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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCn 

z dnia 18 lipca 1983 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolHego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emeryla!nym 
iunkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz łeh rodzin 

1. Na prJdstc1\v ie a rt. 4 ustawy z dnia 23 marca 
1983 r. o zm ian ie ustawy o za o pat rzeniu em e r y t ćl łn ym 

funkcjon a riuszy ~iil i cj i Obywatelskiej oraz ich rodzin 
(Dz. U . Nr 16, poz. 79) ogłasza się w załączni k u do ni
nieJszego obwieszczen ia jednolity tekst ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym !unkcjo
nariuszó w Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. 
Nr 12, poZ. iO), . z uwzględnieniem: 

l) zmian wprowadzonych llstaw~ 11 dnia 16 grudnia 
1972 r. zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytal. 
n ym funkc jonariuszów Milicji Obywatelskiej ara:.!: 
ich rodzin (Dz. U. Nr 53,poz. 344) •. objętych jedno
litym tekstem ustalonym obwieszczeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 1973 r. (Dz. U. 
Nr 23, poz. 137), 

2) zm i ćl n wprowadzonych ustawą z dnia 23 marca 1983 r. 
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy MUicji Obywatelskiej oraz ich 
rodzi n (Dz. U. Nr 16, poz. 79), _ 

3) zm'ian ' wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu i z zachowaniem 
ciąglej numeracji rozdziałów, a rtykułów, ustępów 
i pun-któw. 

2. ' Ponany w załączniku do niniejszego obwi eszcze nia 
jednolity t eks t nie obejmuje : 

l) art. . 38-40, 42, 43 ust. 2 I Ilrt. 45 ustawy 11 dnla 
31 st ycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszów Milicji Obywatelsk iej oraz ich ro
dzin (Dz. U. Nr 12, poz. 70) w brzmieniul 

"Art. 38. l. Prawo do zaopatrzeń funkcjonariuszów 
Milicji Obywatelskiej l Ich rodzin priy
znanych na pod.Ławie dekretu 11 dnia 
9 listopada 1955 r. o zaopatrzeniu eme
rytalnym funkcjonariuszów Milicji Oby
watelskiej l Służby Więziennej oraz ich 

rodzin pozostaje w mocy . Do zaopatrzet\ 
t yc h slos uj e się p rzepisy . ninie.jszeJ 
ustawy, z tym że zmia na wysok ości 

t ych zaopatrzeń n astępuje z urzędu od 
dnia wejści a w . życie ninie jszej usta wy. 

2. Za~ieszenie prawa do renty lub obni
żenie jej wysokości następu je od naj
bliższego terminu płatności przypadają

ce go po dniu wejścia w życie usta wy. 

A rt. 39. 1. Do spraw _ funk.c;jonarfus zów Mi lic ji 
Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na
byli prawo do zaopatrzenia na . podsta
wie dekretu z dnia 9 listopad a 1955 r. 
o zaopat rzeniu em!;)rytalnym funkcjo
nariuszów Milicji Obywatelskiej i Slut
by 'Więz i ennejoraz ich rou z(n, a. którym 
zaopatrzenie to nie zostało przyzna ne 
przed dniem wejścia w życie niniejszej 
lista wy - stosuje się przepisy usta wy. 
z tym że . świadczenia nalezne za ok re. 
do dnia wejścia w życie ustawy przy-' 
znaj e się zgodnie z ,przepisami .dekretll 
z dnia . 9 listopada 1,955. f.. . 

2. Sprawy fuhkcjonariuszów Milicji Oby-
. watelskiEij zwol ni onych ' ze służby po 
dniu 3.0 czerwca. 1954 r. o raz pozosta
łych po nich członków rodzin, któTym 
na podstawie dekretu. dnia 9 listopad. 
1955 r. o 'ZĄopatrzeniu emeryta ln ym 
funkcjonariuszów Milicji Obywatelskie j 
i Służby Wię,ziennej oraz ich rodzin nie 
przysługuj e prawo do zaopatrzenia p rze
widzianego w tym dekrecie . lub któ rym 
odmówiono przyznania tego zaopat rze
nia, a które p rzy zastosowaniu n in ieJ
szej us taw y mają do niego prawo, pod-
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legają rozpatrzeniu na wniosek tych 
osób. 

3. Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do 
za,opatrzenia zostanie zgłoszony: 

1) w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia 
niniejszej ustawy - rentę przyznaje 
się od dnia powst?nia prawa do za
opatrzenia, nie wcześniej jednak niż 
od dnia wejścia' w życie ustawy, 

2) po upływie 6 miesięcy od dnia ogło
szenia ustawy - rentę przyznaje się 
za okres trzech miesięcy wstecz ad 
dnia zgłoszenia wniosku. 

..Art. 40. 1. Funkcjonariuszom zwolnionym ze służ

by w Milicji Obywatelskiej przed dniem 
l lipca 1954 r. wskutek niezdolności w . 
chwili zwolnienia do służby z powodu 
uszkodzenia zdrowi~, u których niezdol
ność do zarobkowania określona została 
co najmniej na 45% w . związku przy
czyn owym . ze służbą i którzy pobierall 
do dnia 1 lipca 1954 r. zaopatrzenie . 
emerytalne na podstawie przepisów 
obowiązujących dó dnia 1 lipca 1954 r., 
przyznaje się na ich wniosek zamiast 
pobieranego przez nich zaopatrzenia 
renty inwalidzkie określone w niniej
Izej ustawię dla osób, których inwa-
1idztwo pozostaje w związku ze służbą, 

chyba że prawo do zaopatrzenia ustało 
przed' dniem Wejścia w życie ustawy. 

2. Osopy,o których mowa ' ~ ust. 1. za
licza się do tej grupy inwalidów, do 
którejzostaly zaliczone.. na 'Podstawie 
przepisów o powsze~hnym zaopatrzeniU 
emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

3. Wdowom i sierotom po funkcjonariu
szach zmarłych przed dniem l lipca 

' 1954 r. . w czasie trwania stosunku' 
lłużbowegO, i w związku ze służbą, 
któ(e 'póbierały do dnia l lipca 1954 r. 
pens je lub zaopatrzenie z tytułu utraty 
żywiciela na podstawie przepisów obo
wiązujących . do dnia 1 lipca 1954 r., 
przyznaje się na ich wniosek zamiast 
pobieranejprze'z nie . renty rodzinnej 
rentę rodzinną określoną w niniejszej 
ustawie, chyba że prawo do świadczeń 
pobierany<:h na podstawie qotychczaso

' wych ,' przeplsowustal.o przed dniem 
wejścia wzytie' ustawy. 

4. Podstawę. wymiaru ·re,nty . inwalidzkiej 
L~ I" renty . foC!łin'nej · w przypadkach wy

mierlionycbW. ust. 2 i 3 stanowi up 0-

' saż'enie zasa~nicze \vra~ . z dO<liltka~i do 
. uposażenia i, o ' cha~akterze stałym w'edług 
posiadanejglrupY'upQsażenia i ~:ajmo
wanego stan'awisk.a ' wchwili zwolnienia 
funkcjonariUsza 'ze. służby '" oraz ' rÓWIJO
wartością świadczeń w nattirze '1.. obl,i
czone we:llug stawek na dzień 39 czerw
ca 1954, [. 

5. W sprawach; o których mowa w usl:. 
1..:...c4,'stosuje'się przepis' art. 39 ust. 3. 

~,Art. 42. 

Poz. 2Hl 

6. Szczegółowe zasady określania podsta
wy wymiaru renty, o której mowa, VI 

ust. 4, określi Minister Spraw We
wnętrznych." 

Odwołania wnIesione . przed dniem ogłosze
nia niniejszej ustawyod decyzji wydanych 
na podstaWie dekretu z dnia 9 listopada 
1955 r. o zaopatqeniu emerytalnym funk
cjonariuszów Milicji Obywatelskiej i Służ
by Więziennej oraz ich rodzin podlegają 

rozpatrzeni iI w trybie obowiązującym przed 
dniem wejścia w życie ustawy." 

Art. 43. ',,2. Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariu- · 
szów, którzy przeszli ze stanowiska, do 
którego jest przywiązany stopien służbo
wy, na stanowiskobezstopi1ia w przy
padkach określonych wart. 69 ust. 2 
i art. 77 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o stosunku służbowym funkcjonariuszów 
Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 12, poz. 
69), regulują przepisy niniejszej ustawy." 

"Art. 4.5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
Izenia."; 

2) następujących przepisów ustawy z dnia 16 gr'udnia 
1972 r. zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu emery
talnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz 
Ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 344): 
a) art. 2 i 3 W brzmieniu: 

"Art. 2. 1. Osobom, którym przyznano renty na 
podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszów Milicji Obywatel
skiej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 12, 
poz. 70), przyznaje się z urzędu, w 
ciągu sześciu miesięcy od dnia wej
ścia w życie niniejszej ustawy, za
miast tych. rent i dodatków do rent, 
emerytury lub odpowiednie renty 
wraz z dodatkami. określone' w 
ustawie. 

2. W stos linku do funkcjonariuszy zwol
nionych ze służby przed dniem 
1 kwietnia 1967 r. oraz członków r,o
dzin pozostałych po funkcjonariu
szach,emerytach i rencistach zmar
łych przed tym dniem - podstawę 
wymiaru emerytur i rent oblicza sią 

według zasad określonych waTt. 4, 
przy zastosowaniu stawek obowiązu
jących w dniu l kwietnia 1967 r. 

3. Podstawę wymiaru rent osób, o któ
rych mowa wart. 41, ustala się od~ 

powiednio w sposób określony w 
ust. 2, jeżeli wypadek lub śmierć 

członka Ochotnicźej Rezerwy Milicji 
Obywatelskiej nastąpiły przed dniem -
l kwietnia 1967 r. 

