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USTAWA 

z dnia 12 czerwca 1975 r. 

zmieniająca ustawę o Sluibie Więziennej. 

Art. 1. W lista wie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Słu .żbie 
Więzienn ej (Dz. U. Nr '69, poz. 4j6) wprow rl dza się nastę
pujące zmiany : 

1) użyte w ustawie w odpowiedniej liczbie i przypadku 
określenie "funkcjpnariusz młodszy" zastępuje się w 
tej sa mej Iir"zl)ie i przypadku - określeniem "podofi
cer", a okr eś lenie "funkcjonariusz starszy" - określe

niem "of ice r"; 

2) w ar t. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Minist e r Spr a wiedliwości w porozumieniu z Mi
I1Istrem Obrony Narodowej określa wzory umun
cl ll rowania i oznak funkcj onariuszy Służby Wię

Ziennej."; 

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 3. 1. Stosunek służbowy funkcjonariuszy Służ

by Więziellnej, zwanych dalej "funkcjo
nariuszami", powstaje przez mianowanie. 

2. Pcczątek służby liczy się od dnia określo
nego w decyzji o mianowaniu."j 

4) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. 1. Funkcjo nariuszem moie być mianowany 
oby w cit. e I polski o nieskaZ itelnej przeszło
ści, posiadający odpowiednie wykształce
nie oraz zdolność psychiczną i fizyczną 

do służby więziennej. 

2. MianOWIl!1ie może nastąpić po odbyciu 
przez kandydata zasadniczej służby woj
skowej albo po przeniesieniu go do re
zerwy bez odbycia tej służby lub po zwol
nieniu od obow iązku służby wojskowej. 

3. Minister Sprawiedliwości określi wyma
gania w zakresie wykształcenia, zdolności 
psychi cznej i fizy cznej, jaki m powinien 
odpowiadać kandydat na określone s Umo
wisko. 

4. Zdolność psychiczną i fizyczną kand yda- · 
ta do służby ustal ają kom is je lekarskie 
służby zdrowia Ministerstwa Spraw We
wnętrzn ydl." ; 

5) art. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

"Art. 6. Na stan owiska słllżbowe funkcj onariuszy 
mianuje , przen osi oraz zwalnia z tych stano
wi.sk, a także zawiesza w czynnościach służ

bo wych Mtnister Spr a wiedl iwości lub upo
ważnieni przez n iego przełożen i. 

Art. 7. 1. Przed objęciem służby funkcj onariusz 
składa ślubowanie. 

2, Minister Sprawi edliwości ustali rotę ślu

bowania oraz określi tryb jego składa

nia."; 

6) po art. 7 dodaje się art. 7' w brzmieniu: 

"Art. 71, Mini5ter Sprawiedliwości określa sposób peł
nienia i przebieg służby oraz szczegółowe 
prawa i obowiązki funkcjonariuszy."j 

7) art. 9-14 otrzymują brzmienie: 

"Art. 9. Ustanawia się następujące kolejne stopn ie 
służbowe funkcjonariuszy: 

1) szeregowcy Służby Więziennej: 

" a) szeregowiec Sł~żby Więziennej, 

b) starszy szeregowiec Służby Więziennej, 

2) podoficerowie Służby Więziennej: 

a) kapral Służby Więziennej, 

b) starszy kapral Służby Więziennej, 

c) plutonowy Służby Więziennej, 

d) s ierżan t Służby Więziennej, 

e) starszy sierżant Służby Więziennej, 

f) sierżant sztabowy Służby Więziennej, 

g) starszy sierżant sztabowy Służby Wię
ziennej, 

3) oficerowie Służby Więziennej: 

a) młodsi oficerowie: 

podporucznik Służby Więziennej, 

porucznik Służby Więziennej, . 

kapitan Służby Więziennej, 

b) starsi oficerowie: 

major Służby Więziennej, 

podpułkownik Służby Więziennej, 

pułk ownik Służby \yięziennej , 

4) generał Służby Więziennej. 

Art. 10. 1. Stopien szeregowca funkcjonariusz otrzy
mllje z chwilą mianowania na stanowisko 
służhowe. 

2. Stopnie starszego szeregowca i podoficera 
nad a ją prze ł o żeni okreś l eni p'hez Mini
stra S prawiedliwości. 
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Art. 11. 1. Stopnie oficerskie nadaje Minister Spra
wiedliwoŚci. 

2. Stopień ' gerierała Służby Więziennej nada
je Prezes Rady Ministrów na wniosek 
Ministra Spra wiedliwości. 

Art. 12. Nadanie funkcjonariuszowi stopnia podoficer
sk iego następuje po ukończeniu szkoły pod
oficerskiej ,lub odpowiedniego kursu Służby 
Więziennej oraz w z,ależilOści , od opinii służ
bowej l zajmowane,go stanowiska służbo
wego. 

Art. 13. 1. Warunkiem nadania pierwszego stopnia 
oficerskiego , jest ukończenie szkoły ofi
cerskiej Służby Więziennej lub odpowied
niej szkoły wyższej i zdanie egzaminu na 
oficera. 

2. W szczególnie , uzasadnionych przypad
kach pi'erwszy stopień oficerski może być 
nadany mimo niezachowania warunków 
określonych w ust. 1. 

Art. 14. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu 
z MInistrem Oświaty i Wychowania tworzy, 
przekształca i znosi szkoły Służby Więzien
nej, określa ich organizację oraz program 
i czas trwania nauki."; 

8) w art. 15 ust. l otrzymuje brzmienie : 

,,1. Nadanie oficerowi Służby Więziennej kolejnego 
wyższego stopnia następuje stosown ie do posiada
nych kwalifikacji, w zależności od opinii służbo

wej i zajmowanego stanowiska służbowego. Nada
nie tego stopnia może nastąpić nie wcześniej niż 

po przesłużeniu w stopniu: 

pod porucznika 3 lat, 

porucznika 4 lat, 

kapitana 5 lat, 

majora ,4 lati 

podpułkownika 4 lat."; 

9) art. 16 i 17 otrzymują brzmienie: 

"Art. 16. 1. Nadanie funkcjonariuszowi kolejnego 

',-

wyższego stopnia służbowego może nastą

pić w drodze wyróżnienia przed upływem 
ustalonych 'okresów. 

2. W przypadkach wyjątkowych," zasługują
cych na szczególne uwzględnienie z punk
tu widzenia ' potrzeb słuzby, można nadać 
funkcjonariuszowi , który posiada szczegól
ne kwalifikacje fachowe lub umiejętności 
do pełnienia .służhy na odpowiednim sta
naw,isku służbowYJll, wyższy stopień mi
mo niezachowan ia warunków wymaga-

)lych 'd~ , nadania tego stopnia. 

Zołnierze i funkcjona-riusze Milicji Oby
watelsk ieJ przechodzący , do Służby Wię
ziennej mogą być , mi a nowani na stopień 

służbowy równorzędny z posiad,anym 

stopniem wojskowym lub milicyjnym , a je
żeli posiadany stolJlEi ń wojskowy lub m ili
cyjny nie ma odpowiednika w stopniu 
Sl.użby Więziennej - na stopieti bezpo
średnio wyższy. 

