dnia , 2.4 . grudnia 19(i4 ri 'ił 'spra- , • 
wie. określenia państwowych biur notarialrjych przejmu
jących prowadzen.ie ks'iąg wiećzyslyrh (Dz. U; · l 1965 r •. 
Nr l, poz. 3) w części dotyczącej powiatl,l ' nidzickiego. 

~ - ~., . ..... ,." . 

§3. Rozporządzenie wchodzi w żyCie z · dniem oglo-
szenia. 

Minister SprawiedliwośCi: ,W" ,: Beru/owIcI; 

ł ~ .;... ,.0_ •• " 

RQŹPORiĄB-ZENlE~ MINISTRA 'SPRAW'lED'tIWO$CI < 
,. , . :~ , .' 

" 
z.,., dni'ąd4, I uleg o. , 197-3- r. 

, . 

, ' , 
,:.; ': ."; ',:'-"". 

. . 

Na _ pbdsfa'W'ie.' att. 5 -§ l prawa : <> ustroju sądów po
" w,szedwycb (Dz. U.Z 1964 r. Nr 6,",pqz. AD. z ,lę67 r.Nr 13, 

: P~~. 5,5 i ,z ;1969 'r .. ,· t;J.r j~ p,oz:' 98): zarządza się; Co nas tę-

slel1iu~ądÓyłzbędoych ., (Dl'. U. Nr 54. po~ 496) w części : 
dotyczącęj , po\;V~~~zenia ': ' Sądowi Powiatowf'mu w $WIO~ . 

' ujściu - rozpoznawania sp~aw:' ź terenu powiatu ' woliń·· 
. ~klego. i'.' p,uje, ~ " . 

. ' § ). " -S~ąd' Po~i:~to,wy~ S\vil'l~ujś~,hj;ozpoznaje spr~-
.. wy z t~renu powiatu miejsk iego Swinou]śc;ie. '. 

, § 2. Traci moc ,§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawied
liwośti z dnia 27 Iiśtopada 1950 r ; ;o dostosowaniu sądów 

-pows.zecbnych do nowych przepisow ustroJówychio znie-
' . , . ..... 

§3. Rozporżądzenie wthodźi w ż~Cie ' z dniem ogło
szenia. 

~, , '. 

Minister Sprawieclliwośd: W. B~lutowicl , 

42 ' 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA " KULTURY ' I SZTUKI 

z dnia 19 lutego 1973 r. 
;~ . 

w sprawie przeprowad.zania puewodu kwallfika("yJne~o na , stanowisko" ,d~tenła w 'w.,Yiszych s_zk,ołach , 
art yst yczDych • 

. Na podstawie art. 8 .ust. 10 ustawy z dnia 29 . marca 
1962 r. o . wyższych szkolacharty,stycznych (Dz, U. z 1969 r. 
Nr 6, poz. 48) zarządz.a się. co następuje: 

" §. l.pr.zeY4Ód -kwalifikacyjny na stanowisko. docenta 
w _zakresie dys!:yplin a.rtystyczn.~ch ·prżepr'Owadiają. nidy 
wydziałów, w i gr.anicacb ,nadanych im" up.r:awńi'eń; żgódfiie : 

z przepisami" rozp~rządzenia Rady Ministrów z dnia 8 . ma
ja' i972 r;' W "sprawie uprawnień do przeprawIIdźania prze
wodÓw kwalifikacyjnych na stiln(Jwisko docenIa w w_yż
szych szkołach artyslyci'nych (Dz. U, Nr 18, pOl. 128) . . 

. J , 2 .. ,Celem, przew,od):J je~~ : stwie~cl7e~ie - posiadanta 
przez ~,andy:dat'an;a stanowisko docenta kwalifikacji aIty· 
's't'yc'i11:yth i 'pedagogicZnych; , . 

/ " 