4. Emerytury i renty przyznane stosow
nre do ust . . 1 i 2 obejmują: 
I) kwoty dodatku określonego w 

uchwale nr 105. Rady Ministrów . 
z dnia 16 m~rca 1963 r. w spra
wie przyznania dodatku do rent 
(Monitor' 'Polski Nr 25,poz. 125), 
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_j kwoty podwyższające renty okre
ślone w ' zarządz~niu Pq:ewodniczą~ 
cego Komitetu Pracy i Płac z dnid 
18 września 1963 r. w sprawie pod
wyższenia rent . i dodatków do 
rent .(Monitor Polski Nr 73, 

. I 

poz. 367), 

3) kwoty ekwiwalentu określonego W. 
uchwałach: 

a) nr 187 Rady Ministrów z dnia 
20 lipca 1965 r. w sprawie wpro
wadzenia ' przejściowego dodat .... 
ku mieszkaniowego (~onitox: 
Polski Nr 43, poz. 239), 

b) nr 188 ,Rady Ministrów z dnia 
20 lipca 1965 r. w sprawie 
przejściowego dodatku' mieszka
ni.owego dla żołnierzy zawodo-

/ wych, funkcjonariuszów Milicji 
Obywatelskiej i Słuzby Wi~
ziennej oraz .dla pracującycli 
członków ich rodzin pozostajll" 
cych z nimi we wspólnym gos. 
podarstwie domowym. 

5. Wysokość emerytur i rent wraz 11 

dodatkami, przyznanych na podstawia 
ust. l, nie może być. niższa od rent 
'\Y raz z. dodatkami przysługującymi 

na podstawie ustawy z dnia 31 stycz
nia 1959 r. 

- . Art. 3. 1. Osobom, którym na pOdstawie art. 10 
ustawy z dnia - 31 stycznia 1959 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funl,<:.cjo- · 
nariuszów Milicji Obywatelskiej oras ' 
ich rodzin (Dz. U. Nr 12, poz. 10) 
ograniczono wysokość renty za . wy" 
sługę lat lub renty 2: tytułu inwalidz" 
lidztwa nie pozostającego w związku 

ze służbą albo 'zawieszono wypłattt 
tych rent - -decyzje w sprawach 
wypłaty emerytury lub renty i ich 
wysokości organ,Y emerytalne wydajli 
z urzędu. w ciągu sześciu miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy - I Z za
stośowaniem art. 1'5e. 

2. Je±eIi dla wydania decyzji, o ' któreJ 
mowa w usL l, niezbędne jest przed
łożenie odpowiedniego dowodu prze. 
emeryta, rencistę - organ emerytal .. 
ny. wzywa go do . przedłożenia teg~ 
dowodll.", 

b) art. 4-8 w brzmieniu: 

"Art. 4. ' Do rencistów o trzymujących renty z ty.
tulu inwalidztwa lIJ grupy 'poż ostającego 
w związku ze s łużbą, osiągających w. 
dniu wejścia w ż ycie ustawy zarobek 
z tytułu zatrudnie ni a lub dochody , 11 

innychżróde l , do których nie miały za
stosowania przepisY art'. 10 ustawy. z 
dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszów Milicji 
Obywatelskiej OUl~ ich rodzin (Dz. U. 

Nr 12, poz. 70) , nie stosuje się zasad 
określon ych li" «ut. 15e i 19c nini e jszej 
ustawy." 

jako wygasłego w związku z rozstrzygn ięciem d oko
nanym wart. 1 pkt 13 ustawy zdnia 23 marca 1983 r. 
o zmianie ustawy o zaopatrzenili e!p.etytalnym funkcjo
nariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich . rodzin (Dz. U. 
Nr 16, poz. 79), dotyczącym art. 21 ustawy z dnia 31 stycz
nia1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona riuszy 
Milicji Obywatelskiej ocaz ich rodzin (Dz. U. z 1973 r. 
Nr 23, poz. 137) - w tekś cie jednolitym oznaczonym jak o 
.rt. 22, 

"Art. 5. 1. Emerytom otrzymującym w dniu 
wejścia w życie ustawy dodatek do 
renty na. podstawie art. 26 ust. l 
pkt l ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. ' 0 za opatrzeniu emeryta h~ ym 
funkcjonariuszów l\1ilicji Obywate l
skiej oraz i'ch rodzin (Dz. U. Nr 12, 
poz. 70), którzy nie 'są inwalidami, 
zachowuje się prawo do tego dodatku· 
w dotychc~asowej wysokości. 

2. Dodatek wymieniony w ust. l p rzy· 
'sługuje, . o ile emeryt . nie posiada za"

, robkuz tyt~łu zatrudnienia tub d o
chodu ' z innych źródeł, O których 
mowa watt. 26a ust. 1 niniejszej -
ustawy. 

3. Wysokość emerytury wraz z zacho- ' 
wanyro dodatkiem nie może przekra- '" 
czać 85%, a wraz z dodatkiem wy
mienionym 'w art. 26 niIliejszej usta{, 
wy -10ÓOfo podstawy wymiaru." 

"-jako wygasłego w związku z rozstrzygnięciem doko
nanym w art. 1 pkt 21 ~tawy z dni li :?3 marca 1983 . r. 
:. zmianie ustawy o zaopatrzeniu emery"talnymfunkcjo
nariuszy Milicji Obywatelś~iej - oraz ich rodiin (Dz. U. ' 
Nr 16, poz. 79), dotyczącym art. 32 ustawy z dIlia 31 stycz
nla · 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Milicji' Oby'watelskiej oraz ich rodzin (bz. U. z 1973 f. 

Nr 23, ' poz. 137) - w tekście jednolitym . oznaczonym 
Jak,Q art. 33, . ' 

,,'Art. 6, Ogran~czenia w zakresie wypłacania 
emerytury, przewidzianeg.o wart. lSd ; nie 
stosuje się do emerYitóWi którzy w dniu 
wejścia w życie niniejszej .ustawy otrzy
mywalirenty ż tytułu niepelnej wysłu
gi la~ - napod~tawie , ustawy z dnia 
31 sty.cznia 1959. r. '·o .zaopatrzeniu eme
rytalnym funkcjonariuszów Milicji Ob y
:watelskiej . ,oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 12, 
poz. 70)." . 

...... Jako wygasłego w zwjązku zro;'s t rz~gń~ęci em d oko
nanym w art. ·l pkt 10 ustawy .z pnia 23 marca 1983 .r. 
o zmianie ustAwy o zaopatrzeniu ,~nle:'y ,talnym funkcj o
nariuszy Milicji Obywątelskiej ordZ ich rodzin (Dz. · U . 
Nr. 16, poz. 79L dotyczący~ art. 13 u ~ tawy z'dnia 31 stycz
nia 1959 r. o zaopatrzeniu emeryta ln ym funkcj onarius :,: y 
Milicji Obywatelskiej .oraz ich rod zin (Dz. U. z 1973 r. 
Nr 23, poz. 137) - w tekścieje::lnolitym oznaczonym 
Ja.ko · ~rt. 14; - . " 

"Art. 7. Osobyzal'iczolle do I g rLl py inwalidów, 
których in wi!ltdztwo p;)zo" iaje w związ
ku ze służbą, pohie rające nu podstawia 

" 
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lIrt. 25 usL .5 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszów Milicji Obl watelskiej 
oraz ich rodzin (Dz. U. · Nr 12, poz. 70) 
rentę inwalidzką wraz z dodątkiem z ty
tułu pos iadania orderu w wysokości 

przekraczającej 100ó/o podstawy wymiaru 
renty - zachowują prawo do pobie rania 
tego dodatku do re~ty." 

- jako . wygasłego w związku z rozstrzygnięciem doko
nanym w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 marca 1983 r. 
o zmianie ustawy \. o ·zaopatrzeniu emerytalnym ,funkcjo
nal iiJsH Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. 

, Nr 16. poz. 79). dotyczącym art. 5 ustawy z dnia 31 stycz
',nia -1959 . r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy , 
Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1973 r. 
l'-Jr 23, poz. 137) - w tekście jednolitym oznaczonym 

~ jako art. ~ , ~ , 

"Art 8. Osobom pobierającym emeryturę lub 
rentę, zaliczonym do I g rupy inwalidów, 
doda tek z tego tytułu p rzy.znaJe się na 
ich wniosek. Jężeli orzeczen ie o za licze
niu do I grupy inwalidów zośtalo juŻ 

przedłożone organowi emerytalnem u, do
datek z tego tytułu przyznaje się I ' 
urzędu." ' 

'- jako wygasłego w z';'V'iązkiI z rozstrzygnięciem doko
n any m wart. I pkt 22 ustawy z dnia 23 marca 1983 r; 
o , zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo
n ariuszy ' Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. 
Nr 16, poz: 79), dotyczącym art. 35 ustawy z dnia 

• 31 stycznia 1959 r: o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo
n ariuszy Milicji Ob ywa telskiej oraz iCh rodzin (Dz. U . z 
1973 r. Nr 23, poz. 137) -:- w tekście jednolitym oznacza-

, n ym , ia~oa rt. . 38, ' 

. .e), art. 15 ,ew brzmieniu: 

/ -"Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 
l stycznia 1973 L"; 

3) art. 2, '3 i 5 ustawy z dnia 23 marca 1983 r. o zmia
nie ustawy, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo- , 
nariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. 
Nr 16, poz. 79) w brzmieniu: 

II 
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,;Art. 2. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o 's/ui
bie funkcjonariuszy Milicji Obywate lskiej 
(Dz. U. z 1973 r. Nr 23, poz. 136 i z 1974 r. 
Nr 44, poz. 264) wprowadza Si!; następujące 
zmiany: 

1) wart. 30 ust . . ~ otrzymtd je brzmienie: 
,,1. F llnkcjonariusz, który posiada wyma· 

gdne okresy służby w Milicji Oby
w atelskiej, nab ywa prawo do zao pa
t rzen ia emerytalnego z tytułu wysłu

gi lat." ; 

2) w ar t. 65 w usL 2 pkt , 5 otrzymuje 
brzmi e nie : 

,,5) nabycia prawa do emerytury milicyj
n ej z tytułu -osiągnic;cia 3U , lat wy
sługi emerytal nej", 

3) wart. 73 dod aje się u,s t. ,3 i 4 w 
brzmieniu: 

,,3. Uposażenie fun kcjonariuszy wzrasta 
w stopniu nie mniejszym niż prze
c iqtne wynagrodzen ie pracowników W 

, p r zemyśle ' uspolr;cznionym. _ 

-'. Rada Ministrów us tala coroczni,e wy
sokość środ ków przeznaczon ych na ' 
wzrost uposażeń flmkcjonarius zy Mi
licji Obywate lskiej ." 