2. Funkcjonariusz przyjęty ponownie do służ
by może być mianowany na stopień służ
bowy posiadany w dniu ' zwolnienia ze 
służby."; 

10) po art. 17 dodaje się art. 17' w brzmieniu: 

"Art. 17 1• Minister Sprawiedliwości ustala okresy wy
sługi w stopniach podoficerskich oraz okre
śla szczegółowe warunki, zasady i tryb nada
wania funkcjonarIUszom stopni służbowych."; 

11) wart: 20 ust. 2, otrzymuje brzmienie: 

,,2. Funkcjonal iusz może nosić ubranie cywilne w 
czasie pełnienia , służby w przypadkach określo

nych przez przełożonego."; 

12) art. 22 i 23 skreśla się; 

13) po art. 24 dodaje się art. 241 w brzmieniu: 

"Art. 24' . 1. Funkcjonariusze ok.reślonych rodza jów 
służb otrzymują wyposażenie spec jalne. 

2. Ministe r Sprawiedliwości określa rodzaje 
służb oraz tryb przyznawania wyposaże

nia specjalnego."; 

14) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 26. 1. Funkcjonariuszowi i członkom jego rod zi
ny przysługuje prawo przejazdu na kosz t 
Min is terstwa Sprawiedliwoś ci państwo

wymi środkami komunikacyjnymi raz w 
ruku do dowolnie obranej miejscowości 

w kraju i z powrotem. 

2. W . razie ni e w ykorzystania przysługujące

go przejazdu osoba uprawniona otrzymu
je równoważnik pienięż~ y w wysukości 
odpowiadającej cenie biletu kolejowego 
na odległuść 500 km, przy uwzględnieniu 
rodzaju i klasy pociągu oraz ' przysługują
cej ulgi taryfowej. 

3. Minister Sprawiedliwości określa zasady 
i warunki korzystania z uprawnień, o kt6-
rych mowa w ust. 1 i 2. 

4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu 
z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjal
nych może przyznać osobom wymienio
nym w ~t. 1 także inne świadczenia so
cjalno-bytowe piż określone w ' ust. 1 i 2. 

5. Swiadczenia. o których mowa w ust. 4, 
mogą być przyznawane również, osobom 
uprawnionym do zaopatrzen ia em'erytal
nego funkcjonariuszy oraz 'ich rodzin."; 

!.5) ., < ~rt~ 2~; ~tr'Zymuje brzmienie: 

~,Art.28. l. 'Funkcjonariusz otrzymuje dla siebie 
członków rodziny mieszkanie fUl}kcy jne 
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w miejscowości, w )<.tórej stale pełni służ-
' bę,' lub' vi - miejscowości pobliskiej - na 
zasadąch i według nOrm określonych przez 
Mini'slra Sprawiedliwości w porozumieniu 
z Min'i~trem Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony $rodowiska. 

2. W ' razie '. braku mie:szkania funkcyjnego 
.' funkCjoriar'i~sz -otrzymuje równoważnik 

pieniężny. 

3. Funkcjonariuszowi przysługuje prawo re
montu zajmowanego przez niego mieszka
nia na . koszt Min isterstwa Sprawiedli-
wości. . 

4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu 
-z Ministrami: Finansów oraz Administra

cji, Gospodarki Terenowej i Ochrony $ro
dowiska określa wysokość i zasady wy
płaty równoważnika pieniężnego w razie 

- braku mieszkania funkcyjnego oraz zasa
dy wykonywania remon tLI mieszk ań na 
koszt Ministerstwa Sprawiedliwości."; 

16) po art. 28 dod aje się art. 28-1 w brzmieniu: 

"Art. 28,1. Funkcj onariuszowi przysługuje pomoc finan
sowa na budownictwo mieszkaniowe według 
zasad określonych przez Radę Ministrów." i 

.17) art.;, 30 i 31 otrzymują brzmienie: 

"Art. 30. 1. Minister Sprawiedliwości określa, których 
członków rodziny- funkcjonariusza uważa 
się za uprawnionych do świadczeń prze
widzianych wart. 26 i 29. 

2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych może 

uznać za uprawnione do świadczeń prze
widzianych wart. 29 także inne o.soby 
pc'zostające na utrzymaniu funkcjonariu
sza. 

Art. 31. 1. Funkcjopariusz otrzymuje corocznie urlop 
wypoczynkowy w wyiniarze 26 dni robo
czych: . 

2. Minister Sprawiedliwości może wprowa
d zić urlopy dodatkowe w wymi arze do 
13 dni roboczych rocznie dla funkcjona
r iyszy , którzy peln-ją slużbę w warunkach '· 
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pu może być także . przesunięty na wniosek funk
'cjonarlusza umotywbwańyważnymi względami. 

>'.1 

2. Funkcjonariuszowi odwołanemu z urlopu przysłu
guje żwrot kosztów przejazdu spowodowanych od
wołaniem, . według nor'm 'ustalonych przepisami 
w sprawie diet i innych należności za czas podró
ży służbowych na obszarze kraju, jak również 

zwrot innych' kosztów, które , określa Minister 
Sprawiedliwości."; . . 

19) art. 33 otrzymuje brzmienie: " 

"Art. 33. 1. Funkcjonariuszowi można udzielić urłopu 
zdrowotnego, szkoleniowego lub okoli cz
nościowego z innych ważnych przyczyn. 

2. Rada Ministrów określa szczegółowe za
sady udzielania urlopów, o których mowa 
w ust. 1, oraz ich wymiar."; 

20) art. 34-36 otrzymują brzmienie: 

"Art. 34. Funkcjonariuszowi-kobiecie przysługują upra
wnienia określone w przepisach prawa pracy 
o ochronie pracy kobiet. 

Art. 35. 1. Funkcjonariusze i członkowie ich rodzin 
mają prawo do świadczerł emerytalnycł. 

i rentowych według zasad i na warun
kach ' określonych w ' przepisach o zaop(!
trzeniu emerytiilnym funkcjonariuszy Mi
licji Obywatelskiej oraz ich rodzin; prze
pisy te stosuje się odpowiednio. 

2. Służbę w Milicji Obywatelskiej zalicza się 
do wysługi lat na .równi ze Slużbą Wię
zienną. 

Art. 36. Funkcjonariuszowi, który doznał trwa łego 

uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadk u 
pozostającego w związku z pełnieniem służby 
albo wskutek choroby powstałej w związku 
ze szczególnymi właściwościami lub warun
kami służby, jak również rodzini'e funkcjoni:l
riusza, który zmarł wskutek takiego wypadku 
lub choroby, przysługuje odszkodowanie 
określone w przepisach o odszkodowaniach 
przy'slugujących w r azie wypadków i chorób 
pozostających w związku ze służbą W Mil icji ' 
Obywatelskiej; przepisy te stosuje się odpo
wiednio."; 

szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla 21) ,art38 Otrzymuje brzmienie : 
zdrow'ia ' albo ' osiągnęli określoną granicę " , 
wieku łub staż służby, albo jeżeli jest to 
uzasadnione innymi , szczególnymi właści

wościami służby. 

3. Minister, Sprawie<;l liwości określa szczegó
łowe zasady udzielania funkcjonariuszom 
urlopów oraz zasady i sposób wykorzy
stania urlopów dodatkowych."; 

18) ,wart. 32 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,1. Z ważnych względów służbowych udzielenie funk
cjonari'uszowi urlopu wypoczynkow~gq ~oże . być 
wstrzymane w części lub w całości, a funkcjona
riuszmoże być z urlopu 'Odwołany. Termin urlo-

'l "< 

"Ar t. 38. Wyróżnienia;.są następujące: 

1) . pochwała, . 

2) p agroda "pieniężna l~b rzeczowa, 

3) ' przedterminowe padanie wyższego stopnia 
służbowego, 

4) nadanie odznaki wzorowego funkcjona
riusza Służby Więziennej: brązowej -
po dziesięciu, srebrnej - po piętnastu, 
złotej - po dwudziestu pięciu latach nie
p'fZerwanej i nienagannej służby" 

S) przedstawienie do odznaczenia państwo
wego.". 
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, 22) w tytule rozdziału 6 skreśla ' się ' wyrazy: ,ii koleżeń
skie", . 

23) art. 40 i , 41 otrzymują -brzmienie: 

"Art. 40. Funkcjonariusz podlega odpowiedzialnośc i 

dyscyplinarnej za naruszenie dyscypliny 
służbowej oraz w innych przy padkaćh okre
śionych w ustawie. 

Art. 41. Ustanawia się następujące kary d ysc ypli 
narne: 

l) upomnienie, 

2) nagana, 

3) surowa nag ana , 

4) ostrzeżenie o niepe łnej przyd a tnośc i na 
zajmowanym stanowisku służbowym, 

5) odroczenie nadania wyższeg o stopnia pod
oficerski ego na okres jednego roku, a stop
nia oficerskiego - na okres d wóch lat. 

6) prze nies ienie na n iższe stano wisko sł uż

bowe, 

7) obniżenie stopnia służbowego, 

8) ostrzeżenie o niepełnej przydatnośc i do 
służby. 

9) wydalenie ze służby." i 

24) war t. 42: 

a) us t. 2 otrzymuje brzmie ni e : 

.. 2. Nie można wymierzyć funkcjonariuszowi kary 
d yscy plinarnej po upływie 90 dni od WSzcz(;cia 
postE;powania d yscy p l1D 1l rne go al bo zawiado
mienią o odm o wie wszczęcia postępowania 

przy9otowawczego .... 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 

,,4. Nie można wszcząć pos t ę powania d yscy plinar
ne9 u dni wymierzyć funkc jonariuszowi ka ry 
dyscypl inarne j po upływie dwóch - la t od dnia 
popełnienia przewtn ienia . Jeżeli jednak prze
winienie stanowI przestępstwo. okres ten nie 
może by ć króts zy od okresu przedawnien ia 
karal ności tego przestępstwa." i 

25) ar t. 43 skreśla się; 

26) art. 44-50 otrzymują brzmienie: 

"Art. 44. Minister Sprawiedliwości ustali w drodze 
rozp0[ządzenia regulamin dyscy plina rny 
określający s zczegółowe zasady, tryb i prze
lożo nych wlaściwych do wymie rza nia i wy
konywania kar dys,cyplinarnych oraz okresy. 
po których następu'je zatarcie lub ddrowan ie 
tych kar. 

Art. 45. 1. la czyny. które naruszają honor i god
ność funkcj o nariusza. szeregowcy, pod ofi
cerowie i ofic e rowie Służby Więziennej 

ponoszą odpowiedzialność przed sądami 

honorowyrIl i. 

2. Sądy honorowe są wyl;J.ieraJne. 

. : 

. Poz: 101 

.. Art. 46~ L ; Sądy , honorowe ' orzekają na mocy . prze
konania ' op,artego na :swobodnej ocen ie 
d, lwodów. kierując się zasad ami honoru 
i godności funkcjonariusza oraz prze pisa
mi prawa. 

2. Prz y orzeka niu czł onkowie sądów hono
rowych są niezawiśli. 

Art. 47. 1. Sądy honorowe wszczynają postępowa

nie: 

\ 

l) na wniosek wła ściwego prze l ożonego, 

2) z wł as n ej inicjatywy al bo na wniosek 
kolektywu funkcjonariuszy , 

3) na pise mny wniosek fu nkc jonariusza 
albo w związku ze skarg i! osoby po
krzywdzonej czynem stdrl OW!ącym na
ruszenie hon oru i godności fu nkc jona
ri usza .. 

2. Nie można wszcząć postępowania prze d 
sądem honorowym ani or~ec środków 

wychowawczych po upływie jednego roku 
od popełn i enia cz ynu narusz a j ącegQhonor 

i godność funkcj onariusza. 

Art. 48. 1. W razie uznania funk cjonar iusza za · win
nego zarz llcanych mu cZYnów sąd hon o
rowy orzeka w stosunku do ni ego śródki 
wychowawcze w pgstaci: 

l) upomnienia~ 

2) nagany. 

3) surowej naga ny . 

2. , J eże li według oceny sądu honorowego 
śr odk i wychowawcze w ymienione w ust. l 
są niewspółmierne do wag i pope łn i.o n ego 

czyn u. sąd orz e ka o winie fu n kc j oniłrIu

sw i w yst(wu je do wlaściw(~\Jo prze łożo

nego z wnioskiem ' o wymie rzenie okre
ślone j kary dyscyplinarnej . 

3. Stosując środek wychowawczy lub wystę
Plljąc z wnioskiem o wymierzenie kary 
d ysc yplinarnej, sąd honorowy może po
nad to zobowiązać funkcjonariusza d o prze
proszen ia pok rzywdzonego. a t a k że do na
pra wi enia wyrządzo ne i szkod y, 

Art. 49. 1. Nadzó r nad sądami honorowymi sprdwuje 
Min;ster Sprawiedliwości. 

2. , Minister Spr a wiedl i woścI okreś la w dro
dze rozporządzenia szczegółową organiza
cję sądów ho'norowych oraz zasady i tr y b 
pos t ę pow a nia przed tym t sąda mi . 

Art. 50. 1. li} wyk roczenia pod : egające rozpoznani u 
w trybie prze p isów Kodeksu pos tr, pc) wa
nia w sprawach o wykrocze ni a fun kc jo
nar iusze pO,noszą odpowiedzialność d yscy
pl.i narną , j eże li 'dalsze przepisy nie stano
wią inaczej. 

2. Organy powołane do orzekan ia w spra
wach o wy k roczenia, a t a kże inne zainte
resowane orga ny, insty tucj e lub osoby 

I 



./ 

Diiennik Ustaw Nr 20 237 

kierują wnioski o uka'ranie :' funkcjclllariu- ' 
sza do właściwych organów Służby , Wię

ziennej. , 

3. Za wykroczenia, za które według przepi
sów Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia lub innych przepisów 
szczególnych właściwe organy określone 

w tych przepisach mogą nakładać . grzyw
ny w drodze mandatu karnego, funkcjo
nariusze podlegają odpowiedzialności w 
trybie postępowania mandatowego; kary 
grzywny w drodze mandatu karnego wy
mierzają funkcjonariuszom te organy. 

4. W razie odmowy przyjęcia mandatu lub 
nieuiszczenia grzywny w terminie organ 
upoważniony do nałożenia grzywny w 
drodze mandatu karnego kieruje wniosek 
o ukaranie funkcjonariusza do właściwego 
organu Służby Więziennej. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2 i 4 
ukaranie dyscyplinarne nie może nastąpić 
po upływie terminu przedawnienia ok r eś

lonego dla danego wykroczenia w Kode k
sie wykroczeń."; 

27) po art. 50 dodaje się art. 501 w brzmieniu: 

"Art. 50\ 1. Za czyny, za które według obowiązują
cych przepisów właściwe organy upraw
nione są do nakładania kar porządko

wych, funkcjonariusze ponoszą wyłącz

nie odpowiedzialność dyscyplinarną. 