• Art. 3. W ustawie z dnia 16 g rudnia 1972 r. o od
szkodow aniach przystug'ujących w razie wy
padków i chorób pozostających w związku 
ze służbą w Milicji Obywiltelskiej (Dz. U • 
Nr 53, poz. 345) wart. 18 pkt 1 po wyra~ 
zach "Ochptniczej Reze rwy Mil icji Obywa
telskiej" dodaje , się wyra zy "oraz innym , 
osobom powołanym przez Min istra Spraw 
Wewnętrznych do wykonywania zadań na 
rzecz ' ochrony porządku i bezpieczeństw a 

publicznego", a wyrazy ,;w tej organizacji" 
skreśla się." ' 

"Art. 5,' Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia l stycznia 1983 r." 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak 

Załączn ik do cbwieszczenia Minl~ 
litra Spraw Wewnętrznych z dni' 
18 Ilpca , 1983 I . (poz. 210) 

USTAwA 
I. ' . :· - l " . 

,,' z dnia 31 stycznia 19?9 r. 

C) ; ząop,atrzeJ)lu, emerytatąym funkcjooarlusży Milicji Obywatelskiej oraz Ich rod zin. 

.:; ~ -'.' . 
) 

fi 
Rozdział . 1 .. .'. ,-' , ."~ " .•.. :,:., . . 

.... { .. ," ;.;. 

,,: Przeplsyo,9ótiJe . ", ". 
'. :,':, ~ 

Art. l. Funkcjbnari J sze M ilicj( Obywatelskiej, zwa ... · 
ni dalej .. funkcjonariusziJm)" , ot rzymują z funduszów pań
:SlwQwych zaopatrzenie emeryta lne ztytulu wysługi Jat 
lub w razi€' :inwalidzlwa, a czł onkowi e ich rodzin w ra.zie 
.wierci żywiciela. 

Art. 2. Z tytułu z;lOpatrzeniaemerytalnego przyś!u
gują"oa zasadach określonych w 'ustawie : 
1) świadczenia pieniężne: 

a) emerytura milicyjna, milicyjna renta inwalidzka 
lub milicyjn~ renta rodzinna, 

-b} dodatki do emerytury lub renty, - /' 

c) zasiłek pogrzebowy, 

d.) zwrot kosztów przeniesienial; 
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2) inne ś wiadczenia uprawnieni/u 

a) świadczenia lecznicze, położnicze 

cyjne, 
rehabilita-

bl zaopatrzenie w protezy, przedmioty 'ortopedyczne 
i środki pomocnicze, 

c) zapewnienie pracy. 

dl przysposobienie . zawodowe. 

el prawo do mieszkania służbowego. 

f) prawo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym 
ze środków własnych, 

g) prawo do umieszczenia w .domu emeryta (rencisty) 
htb innym zakładzie pomocy społecznej. . 

h) ulgi w opłatach Zl przejazdy państwowymi środ
kami komunikacji. 

- Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia: 

1) emerytura - oznacza emeryturę milicyjn". 
2) emeryt - oznacza emeryta milicyjnego. 
3) renta inwalidzka - oznacza milicyjną rentą Inwa-

lhlzką, . 

4) re ncista - oznacza rencistę milicyjnego •. 
5) renta rodzinna - oznacża milicyjnIl rentę rodzinntl. 
6) renta - oznacza milicyjną rentę inwalidzką i mill

cy j ną rentę rodzinną. 

2. Emerytem milicyjnym jest 'funkcjonariusz ·zwol
niony ze służby w Milicji Obywatelskiej, który ma usta-
lone prawo do emerytury milicyjnej. -

3. Rencistą mUicyjnym jest funkcjbnariusz zwolnioń., 
ze służby ' w Milicji Obywatelskiej, który ma ustąlon. 
prawo do milicyjnej renty inwalidzkiej. I • 

Art. 4. 1. Podstawę wymi aru emerytury lub renty . 
stanowi : 

1) miesięczne uPQsażeniezasadnicze wraz z dodatkami 
i równowartością świadczeń w naturze - o cha

. rakterze stałym - oraz nagrodą roczną należn. 
funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stano
wisku służbowym albo 

2) przeciętne miesięczne uposażenie zasadnicze wru 
z dodatkami i równowartości" . świadczeń w natu
rze - o charakterz~ stałym - oraz nagrodą rocZllllo 
z kolejnych 2 lat służby dowolnie wybranych przel 
zainteresowanego z okresu ostatnich 10 lat służby 
przed powstaniem prawa do zaopatrzenia. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych określa, które do·' 
datki do 'u!?osażeniaoraz jakie rodzaje świadczeń w na
turze i ich równowartość o charakterze stałym wchodzllo 
w skład podstawy wymiaru emerytury i renty, -I. tak
że zasady uwzględniania w podstawi. wymiaru nagrody 
rocznej. 

Art. 5. 1. Kwota emerytury lub .renty wraz z do
datkami, nie licząc d6datku rodzinnego, dodatku pielęgna
cyjnego i dodatku dla sierot zupełnych ni. może prze
kraczać 1000!o podstawy wymiaru. Ni. dotyczy' to kwot 
najniższych emerytur i rent. 

. 2. Kwota emerytury lub renty. bez uwzględnienia 

dodatków do emerytur i rent; ni. możę być niższa. od 

kwoty na j niższej emerytury · lub renty określonych w 
myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnYIII: pracowników 
I ich rodzin. 

Art. 6. 1. Podstawa wymiaru emerytury i renty ule
ga corocznie pod wyże. o taki procent, o jaki wzrosło 

przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej w roku poprzedzającym rok podwyżki, 

nie więcej jednak niż o 150°/0 kwoty wzrostu tego upo
.ażenia. 

2. Podwyższenie świadczeń w myśl ust. l następuje. 

• zastrzeżeniem art. 34 ust. 3 oraz art. 38 ust. 4, od dnia 
l marca każdego roku, przy czym podwyłszenie świad
czeń po raz pierwszy nastąpi od dnia 1 marca 1986 r. 

3. Podwyższenie świadczeń -następuje • urzędu, a je
teU prawo do świadczeń byłą zawieszone - na wniosek 
osoby zainteresowanej. po usŁaniu przyczyn uzasadnia
jących zawieszenie tego prawa. 

4. Rada Ministrów określa szczegółowe zasady pod
wyższania świadczeń. w tym równiei okres przyjęty 
za podstawę. podwyżki po raz pierwszy. 

Rozdział 2 

Emerytura młlicyjna. 

Art. 7. 1. Emerytura przysługuje,. zast rzeżeni em 
'ust. 2, funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który 
w dniu zwolnienia • tej służ!?y posiada 15 lat służby w 

. Milicji Obywatelskiej. 

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze śłużby w 
Milicji Obywatelskiej wskutek skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolnOści alho 
wskutek wymierzenia kary' dyscyplinarnej wydalenIa ze 
służby - emerytura przysługuje, jeżeli funkcjonariusz 
posiada 20 lat służby w Milicji Obyw.atelskiej. 

Art. 8. Na równi ze słuzbą w Milicji Obywatelskiej 
traktuje' się: 

ił oltresy służby w charakterze funkcjonariusza orga
nów bezpieczeństwa publicznego, 

2) czyn nil służbę wojskową pełnionIl w Ludowym Woj
sku Pąlskim po dniu 22 lipca 1944 r .• z wyjątkiem 

ćwiczeń wojskowych i przeszkolenia oraz z zastrze
żeniem przewidzianym w pkt 3, 

I) zasadniczlI służbę wojskowlI pełnionllw Ludowym 
WOjsku Polskim po dniu 22- lipca 1944 r., jeżeli przy
jęcie do służby , w Milicji Obywatelskiej ' nastąpiło 
przed upływem 6 miesięcy od zwolnienia ze służby 
wojskowej, 

4) okresy służby w. charakterze · funkcjonariusza Służby 
Więziennej pełnionej po dniu 22 lipca 1944 r .• 

5) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Służby 

Ochrony Kolei, jeżeli funkcjonariusz przeszedł bez
pośrednio do służby W Milicji Obywatelskiej Vi ter
minie do d.nia l kwietnia 1955 r. 

Art. 9. 1. Funkcjona riuszowi. który spełnia warunki 
określone wart. 7, zalicza się do wysługi emerytalnej 
posiadane w dniu zwo lni enia ze służby w Milicji Obywa
telskiej okresy: 
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l) czynnej _łużby wojskowej pełnionej: 

aj w W'ojsku Polskim w okresie po dniu 1 listopada 
1918 r., 

b) w Armii Związku Socjalistycznych Republik Ra
dzieckich, 

e) w innych ~rmiach lojuszniczych w czasie wojny 
1939-'::'1945, 

2) służby w oddziałach, kt6re prowadziły walkę z hitle
rowskim okupantem, działających na obszarze Polski 
lub innych państw, 

3) służby w wojskowych oddziałach ludowych w aasie 
wojny domowej w Hiszpanii . oraz internowania w 
następstwie tej służby~'-' 

.. ~ zatrudnienia, 

5) równorzędne z okresami zatrudnienia, ' 

6) zallczalne do okres6w zatrudnienia. 