28) wart. 51: 

2. Odpowiedzialnośc-i dyscyplinarnej podle-_ 
gają również funkcjonariusze w przy
padkach, gdy właści we organy upraw
nione są do stos(>"/ania grzywny w celu 
przymuszenia. 

3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, 
występują do właściwego organu Służby 
Więziennej o pociągnięcie funkcjonariu
sza do odpowiedzialności dyscyp linar
nej."; 

a) ust. 4 skreśla się, 

b) ·ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Czas trwania delegacji nie może przekraczać 

sześciu miesięcy. Minister Sprawiedliwości lub 
. upoważ.niony przezni'ego przełożony może czas 

ten przedłużyć do jednego roku."; 

29) w art. 53: 

a)w ust. 2 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie: 

"I) orzeczenia przez komisję lekarską służby zd ro
wi "!. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych trwa
łej niezdolności do pełnienia służby na zajmo
wanym stan o wisku, jeżeli nie. ma możliwości 

mi a nowania go na stanowisko równorzędne", 

,,3) nicwywiązywania się z obowiązków słu ż bo

wych na zajmowanym stanOWisku w okresie 
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odbyWania służby ' stałej, , stwierdzonego .. w 
w dwóch kolejnych opiniach s ł użbowych, mię

dzy którymi upłynęło co najmniej sześć mie
sięcy", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Funkcjonariusza można na jego prośbę prze
nieść na niższe stanowisko służbowe."; 

30) w art. 54 ust. 2 skreśla się; 

31) po art. 54 dodaje się art. 541 w brzmieniu: 

"Art. 541• Funkcjonariusza można - z urzędu lub na 
jego prośbę - skierować do komisj i lekar
skiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w celu ustalenia stanu zdro
wia oraz stopnia zdolności psychicznej i fi
zycznej do służby, jak również w celu usta
lenia związku poszczególnych schorzeń ze 
służbą."; 

32) art. 55 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 55. 1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w 
przypadkach: 

1) orzeczenia przez komisję lekarską 
służby zdrowia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych trwałej niezdolności do 
służby, 

2) wymierzenia kary dyscyplinarnej wy
dalenia ze służby, 

3) niewyrażenia zgody na przeniesienie 
na niższe stanowisko służbowe z przy
czyn określonych wart. 53 ust. 2, 

4) skazania prawomocnym wyrokiem są

du na karę pozbawienia wolności, je
żeli wykonanie kary ' nie zos tało wa
runkowo zawieszone, 

5) porzucenia służby. 

2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby 
w przypadkach: 

1) nieprzydatności do służby stwierdzonej 
w opinii służbowej w okresie służby 
przygotowawcze j, 

2) niewywiązywania się z obowiązków 
służbowych VI okresie ()dbywania służ
by stałej, stwierdzonego w dwóch ko
lejnych opini"ach służbowych, między 
którymi upłynęło co najmniej sześć 
miesięcy, 

3) przejścia do innego działu służby pań
stwowej lub do pełnienia z wyboru 
funkcji w organizacji politycznej lub 
społecznej za jego zgodą - na wnio
sek organu władzy lub administracji 
pa ństw owej albo organizacji politycz- .. 
nej lub społecznej, 
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4) na własną prośbę funkcjonariusza; 
prQśbatapo~i nna być rozpatrzona nie 
różniej niz w te'nulnie trzech miesięcy , 

5) skazania prawomocnym wyrokiem są

du na karę 'pozbawienia wolności z wa
runkowym zawieszeniem wykonania 
tej kary, 

6) nabycia prawa ,do emerytury Służby 
Więziennej w pełnym wymiarze, 

7) li kwidacji ,zajmowanego stan owiska 
sluzlJo~ego, , jezeIi nie ma mozliwości 

mianowania funkcjonariusza na rów
norzęd ne lub nizsze stanowisko w tej 
samej ' miejscowQśc i, a funkcjonariusz 
nie wyr'aża zgody na przeniesienie do 
innej miejscovvości, 

8) gdy wymaga tego ważny interes 
sluzby. 

3. Zwolnien ie funkcjonariusza ze slużby 

z prz yczy ny określonej w usL 2 pkt 8 mo
że nastąpić Jedynie na podstawie decyzji 

• Mi.nistra Sprawiedl.iwości."; 

' 33) po art. 55 dodaje s ię art. 55' w ' brzmieniu: 

"Art. 55'. W razie uchylenia prawomocnego wyroku 
skazującego i wydania wyroku uniewinnia
jącego funkcjonariusza albo w razie uchy
lenia kary dyscyplinarnej przeniesienia na 
niższe stanowisko służbowe lub kary wy
dalenia ze sluzby - ulegają uchyl elll u 
skutki wynikłe dla funkcj onariusza 'IV związ
ku z przeniesieniem go na niższe stanowis
ko lub zwolnieniem ze służby w zakresie 
ustalonym przez Ministra Sprawiedliwości 

lub upowaznionego przez niego przelożo

nego."; 

34) w art. 56: 

a)usL 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Zwolnienie .funkcjonariusza ze słuzby z przy
czYn ok reślonych wart. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz 
ust. 2 pk t l, 2, 6 i 7 nie może nastąpić w okre
sie obłożnej choroby przed upływem dwu nastu 
miesi r:; cy od dnia zaprzestania służby z powodu 
'choroby, chyba ' że 'f.unkcjonariusz prosi o zwol 
nienie.", 

b) ust. 2 skreśla się; 

~5) wart. 57 u~t. l o~rzYIł'lLlje brzmienie: 

"I. Funkcjonariusza·kobiety mianowanej na stale nie 
moznazwolnić że sluzby w okresie ciązy.i w cza
sieustawowel ' pr~erwy w 'pracy po porodzie 
z wyjątkiem przypadków określonych wart. 55 
ust. 1 pkt 2, '4i 5 oraz liSt. 2 pkt 3-5."; 

36) art. 58 skreśla się; 

37J wart. 59 USt. U '~ 'utrzymują brzmienie: 

,,1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na stałe, ' zwol
ni,onemu ze służby' z innych przyczyn niz określo
ne wart. 55 ust. 1 pkt 2, J4i' 5 oraz ust. 2 pkt 4 i 5, 
jak równiez uprawnionym członkom jego rodziny 

, , przysługuje "pra wo do :bezp\abnegokorzystania ze 
świadczeń służby zdrowia Ministerstwa Spraw We
~nętrzriyi::h ptzez okre's " 'Yed nego roku' "ud dnia 

, . , z,-,:olpienii'l . .?;e służbY"dl?ą.,ll,plywi,e tego okresu -
;:' 2. pomocy " Je;~zniCż~lżakłaaó,-,: społecznych służby 

zdrowia v/.ź!akresiei "na . v.arunkach przewidzia-
nych dla ' pracowników; ~ klorymi stosunek pracy 
~ostał rQzwJązany. " 