2. Za służbę w Wojsku Polskim uważa się również 

lłużbę w polskich formacjach wojskowych za granicll w 
. czasie od dnia . 1 września 1939 r. do dnia 13 lutegą 

1946 r. 

3. Okresy wymienione w ust. i pkt 2-6 zalicza 
. lię do wysługi emerytalnej według prze'pis6w o zaopa

trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzln oraz we
dług inny~h przepisów szczególnych. 

4. Do ' wysługi emerytalnej nie zalicza się okresÓw 
odbywania . kary pozbawienia wolności oraz tymczaso

. wego aresztowania, chyba że funkcjonariusz Z'ostał unie
winniony albo postępowanie karne zostaloumorzone. 

Art. 10. 1. Do wysługi emerytalnej zalicza Ilę w 
wymiarze dwukrotnym: 

1) okresy służby ' w Mil1cji Obywatelskiej, i w byłych 
'Organach bezpieczeństwa publicznego, w czasie pro
wadzenia walki z pandami; 

2) okresy służby pełnionej na froncie w czasie wojny 
1939-1945 r.: 

aj w Wojsku Polskim, w Armii Związku 'Socjali
,tycznych Republik Radzieckich i innych armiach 
,ojus~niczych, 

. b) w oddziałach, które prowadziły walkę z hitlerow
Ikim okupantem, dzi,ałających na obsza rze Polski 
lub innych państw, . 

3) okresy służbY' w wojskowych oddziałach ludowych 
w czasie wojny domowej w Hiszpanii. 

2 . . Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw 
Wewnętrznych określa rodzaje służby, które ze względu 
Da szczeg6lne " właściwości lub warunki jej odbywani.:! 
lalicza! -' Ilę do wyshigi Imeryt'illnej w wymiarze półto
rakrotnym. 

3. Minister SPFaw Wewnętrznych określ.a sposób 
ł ' t~yb zaliczania do wysługi eme,rytalneJ w wymiarze 
dwukrotnym lub półtorakrotnym okresów I'!użby, ,o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2. . 

4. Przy ustalaniu wysługi emerytalnej · slosuje się 
r6wnlęi odpowiednio zasady korzystniejszego zaliCzania 
lłuiby przewidziane w przepisach ' o zaopatrzeniu emery
talnym . tołnierzy zawodowych i ich rodzin. 

Art. 11. 1. Imerytur. wYnoli ołf1'/. podstawy jej wy
miaru n 15 lat wysługi emerytahiej I wlruta n każdy; 

. następny rok tej wYlługi o Jt/. podstawy ,Jej wymiana 
ażd.o osiągnięcia 100'/. podltawy wymiaru za 35 lat 
wysługi. 

2. , Przy ' końcowym obliczeniu wysługi emerytalnej 
nie uwzględnia się części roku cło sześciu tp.i.lięcy. 

a okres przekraczający sześć miesięcy przy wYlłudze 
powyżej okresóws!użby określonych wart. 1 Uczy li. 
jako pełny rok. 

Art • .12. 1. Emerytura funkcjonariusza zwolnionego 
ze lłużby z powodu skazania , prawomocnym wyrokiem 
sądu na karę pozbawienia wolnoici albo z powodu wy
mierzenia kary dysCy pIinarnej wydalenia ze służby --' 
wynosi 5OOf, kwoty obliczonej Itosownie do art. 1 l. . 

2. Minister Spraw WewnętrZnych może w przypad
kąch uzasadnionych wiekiem funkcjonariuszll lub Innymi 
szczególnymi okolicznościamI' przyznać ' funkcjonariuszowi 
zwolnionemu ze służby z przyczyn określonych w ust. 1 
emeryturę w wymiarze wyższym. nie przekraczajtlcym 
jednak przewidzianego w art. ~ 1. . 

Art. U. 1. Emeryturę w wysokości określonej w 
art. 11 lub wart. 12 wypłaca lię emerytowi, który spełnIa 
jeden z następujących warunków: 

l) ukończył 5! hit życia (kobieta - - 50 lat), 

2) posiada 30 lat wysługi emerytalnej, 

3) jest inwalldll . 

. 2. Jeżeli emeryt nie IIpełnia ładnego z · warunków 
określonych . w ust. 1, emerytur. wypłaca się w wyso
kości 50<)/0 kwoty obUczonej Itosownie do art. 11 lub 
art. 12. 

3. Ograniczenia przewidzianego w ust. 2 nie . Itosuje 
się, jeżeli emeryt: 

1) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, mia
nowania, 'powolania lub z wyboru albo na podsfawie 
umowy o pracę sp6łdzielczą ' w wymiarze czasu 
pracy nie niżsżym niż połowa obowiązującego w da-
nym zawodzie albo . 

2) pełni funkcje ob'ywatelskielub społeczne . 

4, Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określa w 
d radze rozporządzenia: 

1) inne rodzaje prac niż wymienione w ust. 3 'pkt l, 
w razie wykonywani1ł kt6rych nie stosuje się ogra
niczenia emerytury przewidzianego w ust. 2, 

2) funkcje obywatelskie i społecz~e, w razie pełnienia , 
których nie stosuje się ograniczenia emerytury, 

3} inne przypadki. w których nie stosuje się tego ogra-
niczenia, 

Art. 14. 1. Emerytowi osiągającemu zarobek z tytułu 
zatrudnienia albo dochód z innych źródeł, który łącznie 
z emeryturą przekracza podstawę jej wymiaru wraz ~z 
równowartośc111 świadczeń vi naturze nie wchodzących 

do tej podstawy, zmnięjsza się emeryturę. z zastrzeżeni,em 
ust. 3 i 5, tak aby łącznie z osi 'lgniętym zarobkiem lub 
dochodem .Dle przekracz"ła tej ~woty. '. Zmniejszimie to 

j 
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nie może przekraczać 50%, emerytury obliczonej stosow- ' inwp.lidą z powodu s,tałegoluh długotrwałego naruszenia , 
niado art. , II lub 12. syrawności urganizmu: 

2. ' Przez emeryturę, o której mowa w ust. 1, należy 
" rozumieć emeryturę , wraz z dodatkami. nie licząc dodatku 

' rodzinnego i dodatku pielęgnacyjnego. 

3. Ra'da Ministrów w 'drodze rozporządzenia , określa: 

1) rodzaje oraz , wysokość zarobków i i'nnych dochodów, 
ktÓle nie powodują zmniejszenia emerytury stosow
nie .do ust. I, 

2) - zasady i ' sposób zmniejszania emerytur'yw razia 
uzyskiwania przez emerytów ' zarobków lub i,nnych 
dechodów. 

4., Minister Spraw Wewnętrznych określa., która 
świadczeni.a w naturze i w jakie] w ysakości uwzględnili 
się przy zmniejszaniu emerytury w myśl ust"d. , ' 

5. Zmniejszenia emerytury określonej , w ust. 1 nia 
Itosuje się do emerytów, k.tórzy są inwalidami I grupy, 
• także, inwalidami II grupy, ' jeżeli inwalidztw Q to jest 

, spowodowane uszkodzeniem wzroku. 

Art. 15. ' 1. Emerytowi. który nie posiada emerytury 
w wysokości 1.00% podstawy wymiaru, a po zwolnieniu ' 
ze służby pracował zarobkowo w uspołecznionym zakła
dzie pracy w wymiarze czasu pracy nie niższym niż po
łowa obowiązującego w danym zawodżie, dolicza się na 
jego wniosek okres tego zatrudnienia do wysługi ems" 
rytalnej. jeżeli: ' 

1) do wysługi tej 2:aliczono mu cci najmniej 20 lat z ty~ 
tułu słl!żtiy w Milicji Obywatelskiej oraz 

'2) ukończył 55 lat życia (kobieta - 50 , lat) albo stal 
się inwalidą. 

2. Warunek 9kreślony w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy 
emeryta. klóry został zwol niony ze służby w Milicji Oby" 
watelskiej wskutek ustalenia przez komisję lekarsk~ służ. 
by zdrowia Ministerstwa Spraw "Wewnętrznych nt'ezdol~ 
.noś ci, do tęj służby. ' 

-- 3. Jeżeli emeryt pracował ł" niepełnym 'wymiarze 
cZasu praty. okresy tego zatrudnienia dolicza si. do wY'" 

, sługi emerytalnej po odpowiednim przeliczeniu Ich n. 
okresy _ zattudni'enia w pełnym wymiarze czasu pracy, 

4. Okresy. o których mowa w ust. 1 ' i 3, zalicza sil, 
dco wysług,i emerytalMjw wymIarze półtora roku zatrud

, nieni,a za jeden rok wysługi em:erytalnej. 

5. Ustalenie wysokoś'cl emerytury z uwzględnieniem 
okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, następuje 

, ' przy zastosowaniu zasad określonych , wart. 11 1 12 p~ 
'zaprz,estaniu pracy. ' 

6. W ' razie podjęcia przez emeryta ponownie pracy 
,' %arobkowej w wymiarze czasu 'pracy nie niższym ' nii 
połowa obowiązującego w danym zawodzie, przysługuje 

mu emerytura w wysokości, ustalonej przed doliczeniem 
' okresu zatrudnienia> o którym mowa w ust. 1. 

Rozdział 3 

Milicyjna renta Inwalidzka. 