2. , FLlnkcjonari uszowi zwo!;\ d'neimu ze słuzby w okre
sie sluzby p~zygotowa wczęL oraz funkcjonariuszo
WI miano\vanemu nasta/e, ' zwolnionemu ze sluzby 
z przyczyn określonych wart. 55 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 
oraz ust. 2 pkt 3-5, jak również człOnkom jego 
rodziny przysługuje prawo do pomocy leczniczej 
zakładów społecznych służby zdrowia na wanm
kach i w zakresie przeWidzian ych dla pracowni
kóW, z którymi stosLlIlek pracy został rozwią

zany."; 

38) art. 60 otrzym"uje brzmienie: -

"Art. 60. Funkcjonariusz zwolniony ze służby zacho
wuje pra wo 'do przydzielonego mieszkania 
funkcyjnego lub do mieszkania zamiennego 
według powszechnie obowiązujących norm 
zaludnienia."; 

39) po aTt. 50 dodaje się art. 50'i 60~ w brzmieniu: 

"Arf. 60'. 1. Czas pełnienia służby wi ęziennej wlicza 
się p.racownikowi do okresu zatrudnienia 
w zakresie wszelkich uprawnień związa

nych z tym zatrudnieniem,jezeli podjął 

on zatrudnienie w ciągu jednego roku od 
dni a zwolnienia ze służby, a jeżeli pełnił 

służbę przygotowawczą - w ciągu trzech 
miesięcy ed tego dnia. 

2. J eże li funkcjonariusz nie moze podjąć za
tr udńien i a w terminie określonym w ust. l 
ze wzg l ędu na chorobę powodującą nie
zdolność do pracy lub inwalidztwo, za~ 

chowuje on uprawn ie nia określone VI 

ust. l w razie podjęcia zatrudnienią VI 

ciągu trzećh mies i ęcy od dnia ustania nie
zdolności do pracy lub inwalidztwa. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
funkcjonariuszy ,zwol nionych ze słuzby w 
ra zie ukarania karą dyscyplinarną wyda
lenia ż tęj slużbylub w razie porzucenia 
słui,by albo skazania prawomocnym wy
rokiem sądu. 

Art. 60~. 1. Funkcjonariuszy zwolnionych zes!użby, 

którzy nie ukończyli: mężczyźni - 55 lat, 
kobiety - 50 lat i nie zostali zaliczeni do 
jednej z grup inwalidów, kieruje się na 
ich wniosekdo pracy .w uspołecznionych 

zakładach pracy. 

2. Prezes Rady ,Ministrów okręśla zasady 
i tryb kierowania do pracy funkcJonariu~ 
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: ";" szy zwolnio'nych ze służby oraz właści
wość . organów w tych sprawach."j 

40) po art. 602 dodaję " się rozdział 71 w ,brzmieniu: 

"Rozd~iał71 . . U;pos~ żęriie i inn~tŚwiadczeni~ pieniężne. 
Art. 603• 1. FJnk'ćjonariu~z otrzymuje ' uposażenie i 

inneświadc1,enia pieniężne wolne od po
datku ód ' wynagrodzeń. 

2. Minister Finansów w porozumieniu z Mi
nistrem SprawIedliwości okresli zasady 
stos(.'wania ,podalkuwyrównawczego w 
odniesieniu do funkcjonariuszy. 

Art. 604• 1. Uposażenie funkcjol1ariusza składa się: 

1) z uposażenia zasadniczego, 

2) z dodatku za wysługę lat w wysokości: 

po 2 la tach służby - 50f0 uposażenia 

zasadniczego, 

po 5 latach służby - 10% uposażenia 
zasadniczego, 

po 10 latach służby - 15% uposażenia 
zasadniczego, 

po 15 latach służby - 20% uposażenia 

zasadniczego, 

po 20 latach służby - 25% uposażenia 
zasadniczego, 

3) z innych dodatków do uposażenia. 

2. Inne świadczenia pieniężne obejmują: 

1) należności za podróże służbowe i prze
niesienia, 

2) nagrody i zapomogi, 

3) należności w związku ze zwolnieniem 
ze służby, . 

4) należności pośmiertne przysługujące 

osobom uprawnionym. 

Art. 60~. Za czynności zlecone, przekraczające zwykłe 
• obowiązki służbowe, funkcjonariusz może 

otrzymać dodatkowe wynagrodzenie na za
sadach ustalonych przez Ministra Sprawie
dliwosci. 

Art. 606• 1. Uposażenie zasądnicze i dodatki do upo
sażenia o charakterze stałym płatne są 

miesięczniej dodatkami do uposażenia o 
,charakterze stałym s'ą dodatki ustalone w 
sta wkach miesięcznych. 

2. Minister Sprawi edliwości w porozumieniu 
z MinislremPracy, Płac i Spraw Socjal
nych określa terminy wypłaty uposażenia, 
dodatków do uposażenia i innych świad
czeń pieniężnych. 

Art. 607• 1. Prawo do uposażenia powstaje z dniem 
mianowania funkcjonariusza na stanowis-
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kosłużbowej ' zmiana uposażenia następu
je z dniem powstania okoliczności uzasad
niających tę zm) anę. 

2. Jeżeli prawo do uposażenia powstało lub 
zmiana uposażenia nastąpiła w ciągu mi,e
siąca, uposażenie za czas do końca mie
siąca oblicza się za każdy dzień w wysQ
kości odpowiadającej I/SD części miesięcz

nego uposażenia. 

3. Prawo do uposażenia wygasa z ostatnim 
dniem miesiąca. w którym nastąpiło zwol
nienie funkcjonariusza ze służby lub po
wstały inne okoliczności uzasadniające 

wygaśnięcie tego prawa. 

Art. 608• 1. Roszczenie z tytułu uposażenia przeda w
nia się z upływem trzech lat od terminu 
płatności uposażenia. 

2. Bieg przedawnienia przerywa się: 

1) przez każdą czynność przed organem 
Służby Więziennej właści wym do roz
patrywania roszczeń, przedsięwziętą 

bezpośrednio w celu dochodzenia lub 
,ustalenia a lbo zaspokojenia roszczenia, 

2) przez uznanie roszczenia. 

Art. 609• Uposażenie pobrane przez funkcjonariusza, 
należne mu według zasad obowiązujących w 
dniu wypłaty , nie podlega zwrotowij przepis 
art. 607 stosuje się odpowiednio. 

Art. 6010. Przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń 

z tytułu uposażenia, jak również zwrotu po
branego uposażenia stosuje się odpowiednio 
do innych należności pieniężnych, w szcze
gólności określonych wart. 604 ust. 2 oraz 
należności z tytułu umundurowania. 

Art. 6011• 1. Rada Ministrów określa uposażenie za
sadnicze i stawki uposażenia przywiązane 
do typowych stanowisk służbowych. 

2. Minister Sprawiedliwości zalicza poszcze
gólne stanowiska służbowe do odpowied
nich stanowisk typowych w zależności od 
wymagaQychkwalifikacji fachowych, za
kresu wykonywanych obowiązków służbo
wych i ponoszonej odpowiedzialności. 

Art. 6012. Minister Sprawiedliwości określa zasady 
i tryb zaliczania okresów służby (pracy) pod
legających uwzględnieniu przy ustalaniu sta
wek uposażenia oraz dodatku za wysługę lat. 

Art. 6013. 1. Funkcjonariusze otrzymują następujące 
dodatki do uposażenia: dodatek rodzinny, 
dodatek za stopień służbowy oraz dodatki 
uzasadnione szc;zególnymi właściwościa
mi łub warunkami służby albo kwalifika
cjami. 