Art.. 16. L ~iIicyjna rent~ \ inwalidzka , przysługuje 
,funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, - który stał. sili 

I)w czasie słpżby w Milicji Obywatelskiej albo 

2) w ciągu 18 mieSięcy ' po zwolnieniu ze służby, jeżeli 
inwalidztwo jest następstwem chorób powstałych lub 
urazów doznanych w czasie służby, albo ' 

3) w ci~gu 3 lat po zwolnieniu' ze służby. jeżeii inwa-\ 
lidztwo jest następstwem wypadku pozostającego w 
związku ze służbą albo choroby powstałej w związku ' 
ze szczególnymi właściwościami iub warunkami , 
służby. ' 

2. Za pozostający w zWiązku ze służbą uważa Sltl. 
taki wypadek; który 'określają przepisy o odszkodowa
niach przysługujących w razię wypadków i choróp, pozo
stających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, 
a okoliczności i przyczyny wypadku zostaŁy stwierdzone -
w trybie w niCh przewidżianym. 

3. Minister ' Spraw Wewnętrznych ustala w porozu
mieniu z Ministrami Zdrowia i , Opieki Społecznej oraz 
Pracy. ~łac i ',Spraw Socjalnych wykaz ' chorób, < o" których 
mowa w ust. I pkt 3. , ' 

Art. 17. 1. Ustala się trzy grupy , inwalidów: 

l). I grupa - obejmująca funkcjonaril1szy. ,którzy wsku
te,k naruszenia sprawności organizmu są ,nie,zdolni d,Q, 
służby w Milicji Obywatel,skiej i do wykonywanią " 
jakiegokolwiek zatrudni.enia oraz wymagają , opieki 

t" innej ' osoby, 
,2) II grupa -obejmująca funkcjonariuszy. któr'zy wsku

tek naruszenia sprawności organizmu 's,ą hiezpolni dO i 
służpy w Milicji Obywatelskiej ido , \vykonywani:a ' 
jakiegokolwiek zatrudnienia~ lecz nie wymagają ~'opFe'" 
ki innej osoby, 

3) III grupa - obejmująCa funkcjonariuszy, którzy 
wskutek naruszenia .. sprawnosCl o.rganizmuz,Qstalt
uznani za niezdolnych do, służby w)v1ilicji Obywa,
telskiej. ale są zdolni do wykonywania ' zatnip'nienł~ 
przy wykorzystaniu częściowej zdolnQści do :pracy; 
OFaz pOSIadanych kwalifikaCji ogólnych i prżygoto
wania zawodowego. " - " 

2. Do I lub II grupy inwalidów może by~ także za .. 
liczony funkcjonariusz. który jest zdolny do ~wykon'ywa.; 
nia żatrudnienia, jednakże tylko · w specjalnie, stworzo .. 
nych dla ' niego warunkach albo ', na specjalnym ' stano" 
wisku pracy. 

Art. 18. L W zależności- od przyczyny powstanIs 
Inwalidztwa pozostaje ono w zwiążku lub ,. nie pqz0staja 
w' związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej. 

2. Inwalidztwo pozostaje w związkuz.e służbą • . gdy 
powstało wskutek:"'! ' 

~ . . , 
l) zranienia. kontużji lub innych obrażeń ; do2;n a nycn ' 

w czasie wy!}onywaniaobowią,z~Ów slużbo~y~h",' ' 
2) wypadku pozostają~ego w związku z wykonywaniem' 

obowiązków służbowych. . ' , 

3) chorób zakażnychpanująfyc!lr:/' nij~jscu" służbowego 
pobytu iunkCjoniuillsza. ' ,'. , , ' 

4)thorób powstałych ' W związkiI , ze ',' szczególhyml 
właściwościami lub waruńkami służby, , ' 

5) isto,tnego pogorszenia stanÓw '.chorobowych w związ
ku ze szczegÓlnymi właściwościami lub warunkami 
służby. -

" 
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3. Minister SprawWew'nętr?:nych ustala w porozu
mieniu z Ministrami Zdrowia i Opieki Społ~~znej oraz 

' Pracy, Płac' i Spra)v ..socjalnych wykaz chorób określą
nych w ust. 2 pkt 4. 

4. ' Inwalidztwo nie pozostaje w'- z""iązku ze służbą, 
jeżeli:ć 

1) 'powstało z innych przyczyn niż określone w ,ust. 2, 
2) jest następstwem wypadku lub choroby, których wy

łączną' przyczyną było udowodnione przez ' jednostkę 
organizacyjną resąrtu spra w wewnętrznych um yślne 
lub Jażąco niedbałe działanie albo ' zaniechanie 
funkcjuna riusza naruszające obowiązujące przepisy 
lub rozkaZY, jeżeli jego przełożeni zapewnili wa
runki odpowiadające tym przepisom i spr.awowali we 
właściwy sposób nadzór nad j~h pfzestrzeganiem,a 
funkcjonariusz posiadał potrzebne umiejętności do 
wykonywania określonych czynności i był należycie 
przeszkolony V'{ zakresie znajomości ty~hprzepisów, 

3) jest następstwem wypadku, którego wyłączną przy~ 

czyną było zachuwanie się , funkcjonariusza spowodo-
,wane nadużyciem alkoholu, ' . • . 

. '4)zranienie,konluzja, o6rażenia lub- choroba zostały 
spowodowane przez funkcjonariusza rozmyślnie. 

" Artt9. 1. O lnwaJidztwiefunkcjonariuszy L związku 
'inwalidztwa .żesłużbą w Milicji Obywatelskiej orzekają 
~omisjelekarskie służby zdrowia Ministerstwa' Spraw 

·Wewnętrznych. 

2. Kotilisje 'lekarskie określone w ust. przeprowa-
dzaj~ rÓWnież badan.,ia kontrolneillwalidów w celu usta
"lenia: , 

1) czy inwalidztwo nadal 'istnieje, 

2) czy nie . taChodzi koąieczność "zaliczenia 
grupy inwalidów. 

do innej 

3. Ministrowie Spraw Wewnętrzny.ch ' oraz Pracy, 
I?laci Spraw !Socjalnych' określą w drodze rozporządze

" nić!! za,sady i tryb orzekania o, inwalidztwie funkcjonariu
,szY ,.coraz kieLowania ; inwalidów na badania kontrolne 

,) i.pr~~pro\Va~a,nia tychbadań~ 

Art. 20. Rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa nie 
pozostająceg9 w związku ze slu'2:bą w Milicji Obywatel- ' 
skiej' ,przyznaje się ' ernerytowi .najego -wniosek zamiast 

"'emęr'ywty. jeżeli sta'U'ie się- on : inwalidą w innym czasie 
'lUD zinn yc~ p'rzyczyn , niż określone w art. 16. 

8) I lub II grupy inwalidów - 75010, 
b) III grupy inwalidów - 55%. 

2. Rentę inwalidzką określoną w ust. pkt , i lit. b), 
'pkt2 i 3 zwiększa się o 10f0 podsta w,y, wymiaru za każd y
rok 'wys/ugi emerytalnej z tytułu służby w Milicji Oby. 
watelski~j - do 10 lat włącznie oraz o ,O,50f0' za każdy> 
następn y rok tej wysługi. 

Art. 22. '1. Rericiście, który osiąga zarobek ż ~ytułu 
zatrudnienia albo dochód z innych żródel, zmniejsza 'się 
pubieraną rentę na zasadach 'określonych w · art. 14 
ust. 1-4. ' 

2. Zmniejszenia renty ze względu na zaro_bki z tytułu 
.zatrudnienia lub 'dochody z .innych' źródeł nie stosuje 
się do rencistów, którzy są inwalidamI: 

aj ,l grupy albo 

b) II grupy, jeżeli inwalidztwo powstało wskut~k 
wypadku pozostającego w zwiążku ze ' służlJą w 
Milicji Obywatelskiej lub choroby powstałej w 
związ,ku ze szczególnymi , właściwościami lub' wa~ 
runkarrll tej służby, z tytułu których przysługują ' 

! św'iadc'zenia odszkodowawcze, w myśl przepisów. 
obowiilzujących' od dnia 1 stycznia 1973 L, ,albo ' 

. jest sp6wodowane uszkodzeniem wzroku. 

. ,Rozdziął 4 

i. Milicyjna renta .rodzinna. 

Art. 23. 1. MiIicyjnarenta. 
uprawnionym członkom rodziny: 

rodzinna , ' przysługuje 

1) funkcjonariusza zmarłego: 
a) ·w czasie służby . albo 
b) w ciągu 18 mieSięcy po zwolnieniu ze' s'lużby, je.

żeli śmierć nastąpiła wskutek chorób powstałycli , 
lub mazów doznanych w czasie służby, albo 

c) w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli 

śmie re nastąpiła wskutek wypadku pozostającego 

w związku ze służbą albo choroby powstałej w 
' żwiązku ze szczególnymi właściwościami lub wa-
runkami słuźby, " 

2) zmarłego emeryta , łub rencisty, 

3) funkcjonariusza zaginionego. w 
, służby. 

czasie pełnienia 

2. Przepis ust. l - pkt 2 stosuje się rówm~z do człon-

' Art. 21. l. Renta ' inwalidzka ' wynósi' 
podstawy wymiaru: 

. ka rodziny funkcjonariusza zwolnionego ze 'służby, który , 
w procentach , w driiu śmierci spełniał warunki wymagarie ,do przyznania ' 

1)'· dla ' in'Walidów, których, inwaltdztwo pozostaje w 
iwiązklJć:" ze slużbąwMilicji Obywatelskiej, zaliczo- ' 

"' " nych ,'do: 
aj rfub U 'grupy Inwalidów . ---2' 100010, 

"b)IIl'gr8py "inWaliaów ~" , 65% , ' 

2) dla' inwalidÓW ,III grupy,. którYCh- inwalidztwo po
, wstałO , ·wskutek . wypadku ' po.zostającego w związku 

.' ze sluźl;Ją w · MilicjiObywatelskiej i'. hibchoroby po
wstałej w .c zwiąctk-u .' ze> szczegó l nym,i w laści w ości ami 
lt,lb warunkami tej służby, z tytułu których przyslu

, gują świadczenia odszko'd6wawcze w m'yśl przepisów 
obowiąz.ujący,choddnia ,l stycznia 19'13 r. - 75010, 

'3) dla inwaJid(iw; których 
. w zwiążku ' ze śłużbą w 

liczon yel! do: . , 

inwalidztwo nie ' pozostaje 
Milicji Obywateiskiej, za-

emerytury lub renty inwaIidzkLej. chociażby prawo ' jego 
do zaopatrzeńia nie zostało jeszcze ustalone. 

3. Rentę rodzinną 

ginionego .wymierza się 
widzianych dla rodziny 

dla rodziny funkcjonariuszaza.
w wysokości i na zasadach prze
po funkcjonariuszu zmarłym. 

Art. 24./ 1. Członkami rodzirtyuprawnio-nyml dó 
renty rodzinnej są: rrial~oneki, dzie'ci. wnuki,,' rod,zeiistwo 
i rodzice, jeżeli spełniają warunki wy~agane do uzyska
n'ia tej renty. 

2. Zadzi~ci uraża się: 

1) " dzieci własne. 
2) dzieci przysposobi,one, 
3) dzieci drugiego m9łżonka (pasierbów), 
4) dzieci .obce ' wzięte na utrzymanie wychQwani. 

) 
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3, Za rodzicóW UWąŻ5 się również ojC2;ym51 ma
cochę oraz osoby grzysposa·biające. 

Art. 25. 1. 'Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, 
jeżeli: 

l) wyc.hpwuje . co . najmniej jedno z dzi eci, wnuków lub 
rodzeóstwa w wieku do 18 lat, a w razie uczęszcza
nia . do s zkoły - w wieku do 20 lat, albo sprawuje 
pieczę nad dzieckiem zaliczonym do I lub II grupy 
inwalidów- uprawnione ' do renty rodzinnej po zmar
lym funkcjonariuszu (emerycie, renciście), albo 

2)slata s ię inwalidką przed śmiercią funkcjonariusza 
(emeryta, rencisty) lub w ciągu 5 lat po jego : śmierci 

.albo· po ustaniu prawa ' do ' renty rodzinnej z tytułu 
wych.owywania -dzieci, wnuków lub rodżeństwa, . albo 

3) ukończy ła 50 lat życia przed śmiercią fUllkcjonllriu
sza (emeryta, rencisty) lub w ciągu 5 IlIt po jego 
śmie rc i albo po ustaniu prawa do , renty rodzinnej 
z tytułu wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeń
st;wa ałbo z tytułu inwalidztwa. 

2. W dow iec ma prawo do renty rodzinnej,' jeżelt 
spelnia warunki ' określone w · ust. I pkt l lub 2 albo 
ukończył 65 la t życia przed śmiercią żony lub wczasie, 
o któ rym ,mowa w ust. ,l pkt 3. 

3. Małżonek rozwiedziony ałbo w dniu śmierci 
. funkcjonariusza (emeryta, r.encisty) nie pozostający 1: nim 
we wspólności małżeńskiej ma prawo do renty rodzinnej, 
jeżeli spełnia warunki określone W ust. l i i oraz jeżell 
w dniu śmierci funkcjonariusza (emeryta', reńcisty) mIał 

r p rawo do alimentów z · jego strony ustalon. wyrokiem 
,lUD ugodą sądową, 

Art. 26. 1. Wdowa, która nie spełnia warunków 
' ok reślonych wart. 25 us~. I, ma prawo do renty rodzin
nej przez okres jednego roku od dnia śmierci męża, je
teli nie ma niezbędnych środków utrzyll).anill. 

2. Okres, o którym mowa w ust. . 1, przedłuża: się 

na czas uczestniczenia .wdowy w zorganizowanym szko
leniu mającym na celu uzyskanie kwa~ifikllcji do wyko
nywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż do 5 lat 
od dnia śmierci męża. . 

Art. 27. 1. Dzieci własne, przysposobione i pasier
bowie mają prawo do renty rod;zinnej, jeżeli nie prze
kroczyły 18 lat życia, a w razie uczęszczania do szkoły-
25 lat, albo stały się inwalidamI l lub II grupy przed 
ukończ.eniem 18 lat życia lul> w czasie uczęszczani II do 
szkoły przed uk0l1czeniem 25 lat. 

2. Dzieci obce, wnuki i rodzenstwo maj II prawo do 
renty rodzinnej, jeżeli: 

l) spełniają warunki określone w ust. 1. 

2) zostały wzięte na wychowanie i utrzymanie, w tym 
również w ramach rodziny zastępczej: ' 

aj przed osiągnięciem pelnoletności oraz-

b) co najmniej na jeden rok przed śmiercią funkcjo
nariusza (emeryta, rencisty), chyba że śmierć była 
następstwem wypadku. 

3) nie mają · prawa do renty po rodzicach, a gdy r,odzice 
żyją, jeżeli: ' 

aj nie mogą zapewnić iIIi utrzy~ania albo 

b) funkcjonariusz (emeryt, rencista) lub jego małżo
nek był ustanowiony przez sąd opiekunem tych 
dzieci. wnuków lub rodzeństwa . 

-
3. Jeżeli dziecko 'osiągnęło 25 lat życia będąc nI! 

ostatnim roku studiów w szkole wy~szej, prawo do renty 
rodzinnej przedłuża się do. zakoilczenia tego roku studiów. 

Art. 28. Rodzice mają prawo do renty rodzinnej, je
żeli funkcj'Onariusz (emeryt, rencista) bezpośrednio przed 
śmiercią przyczyniał się do ich , utrzymania i spełniają 
warunki określone w a'rt. , 25 ust. 1 lub 2. 

Art. 29. 1. Renta rodzinna w ynos i w pro'centach pod
stawy wymiaru: 

1) dla rodzin funkcjon.ariuszy, emeryt(lw rencistów, 
których śmierć pozostaje w związku ze służ!>tt: 

a) dla jednego czl.ortka rodziny - 6()O/ .. 

b) dla dwóch czlonków rodziny - 75-1 .. 
\ . 

cj dla trzech i więcej członków'rodziny fl~/ .. 

2) dia uprawnionego jednego czlonka ' rodziny, gdy 
śmierć funkcjonariusza, emeryta lub rencisty nastą

piła wskutek wypadku pozostającego w związku z. 
służbą w Milicji · Obywatelski~j lub ci!oroby powsta
rej w związku ze szczególnymi właściwościami luh 
warunkami tej sł'użby, z tytułu których przysługują 

świadczenia 'Odszkodowawcze w myśl przepisów obo
wiązujących od dnia 1 st'ycznia 1973 r. ~ 70'/0. 

3) dla rodzin funkcjonariuszy, emerytów· i 
których śmierć nie pozosta je w związku 

a) dla jedneg'O członka rodzin y - 50%; 

bJ dla dwóch członków rodziny ~ . W Io, 

rencistów, 
ze slużbąl 

, . : . 
c) dla trzech i więcej członków rodziny ~ 700/ •. 

2. Procentowy wymiar renty określony w ust. 
pkt l stosuje się również w wypadkach, o których mowa 
w ust. l pkt 3, jeżeli funkcjonariusz (emeryt, ' rencista) 
posiadał co naimniej 25 lat służby w Milicji ' Obywatel
skiej lub miał ustalone inwalidztwo pozostające w związ
ku z tą służbą. 

3. Rentę rodzinną zwiększa się o 1°1o ,podstawy wy
miaru za każdy roJe. wysługi emerytalnej ·funkcjonariusza 
(emeryta, rencisty) z tytułu !;ilużby w Milicji Obywatel
skiej do W lat włącznie oraz , o ,0,59/ 0 za każdy następ o '{ 

. rok tej wysługi. 

Art. 30. 1. Śmierć funkcjonariu sza pozostaje w związ

ku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, jeżeli fun kcjona
riusz zm~ rł z powodu okoliczności wymienionych wart. 18 
ust. 2, B śmIerć emeryta . i rencisty, j~żeli nastąpiła wsku
tek choroby lub k a lectwa spow'Odowanego tYIPi okolicz
nościami. . 

2. Zwi:ązek śmierci funkcjonariusza, ' emeryta i ren
cisty ze służbą w Milicji Obywatelskiej ustala , komisja 
lekarska służby zd rowia Ministerst-Wa Spraw Wewnętrz
nych. 

3. Ministrowie Spraw Wewnętrznych oraz Pracy, 
Płac i Spraw Socjalnych określą w drodze rozporządzenia 
tryb ustalania związku śmierci funkcjonariuszy, emerytów 
i rencist'ów ze służbą w Milicji Obywatelsk iej . . 
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Art. 31. 1. Wszystkim uprawnionym członkom ro
dziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. 

2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi oko
U~znościami renta rodzinna moze być podzielona mi ędzy 

, członków rodziny uprawnionych do re nty. 

_ Art. S'1: l. Pra wo do pobierania renty rod zinn'ej po 
funkcjonari uszu (emer ycie, r e nc iście), ktÓI eyo śmierć nie 
pozostaje w związku ze s/u z bą w Milicji Obywatelskiej, 
ulega zawi eszeniu lub świadcze n ia ulegają zmnie jszeniu 
na żasadach okreś lonych w przepisach o zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin na czas osiąganiĆl 
urobku Z tytułu zatrudnie nia lub dochodów z innych 
tródeł. 

2. Prawo do re nty rodzinnej dla dzieci. wnuków i ro
.zeństwa ulegćl zaw ieszeniu na czas korzystania p rzez 
nie 18 świadczeń z f.unduszów publi.cznych w formie i w 
rozmiarze określonych w przepisach o zaopat rzeniu eme
'rytalnym.' pracowników i ich rodzin. 

3. W razie zćlwieszenia prawa do renty tylko niektó
rym c:l.ło_nkom rodziny, poz ()stałym , ustala się i wypł aca 

rentę rodzinną w wysokości odpowi adającej ich li czbie. 

Rozd z i a ł 5 

Dodatki do emerytury I rent. 