2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu 
z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjał-
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nych określa zasady i warunki otrzymy
wania dodatków do uposażenia oraz ich 
wysokość. 

Art. 60 14• 1. Funkcjonarius'Z przeniesiony na inne sta
nowisko służbowe, do którego przywiąza
ne jest uposużenie zasadnicze niższe od 
pobiera nego na poprzednio zajmowanym, 
zachowuje dotychczasowe uposażen ie za
sadnicze - do czasu uzyskania uposaże 

nia zasadni r. zego równego dotychczas po
bieranemu lub wyższego. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjo
n ariuszy przeni es ionych na niższe stano

. wisko służbowe: 

l) w trybie dyscyplinarnY)ll, 

2) w ra zie n iewywiązywa nia się z obo
wiązków służoowych na zajmowdnym 
stanow isku, 

3) w r azie st w i erdze nia nieprzyd a tności 

na zajmowanym stanowisku, 

4) na prośbę funk c jonariusza. 

Art. 6015• Minister Sprawi edl iwości określa zasa dy 
przyznawania tunkcjonUTiuszom cwgród i za
pOlllóg oraz i ch wysokość . 

Art. 60 16• 1.- Funkcjonar iusz zwolniony ze służby z 
przycz y n określonych wart. 55 ust. 1 
pk t 1 i 3 oraz liSt. 2 pk t 1-4 i 6-8 otrzy
muje: 

l) odprawę, 

2) ekwiwillent za urlop wypoc'Zynkowy 
nie wykorzystany w roku zwolni enia 
ze służby, 

3) ró wnoważn ik pienlęzny za przejazd na 
koszt Minislerstwa- Sprawiedliwości n ie 
wykorz yslany w roku zwolnienia ze 
służb y, 

4) zwrot k osztów przejazdu do obran ego 
m ie j sca lamieszkania d la si eb ie i CZłllD
ków rodziny oraz zwrot k osztów prze
WOlU urządzenia domowego według 

zasad obowiązujqcych przy przenies ie
nia ch służbowych. 

2. Funkcjonariusz zw olniony ze 
przycz y ny określonej wart. 
pkt 2 otrzymuje 50UJo odprawy. 

służby 

55 ust. 
z 
1 

3. Minister S prawiedliwości lub upoważnio

ny przez niego przełożony może przyznać 
funkcj oni!Tiu<;ui Wi, w przypadkach zasłu

g l ljących na szczegó lne uwzględnienie, od
prawę w wysok ości nie przekraczające j 

50% w raz ie zwolnienia go ze służby z 
przyczy n okrE'ślonych wart. 55 ust. 1 
pkt 4 i ust. 2 pkt 5. 

Art. 6017• 1. \Vysokość odprawy dla f unkc j cnariusza 
w służbie st ałej odpowiada wysokosc i 
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trzymies i ęcznego uposażenia zasadniczego 
wraz z dodu tk ami o chaLlkler le stdłym, 

pubieranego na ostatnio zajmowanym sta
n0 wisku służbowym. Odprdwę zwi ększa 

się o 20"/0 za każdy dalslY pełny rok wy
sługi ponad J-li<;Ć lill ni eprzerwanej służll Y , 

aż do wyslJl<i)scipięciolniesl f)c znego upa
sażeniii zasadni~'ze~Jo wraz z Qnddtkaml o 
charak terze statym. Okres służby przekra 
czający sześć m Ie sięcy liczy się j ako p e ł 

ny rok. 

2. Wysok ość odprawy dla funkcj onarius za 
w służbie przygotowaw cze j odpowia da 
wysok osc i lIplJsCli.enia Zilscl(Jniczego wraz 
z dndal karni o ch.arakterze stalym'- J-lob ie
ran('go na ostatnio zajmowanym stancwi
sku sł u ż.bowyrn: 

1.) j e d nom ieSięcznego - przy wy sł udz e 

do j ednego roku, 

2) dwumieSięcznego - przy wysłudze do 
dwóch lat, 

3) trzymi esi(~cznego - przy wysłudze po
nad dwa lata. 

Art. 60 '8 • 1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby 
stałej z przyczyn określonych wart. 55 
ust. 1 pkt 1 Graz ust. 2 pkt 6-8 wypłac a 

s i ę co miesiąc przez okres j edneg o r ok u 
po zwolnieniu ze służby ŚW i adczenie pie
niężne w wyso kośc i odpOWiadającej upo
sażeniu zasadnirzemu pobieranemu na 
ostatnio zajmowanym stdnowisku służbo

wym wraz l dodatkami o charakterze sta 
łymi świadczenie to wypłaca się talci:e 
f\lnkcjonmiuszowi zwolnionemu ze służby 
stałej na własną prośbę. jeżeli osiągnął. 

wiek: mężczyzna - 55 lat, kobieta -
50 la t. 

2. Swiadcz-enie określone w usL 1 przysłu
guje rów nież tllnkcjonuriuszowi zwo lniO
nemu ze służby stałej na sklltek niewyra
żenia przez niego zgody na przen iesien ie 
na nii.s !.e stilnowisko służbowe z przycz yn 
wymienionych wart. 53 ust. 2 pkt -I i 4. 

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby 
stdłej na skutek niewyrażenia przez nieg o 
zgody na przeniesienie na niższe stano
wisko służbo we 7 przyczyn wymienionych 
wart. 53 usL 2 pkt 3 wypłaca s ię świ a d 

czenie określ0ne w ust . 1 przez ok re s 
sześciu miesięcy , j e żeli funkcjonariusz ten 
posiada co najmniej dlies ięć lat nieprzer 
wanej służby. W wyjątk owych przypad
kach Minister Sprawiedliwości może okres 
ten przedłużyć do jednego rok u. 

4. Funkcjonariuszowi uprawnionemu do 
świadczenia określonego w ust. 1, który 
nahył prawo do zaopatrzenia emerytalne
go, przysługuje prawo wyboru j ednego z 
tych świadczeń. 
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Art. 6019, 1. W razie śmierci funkcjonariusza pozosta
ł e j po nim rodzinie przysługuje ekwiwa
lent p'ieniężny za nie wykorzystany przez 
niego urlop wyp'oczynkowy oraz odprawa 
pieniężria w takiej wysokości, w jakiej 
przyslug i wałaby temu funkcjonariuszowi, 
gdyby był zwolniopy ze służby, 

2. Należności, o których mowa w ust. 1, 
przysługują żonie funkcjon a riusza, która 
pozostawała z nim we wspólności małżeń
skie j, bez względu na jej wiek i zdolność 
do pracy, a w dalszej kolejn ośc i - dzie
ci n m i rodzicom funkcjonariusza,' jeżeli 
p ozostawali na jego utrzymaniu we wspól
nym gospodarstw ~e domowym. 

Art. Goto, 1. \V razie śmierci funkcjonariusza przysłu
guje zilsiłek na pokrycie kos ztów pogrze
bu w wysokości: 

1) trzym if'sięcznego uposażenia zasadni
czego przysługującego na ostatnio zaj
mowanym stilnowisku służbowym wraz 
z dodatkami. o charakterze stałym, 

jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżo

nek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub ro- ' 
dzice, 

2) kosztów rzeczywIscle poniesionych, 
najwyż, ej jednak do wysokości okreś

lonej w pkt l, jeżeli koszty pogrze
bu ponosi inna osoba. 