Art. 33. ' I. Do emerytury lub renty inw alidzkiej p rzy
.ługuj~dodatki: 

' 1) rodzinny, 

2) pielęgnacyjny, 

3)' & tytułu ' odznaczenia państwowego, 
4) dla .merytów będących inwalidami. 

2. Do renty lodzinnej - przysługują dodatki wymie
Illon. w ust. 1 pkt 1-3, & ' także dodatek dla sierot zu-
pełnych. ' 

Art. 34. 1. Dodatek rodzinny przysługuje na zasa
dach ł w wysokości określonych na podstawie przepisów 
o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 

2. Jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są sieroty 
zupełn., część renty przysługującą każdej z tych sierot 
zwiększa się o dodatek dla sierot zupełnych w wysokości 
lQł/. podstawy wymiaru ' tej renty, jednakże nie mDlej 
mż 3Qł/. najniższej renty r(jdzinnej dla jednej osoby. 

• 3. ' Dodatek dla, sierot zupełnych podlega każdora
KOWO podwyższeniu o'dpowiednio w razie wzrostu pod
.tawy wymiaru renty lub podwyższenia najniżsiej renty 
rodzinnej. Przepis art. 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

AI:t. 35. 1. Dodatek z tytulu odznaczenia paI'lstwo- , 
wego przysługuje osobie upraWnionej do emerytury, ren· 
ty inwalidzkiej lub renty rodzinnej, odznaczonej .orderem: 
Budo~wniczych Polski Ludowej, Odrodzenia Polski, V.irtuti 
Militari. Kr'zyża Grunwaldu; Sztandaru Pracy albo Krzy
żem Walecznych, a także tytułem honorowym: "Zasłu
tony GÓrnik PRL", "Zasłużony N a uczyciel PRL", "Zasłu
żony Hutnik PRL", "Zasłużony Kn1ejCJrz PRL", "Zasłużony 
Stoczniowiec PRL", "Zasłużón y Portowiec PRL", "ZasłLi-

żony Lekarz PRL, .. Zasłużony ' dla Zdrowia ' Narodu". 
"Lotnik Kosmonauta PRL". "Zasłużony Pilot Wojsko
wy PRL", 

2. Dod ll lek z tytułu odznaczeń państwowych lub ty-
tu ł ów hono rowych wynosi miesięcznie ' 20% podstawy 
w Yllli a ru ś wiadczen i a, nie wLęcej jednak niż 3.000 zl. 

3. Z ty t u łu odznaczenia orderami i tyt u/ll mi hono
rowymi przysługuje tylko jeden dodatek. 

4. W razie up rawnienia do powiększonego świadcze
nia przewidzianego wart. 37, dodatek z tytułu odzn,a
czenIa panstwow l'go p r z y sługu j e tylko do Jednego świad
czenia, chy ba że ' przepisy szczególne s tanowią inaczej. 

Art. 36. I. Emerytom, którzy są inwalidami. przy
sługuje d.oclatek w wysokości 15% podstawy wymiaru 
emerytury, jeze li s ta li się inw alidami w czasie lub z przy
czyn określonych wart. 16 i nie osiągają zarobku z ty
tułu zatruclnienia lub dochodu z innych żródeł w wyso-" 
kości p rzek ra cza jąc ej najniższe wynagrodzenie pracow
ników uspo łeczn i onych zakladów pracy za pe łny mie
si ~ czny wymiar czasu pracy. 

2. Wysoko,ś ć emer ytury wraz z d odatkiem, o którym 
mowa w ust. L ni e może pr zekracza ć 100% podstawy 
w ymia ru. 

Art. 37. 1. Re nciśc ie, któ reg o inwalidztwo powstało 
wskutek wypadku pozostaj ącego w związku ze ' służb,\, 
w Milicji Ob ywatelskiej lub choroby powstałej w związ-, 

ku , ze ' szczególnymi właściw ościami lub warunkami te) 
służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszko
dowawcze w myś l przepisów obowiązujących od dnia 
1 stycznia, 19.73 L, uprawnionemu do emerytury wypłaca 
fi ę w zależności od jego wyboru: 

l) rentę inwalid zką , powiększoną o połowę emerytury 
albo 

2) e,Jlleryturę powiększoną o połowę renty inwalidzkiej. 

,2. W razie zbiegu up rawnień do eme rytury ' lub renty' 
inwalidzkiej przewidzianych w niniejsze j ustawie ' z pra
wem do emerytury lub renty przewidzianych w innych 
przepisach, z t ytułu którycb przysługuje powiększenie 

emerytury lub renty - powiększenie to przysługuje tylko 
z tytułu jednej ' eri1e rytury albo renty, a mianowicie wyż
sze lub wybrane przez żainte resowanego . -

3. Renciście uprawnionemu do emerytury pobiera
jącemu świad czen ia , o których mowa w ust. L nie przy
slugpjedodatek do emerytury określony wart. 36. 

Art. 38. 1. Dod atek pi e l ęgnacyjny p rz ysługui-e osobie 
up ra wnionej do emerytury lub renty, j e że li osoba ta zo
sta ła zaliczona do I grupy inwalidów albo -ukończyła 
75 lat życia . ' 

2. Dodatek pi el ęgnacyjny wynosi m i esi ęcznie kwotę 
od'powiadającą 30% najniższej emerytu ry. 

3. W razie uprawnienia do pobierania zw: i ększonego 
świadczenia przewidzianego wart. 37, dodatek piel ęgna
cyjny przys ługu j e tylko do jednego świadczenia , 

4. Doda te k pi elęgnacyjny podlega każdorazowo pod
wyższeniu w riJ zi e- podwyższenia ' najniiszej emerytury. 
Przepis art. 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio. ' 
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Rozdział I 

hine świadczenia pieniężne. 

Art. 39. L Zasilek pogrzebowy przysługuje w razie 
śmierci' 

l) emeryta, rencisty 
. dzinną, 

osoby pobie rającej rentę ro-

2) członka rodziny osoby, o której mowa w pkt l, wy
mienionego wart. 24 - jeżeli spełniał warunki okre
ślone wart. 25-28. ' 

2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie 
śmierci osoby, która nie miała jeszcze ustalonego prawa 
do emerytury albó renty in-walidzkiej lub rodzjnnej, lecz 
w chwili śmierci spełniała wszystkie ' warunki wyma~ane 
do uzyskania i wypłaty tych świadczeń. 

Art. 40. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje z uwzględ-
nieniem art. 41 w wysokości: ' 

l) trzykrotnej miesięcznej emerytury albo renty inwa
lidżkiej lub rodzinnej wraz li dodatkami, bez dodatku 
J"Odzinne,go - w razie śmierci osoby pobierającej 
jedno z tych świadczeń, 

2) dwukrotnej miesięcznej emerytury lub renty inwa
lidzkiej albo rodzinnej wraz z dodatkami, bez do
datku rodzinnego, nie mniej jednak niż 100°/, pod
Itawy wymiaru emerytury lub renty - w razie 
śmierc i członka rodziny, o którym mowa wart. 39 
ust. 1 pkt 2. 

2. W razie śmierci osoby, która nie miała ustalonego 
'prawa do emerytury albo renty, zasiłek pogrzebowy wy
nosi trzykrotną kwotę miesięcznej emerytury lub renty. 
jaka przysługiwałaby j~j wraz z dodatkami, bez dodatku 
Jodzinnego. 

3. VV razie śmierci osoby ,pobierającej rentę rodzinną 

wypłacaną dla dwóch lub więcej osób, zasiłek pogrze
bowy oblicza się od renty rodzinnej, jaka przysługiwała
by,g'rlyby do renty uprawniona była. tylko jedna osoba. 

\ 

... Jeżeli emerytura (renta inwalidzka, renta rodzin
na) podlega ograniczeniu lub zmniejszeniu, zasiłek po
grzebowy oblicza się od emerytury (renty inwalidzkiej, 
renty rodzinpej) w wysokości ustalonej przed zastoso
~Ainiem tego ograniczenia lub zmniejszenia. 

5. Wysokość zasiłku pogrzebowego nie : może być 

niższa od zasiłku pogrzebowego przewidzianego 'w , p rze
pisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
Jodzin. 

Arl~ ,41. , 1. Zćlsiłek pogrzebowy przysługuje osobie, 
która pokryła : koszty pogrzebu ... 

2. W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez mał 
tonka" dzieci, ,wnuków, rodzeństwo, rodziców albo przez 
inną osobę, któr a prowadziła ze zmarłym wspólne gospo
darstwo domowe, zasiłe ,k pogrzebowy przysługuje w wy
sokości określonej wart. 40. 

3. _ W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez inne 
osoby n i ż określone w ust. 2, zasiłek pogrzebowy przy
sługu j e 'vi wysokości faktycznię poniesionych kosztów, 
najwyżej jednak w wysokości określonej w art. 40. 

4. W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego 
przewidzićlnego w niniejszej. ustawie z prawem do takie
go zasiłku z tytułu zatrudnienia, przys'luguje zasiłek wyż~ 
szy, a jeżeli uprawniony pobrał zasiłek niższy - odpo
wiednie wyrównanie. 

5. ' Prawo do za.si/ku pogrzebowego wygasa w. razie 
, niezgłoszenia wniosku o przyznanie go w ciągu roku 

od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje . 

Art. 42. W razie śmierci funkcjonariusza, emery ta 
łub rencisty, przysługuje małżonkowi oraz innym człon

kom jego rodziny pobierającym rentę rodzinną i w dniu 
jego , śmierci ws'pólnie z nim zamieszkałym zwrot kosztów 
przejazdu i przewozu urządzenia domowego do dowolnie 
obranej miejscowości w kraju, na zasadach przewidzia
nych przy przeniesieniach służbowych funkcjonariuszy. 

Rozdział 7 

Inne świadczenia I uprawnienia. 