2 J . l·lś ' . f k" t'l . eze l mlerc un Cjonartusza nas ąpl a na 
skutek wypadku pozostającego w związku 
ze służ,bą, koszty pogrzebu pokrywa Mi
nisterstwo Sprawiediiwości. W uzasadnio
nych prz'ypadkach Minister Sprawiedli
wości może wyrazić zgodę na pokrycie 
przez t--1inisterstwo Sprawiedliwości kosz
tów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego w 
zw;ązku 7e służbą, jeżeli śmierć nie na
stąpiła wskutek wypadku. 

3. W razie pokrycia przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości kosztów pogrzebu fun
kcjonariusza małżonkowi, dzieciom lub 
r od'l icom przysługuje polowa zasiłku 

określonego w ust. l pkt 1. 

4. W razie śmierci członka rodz (ny funkcjo
narltlSZa przysługuje zasiłek na pokrycie 
kosztów pogrzebu w wysokości: 

l) dwumiesięcznego uposażen ia zJs:'ldni
czego pr7ysłu9ujące~Jo na ostat.nio zaj
mow iHly rn stanowisku służbowym wraz 
7 dodatkami Q charakterze stałym -
jPżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjo
nariusz, 
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2) rzeczywistych kosztów, lecz n a jwyżej 

do wysokości określonej w pkt l -
jeżeli ponosi je inna osoba. 

5, Minister Sprawiedliwości określa szczegó
łowe zasady pokrywania przez Minister
stwo SprawiedLwości kosztów pogrzebu 
funkcjonarius za oraz osoby, z tytułu 
śmierci których przysługuje z asiłek okreś
lon y w ust. 4. 

6. W razie zbiegu uprawn ień dIJ zasiłku na 
pokrycie kosztów p()~FZebu na podstaWIe 
ust. 4 oraz na podstawie innych odręb

nych przepisów funkcj onariu szowi przy
sł ~g uje prawo wyboru jednego z tych za
stlków. 

Art. 6021 , Minister Sprawiedliwości w porozumieniu 
z l'vlinistrem Pracy, Płac i Spraw S oc jillnych 
określi należności przyslugujqce funk cjo na
riuszowi oddelegowanemu lub przeniesione
mu służbowo do innej miejscowości oraz ich 
wysokość. 

Art. 6022• 1. \V okresie choroby, urlopów, zwolnienia 
od zajęć slui,bowych 0[(12 w okresie po
zostawania bez przydZiału slużbowego 

funkcj onariusz otrzymuje uposażenie za
sadni cze , d oda tki do . uposc1źenia o cha· ' 
rak terze stal ym i inne należności pienięż
ne przysługujące mu na ostatnio zajmo
wanym stanowisku służbowym. 

2. Minister SpriJwiedliwości rr.oże ogran!· 
czyć w całości lub w części wypłatę nie
których d oda tl,ów do uposażenia w okre
sie choroby lub urlopu zdrowotnego albo 
w okresie pozostawania funkcjonariusza 
bez przydziału slużbowego. 

3. Funkcjonariusz k orzystający z urlopu w 
celu wykonania prac w dziedzinie literac
kiej lub artystycznej, jak również w celll 
odbywiJnia stuc1:ów lub prilktyki albo 
z innych ważnycb przyczyn, nie otrzymu
je uposćlienia przez czas pozostawania na 
tym urlopie . Przysługujące funkcjonarju
szowi inne należn ości pienic;żne i dodatek 
rodzinny nie podlegają ograniczeniLl. 

4. W przypadkach uzasadnionych Minister 
Spra ~jedliwoś('i może przyznać funJ.s,cjo
nariuszowi pozostającemu na urlopie wy
mi e n io nym w usL 3 upcJsażen ie w całości 
lub W części. 

Art. 6013• Minister Sprawiedl iwośc i określi uposażenie 

oraz inne nilleż. nuści p .ieniężne przysług ujące 

funkcjonariuszcwi skierowanemu do szkoły 

lub .na przeszkolenie albo na studia w kraju. 

Art. 60H • 1. Fu nkcjonariuszo wi zawieszonemu w czyn
p ościacb slllźiJ 'Jwyc b zaw le;;l,a Się od naj
biiższeuo terminu płatnuści wypłatę polo-
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wy uposażenia zasadniczego oraz dodatki 
do uposażenia, z wyjątkiem dodatku ro
dzinnego. 

2. W razie uchylenia zawieszenia w czyn
nościachsłużbowych wyplaca się funkcjo
nariuszowi zawieszoną część uposażenia, 

chyba że ' został on ,skazany prawomoc
nym wyrokiem' sądu albo ukarany karą 
dyscyplinarną wydalenia ze służby. 
W tych przypadkach funkcjonariusz traci 
prawo do zawieszonej części uposażenia. 

Art. 6025• 1. Funkcjonariuszowi tymczasQwo areszto
wanemu zawiesza się od najbliższego ter
minu płatności wyplatę połowyuposaże~ 

nia zasadniczego, pobieranego . na ostaŁnio. 

zajmowanym stanowisku służbowym, oraz 
doąatkido uposażenia, z wyjątkiem do-
datku rodzinnego. . 

2. W razie prawomocnego umorzenia postę
powania kamegolub uniewinnienia pra
~omo~nym wyrokiem sądu funkcjonariu
szowi wypłaca się zawieszoną część upo
sażenia, choćby umorzenie łub uniewin
nienie nastąpiło po zwolnieniu funkcjona
riusza ze służby. W razie skazania prawo- . 

. mocnym wyrokiem sądu funkcjonariusz 
traci prawo do zawieszonej części uposa
żenia. 

Art. 6026• 1. Funkcjonariuszowi, który samowolnie 
opuścił miejsce służbowe albo poza nim 
pozosta je, zawiesza się wypłatę uposaże

nia od najbliższego terminu płatności. Je
żeli funkcjonariusz po brał już za czas nie
usprawiedliwonej nieobecności uposaże

nie, potrąca mu się odpowiednią część 

uposażenia przy najbliższej wypłacie. 

2. W ra zie uznania nieobecności za uspra
wIedliwioną wypła ca się funkcjonariuszo
wi zawieszone uposażenie. w przeciwnym 
razie funkcj (; nariusz traci za każdy dz i eń 
n ieusprawied!iwionej nieobecności l/aO 
częśt miesięcznego uposażenia. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowied
nio w razie zawinionej niemożności peł

nienia przez funkcjonariusza obowiązków 
służbow y ch. 

Art. 6027 • 1. Z upos a że nia funkcjonariuszy mogą być 

d okon y wane potrącenia na podstawie ty
tułów wykonawczych sądowych i admi
ni s tra cyjnych oraz na podstawie przepi
sów szczególnych - n-a zasadach· określo
n ych w prze pisach o egzekucji sądowej 

lub eg zeku cji adm inistracyjnej świadczeń 

p i eni ężn ych a lbo w przepisach szczegól
n ych - jeże li dals ze przepisy nie' stano
wią in aczej : 

2. Przy zach nW rlniu zasad określonych w 
ust. I po trąceń na zaspokojenie świad-

czeń alimentacyjnych d okonuje się rów
nież ' bez postępowania egzekucyjnego, z 
wyjątkiem przypadków, gdy świadczenia 

alimentacyjne mają być potrącane na 
rzecz kilku wierzycieli , a łączna suma, 
która może b.yć potrącona, nie wystarcza 
na pełne pokrycie wszystkich należności 

alimentacy jnych; albo gdy wynagrodzenie 
za pracę lOstalozajęte w trybie egzeku
cji sądowej lul1 a dministracyjnej. Potrą

ce .ń d ókonuje sIę na wniosek wierzyciela 
na podstawie przedłożonego przez niego 

, tytułu wykonawczego. 

3. Przez uposażenie, o którym mowa w 
liSt. I, rozumie się uposażenIe zasadnIcze, 
dodatki dó uposażenia oraz odprawę 

określoną wart. 6016 ust. I pkt I. Potrą
ceń nie dokonLljesię z dodatku rodzinne
gooraz z należności z tytułuzwrofu ko
sztów przejazdu i przewozu urządzenia 

domowego. 

4. Dodatek rodzinny należny osobom ali
mentowanym przezmicza się na rzecz tych 
osób. bez za liczenia go na zobowiązania 
alimentacy jne. 

Art. 6028• Pr·zy zbiegu należności z tytułu . odpowie
dzialności materialnej funkcjonariuszy za 
szkody wyrządzone jednostce orgą.nizacyjnej 
Służby Więziennej z innymi należnościami, 

z wyjątkiem naJeżności alimentacyjnych, na
leżnościom ,z tytułu odpowiedzialności ma
terialnej ' funkcjonariuszy . służy pierwszeń

stwo zaspokojenia. 

Art. 6029• Minister Sprawiedliwości określa organy 
właściwe do dokon y wania potrąceń z upo
sażenia oraz tryb pos tępowania w tych spra
wach. 

Art. 6030. Przepisów art. 6027 i 6028 nie stosuje się do 
zaliczek pobieranych do rozliczenia, w szcze
gólności na koszty p odróży służbowej. dele
gilcji i przenieSie n ia. Na reżności te potrąca 

się z uposażenia w pełnej wysokości meZd
leżnie od potrąceń, z innych tytułów."; 

41) art. 61 o trzymuje hrzmienie: 

.. Art. 61. Dotychczasowe sto pnie służbowe funkcjona
riuszy w dniu wejścia w życie ustawy odpo
wiada ją : 

l) funk c jonariuszy mlorlszych - podofice
rom Służby Więziennej : 

a) strażn i ka Służby Więziennej - kapra
lowi Służby W i ęzie nne j , 

bl sta rszego str aż nika S ~tlżby WiQzien
npj - plutono wemu ~lużby W ięzien
nej, 
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c) przodownika Służby Więziennej -
'js::[? ' sier7~an'towi Służby ' Więziennej, 

~ . • 1,.1- .":i ; ~, 

d) . starszego pruJ'd:ownika Służby Wię

'. ziennej - ,starszemu sierżantowi Służ
. . by; ' Więziennej; ,q : 

2) funkc'j;o.nariuszy śtaTszych oficerom 
S ł użby :;Więziennej: .. "1 ' 
". " • I) . ~ r; .. l ~' :. 

a) ' pod tnspe)dcira S i"użby Więziennej -
_ , 'P?;?:P~o~uczniki:iw,~} ł llżby Więziennej, 

b) in·spektora Słuil'lyWięziennej - po
ruczn ikowi , Służby Więziennej, 

ć) starszeg o ińspektó'ra Służby Więzien
nej- ka'piiiln'owi Służby Więziennej, 

d) podkomisarza '; Słu?by Więziennej -
majorowi Służby Więziennej, 

e) komisarza Służby ' Wi ęziennej - pod
pułkownikowi Sluiby Więziennej, 

f) sta rszego komisarza Służby Więzien

nej - pułkownikowi Służby Więzien

nej , _ " 

g) głównego komisarza Służby Więzien
nej - generałowi Służby Więziennej . "; 

42) art 62-65 skreśla się; 

43) art: . 66 otrzymuje brzm ienie: 

·" Ar t. 66. 1. S prawy zastrzeżone do właściwości Mini
stra Spraw W ewnqt rzn ych w ustawie z 
dni a 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeni u 
emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Oby
wate lskiej ~r a z ich rodzin (Dz. U. z 1973 r. 
Nr 23, poz. 137) oraz w li s ta wie z dnia 
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16 grudnia 1972 r. o odszk odowa niach 
przysługujących w razie wypadków i cho
rób pozoslających w związku ze służbą 
w Milicji Obywatelskiej (Dz, U. Nr 53, 
poz. 345) należą - w zakres ie zaopatrze
nia emerytalnego funk cjonuriuszy oraz 
ich rodzi n, a ta kże IN zakresie odszkodo
wań przysługujących w razie wypadków 
i chorób pozostających w związku ze 
slużbą w i ęzienną - do właściwości Mini
s tra Spra wiedl i wości. Jednakże za liczanie 
do wys ~lI gi emerytalnej okresów służby 

w Milicji Obyw atelskiej i w byłych orga
n'ach bezpieczeństwa publicznego, w czasie 
prowadzenia walki z bandami, n a stępuje 

na zasadach· i , w . trybie ustalonych dla 
funkCjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 

2. Jeżeli przepisy ustaw wymi eniony ch w 
ust. 1 ustalają ' terminy bi egnące od cin ia 
wejścia w życie tych ustaw lub od dnia 
ich ogłoszenia , w stosunku do funkcjo
n1uiuszy i ich rodzin terminy te liczą S I ę 

. 'od dnIa' wejścia . wżycie niniejszej usta· 
: wy." 

Art. 2. Minister Sprawied liwości ogłosi w droczf! 
ob,,,,ieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 10 grudnia 
1959 r. O ' Służbie Więzie nnej (Dz. U: Nr 69, poz. 436), 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogło

szonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, z za
stosowaniem ciągłej nume ra cj i artykułów, ustępów i punk
t6w. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem l lipca 
1975 r. 

. Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

Sekretarz Rady PaJlst wa: L. S/(lsiuk 
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USTAWA 

z dni a 12 czerwca 1975 f; 

Prawo bankowe. 

R ozd z iał 1 

Prze pisy ogólne. 

Art. l. Podsta w owym zaClan ie m banków jest groma
d zr.n ie środków pieniężnych o ruz zasilanie g ospodarki na 
r odo we j w śr odk i finans o we n lcz bc;dne do je j prawidło

wego Illnkcjo!1 o wania i rOlwojll , z(Joduie z celami ustalo
nymi w narod owych pl a nach spo łeczno-gospodarczych . 

Art. 2. LPiH~ ki zapewniCl ią 'ipra,vne fU ilkcjon o wa n ie 
ob rn tu pien i ę7neqo Gril Z o !vi l " q ę f i n ,lns o wą jedn oslek go
spoda rki uspołecznionej, nH~ lIspolecznion.ej i l udnośc i. 

2, Banki, przy .wykonywa niu swoich zada ń. współdzia

łają , z właściwy·mi . org'Clnam i . atlm i;nlstracji państwowe j 

i j erl n,ostkami gospodarki , ,uspote€;znLonej . . w szczególności 

w k ie runku : 

1) zwiększania efektywn ośc i 90spodarowan[a jednostek 
gospodi'lr ki uspołecznionej oraz zac howan ia r ównowa
ni inwestycyjnej i za (l patrzeniowej. 

2) zapewnian ia równowagi pienic;żno-towaro>wej rów-
no wagi bilansu pła lnicze go, 

3) umacniania dyscypliny flnansowej g ospodarcze j. 