Art. 43. 1. Os'obom uprawnionym do zaopatrzenia 
emeryta lnego i członkom ich rodzin przysługuje bez
płatna \ pomoc lecznicza w służbie zdrowia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych albo bezpła tne świadczenia leczni
cze i położnicze oraz rehabilitacyjne zaklćldów społecz
n ych służby zdrowia. 

2. -Bezpłatna pomoc ,lecznicza na zas'adach przewi
dzianych dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin przy-
sługuje : ' , 

1) emerytom milicyjnym icz!orikom ich rodzin, 

2) rencistom, których inwalidztwo pozostaje w związku 
ze służbą, i członkom ich rodzin, 

3) up rawnionym do renty ,r'Odzinnej członkom rodzin 
fun kcJonariuśży zmarłych, którzy spełniali warunki 
wymagane do uzyskania emerytury milicyjnej albo 
których śmierć pozostaje w-związku ze służbą, 

4) n ieuprawnionym do renty rodzinnej wdowom po 
funkcjonariuszach, o któr ych mowa w pkt 3, jeżeli 

wychowują dziecko zmarłego funkcjon ariusza, któ re 
nie ukończyło 18 lat. 

3. Członkowie rodzin emerytów i r.encistów, o któ
rych mowa w ust. 2 pkt l i 2, zachowują uprawnienia do 
bezpłatnej pomocy leczniczej służby zdrowia MinIster
stwa Spraw Wewnętrznych również po śmierci emeryta 
lub rencis ty, jeżeli są uprawnieni do renty rodzinnej albo 
spełniają warunki określone w ust. 2 pkt 4. 

4, Pra.wo do bezpłatnych świadczeń leczniczych i po
łożniczycl~ oraz rehabilitacyjnych ' zakładów społecznych 
służby zdrowia oraż do zaopatrzenia w protezy,. aparaty 
ortopedyczne, środki pomocnicze, leki i środki opatrun-
kowę przysługuje : ' 

l) rencistom, których inwalidztwo nie pOzostćlje w 
związku ze służbą, i członkoin ich rodzin, 

2) uprawnionym do renty rodzinnej , członkom rodzin 
zmarłych funkcjonariuszy, emerytów i renCIstów, nie 
wymienionych w ust. 2. 

5. Funkcjonariusz, który dozna! uszkodzenia zdrowia 
w związku ze służbą, ma prawo do bezpłatnej pomoCy 
leczniczej zakładów społecznych służby zdrowia 'oraz do 

. zaopatrzenia w ' protezy, apara.ty ortopedyczne i środki 
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pomocnicze dla leczenia następstw tęg.o uszkod.zenia, cha
ciażby nie miał prawa · do renty in,wćllidzkiej. 

6. Minister Spraw· Wewnętrzny ch może w drodze 
rozporządzenia przyznać prawo do bezpłatnej ·ilomocy 
leczniczej służby zdrowia Ministerstwa Spraw ~~wnętrz
nych osobom wymienionym w ust. 4. a tak ·że nreuprdw~ 
nionym do renty rodzinnej żonom zmarłych funkcjunariu; 
szy oraz emerytów i rencistów - jeżeli · wy-chowują 
dzie·cko zmarłego; które nie uk'o l'!czyło lat 18. 

7. Swiadczenia. a których mowa w ust. 4 i5, przy
sługują · na · zasadach ok reślonych w pr~episach o zaopa 
trze niu emerytal.nym pracowników i ich . rodzm. 

Art. 44. 1. Funkcjonariusz.owi zwoLnionemu ze służ 
by, ktÓry ' nabył prawo da emerytury milicyjnej lub 
renty z tytułu inw·alidzlwa pozostające·go w · związku ze 
służbą. przysługuje prćlwo do· mieszkania służbowego. 

jednak w rozmiarze nie większym od przyslLlgującego IDU 

w dniu zwolnienia' ze slużby. 1)0 mieszkal'l tych stosuje 
się przepisy odnoszące · się do mieszka~ ,slu'lbowych 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 

2.. Prawo do mieszkania służbawego. określone w 
ust. 1 p rzysługuje również członkom .radzinllpra~'Ainianym 

· do renty rodzinnej pa lunkcjonar.iuszach, kt'Órycb śmierć 
pazastaJe w zwią.zku ze służbą lub ; którzy w chwili 
śmierci spełniali warunki wymagane da uzyskania eme
rytmy milicyjnej .. · alaz po zma rłych emelyt.ach Hlb ren-

· cistach. których inwalidztwo pozostawało · w związku ze 
slużbą· 

. ". ~ 

3. Prawo da mieszkania służbawego prz ys luguj.e 0.50-

bom wymienionym w usL 2 da czasu prżyu ziei'en ia mies z
kania zastępczego. nie krócej jednAk nii na r.;z iis· posia-

' dania uprawnieil da renty rodzinnej. ' , [. . . ~. 

Art. 45. 1. Inwalidam. a których mowa w · ~art. 16. 
z wyjątkiem uprawnionych do emeryiw y ri1ilićy'jnej w 
wysakości 1008/ 0 padstawy wymiaru lub elo ' emerytury 
według przepisów o zaapćltrzeniu emerytaln ym prali': mVni
kó.w ri,ch rodzin; zapewllia sięppacę ' ad pow i ild'ćljąCą .; ich 

. sprawnaści fizycznej i kwałifika,cjóm 'za \\lodowym. , 

.2. Właściwy terenawy argan .administra,cji , państ\yo· 

wej na wniosek inwalidy kieruje go do pracy. Zakład 
pracy, da którego inwali<l\i zastal skierowany; · je§t obo
wiązany zatrudnić go. stosow·nie da sprawn,ośCi ,fizycznej 
i kwitlifikacji zawodowych. l' i ,'- ' 

3. Razwiązanie z inwalidąumawy o pracę przez. za
kład pracy maże nastąpić tyłka ., pa uzyskaniu pi,semnej 
zgody właściwego · tere~<?weg~ a rganu administracji pań

stwowej: 

l) bez wypowiedzenia ~ z przyczyn akre§lao:ych w 
przepisach dotyczących rozwiązywania umów' a pracę 
bez wypawiedzenia, 

2) za wypowiedzeniem - tylko· z ważnych '- przyczyn. 
a w szczególnaści gdy inwalida całkowicie lub ·· w 
znacznym stopniu utracił zdolność do wykanywania 
powierzonej mu pra·cy 'lub dopuszcza się na·ruszenia 
dyscypliny p.racy albo gdy następuje likwidacja za-, 
kładu. pracy. 

4. Zgoda · właściwego . terenowego organu admini
stracji państwowej nie jest wymagana da rozwiązania 

wDOWy,O pracę z pracownikiem na· stanowisku kierow~ 

\ 

niczym, jeżeli umowę z nim zawarła· ·instytucja nadrzęd
na nad zakładem pracy. 

5. Zdk ldd pracy może również razwiązać umow, 
o pracę be" potrzeby uzyskania zgody właściwego tere· ' 
,noweg o . organu administracji państwawej. j~żeli inwa· 
lida spe łni il warunki do uzyskania emerytq.ry milicyjnej 
w wysoko·ści 100"/ 0 podstawy wymiaru lub da emerytury 
według plzepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracawni
'ków i ich radzin. 

Art. 46. i. Inwi1!i ~la może być na swój wniosek pod
dany specjalpemu lecz.eniu. przeszkaleniu lubuspraw-

· nienill w ośrodku rehabilitacji .w celu całkowitego.. lu.1ł 
częściowego przywrócenia zdQlności da pracy albo ' za
pobi eżenia pógorszeniu stanu zdrowia. 

2. Inwalidpm. któ rzy w ciąg u 12 miesięcy ad dnia 
Zwolnienia ze służby z\jlosili . wniosek a poddanie icll 
leczeniu. pr:zeszkoleniu Illb usprawnieniu w aśrodku re
habilitacji i w 6iągu 3 mi esięcy od dnia zakończenia tego 
leczenia , przeszkolenia lub usprawnienia. podjęli pracę, 

zalicza się okr esy służby w Milicji ObywCl;telskiei oraz 
okres lecz.enia, przeszkolenia i usprawnienia do czasu 

· , ;z;atrudnie-nić" w zakresie wszelkich uprawnień związanycil 
z tym zi1 trudn)eni em. 

Art. 41. Osobom uprawni onym do renty rodzinnej 
· przysług, uj e piel wsze ństwo W umieszczeniu- dzieci w 
. żłobk~~h ; , ~loma ,ct; dziecka i' pfzedszkplach. 

Art. 48. Emerytam oraz renc istom. których inwa· 
Iidztwo powstaje w związku że służbą. zapewnia si, 
pomoc w budownictwie mieszkaniawym ze środkÓw . 

\V'fasn y~fi na zasadach pl'ZeWidzianych dla funkcj'oDarill
szy !'i1'i licji Obywatelskiej . 

Art. 49. 1. · Emery tom i rencistam przysługuje prawo 
do korzystania z 59jl/o ulgi w opiatach zaprzejażdy kolej~ 
i allt obusam i . Państwowej Komunikacji Samochadowej. 

2: PI tl WO do' 50% ulgi. a której mowa w ust. 1, przy
sługu je ró :w nież małżankam emerytów (.rencistów) oraK 

''ilpr 'c!\vll'jon Yin · da renty rodzin nej wdowam (wdowcom) 
pozostałym po :' ·Zma rlych . funkcjanariuszach (emerytach. 
rencistach) . 

Art.. 50. 1. Osoby uprawnione do zaapatrzenia eme· 
, ,rytalnega mogą być na swój wniosek umieszczane w 

dam4 emeryta (rencisty) lub w innym .. zakładzie pomocy 
spałecznej. 

, 2. Da osÓb· umieszczonych w damu rencisty lub w 
innym zakładzie pomacy spałecznej stosuje się przepisy 
a zagpatrzeniu emerytalnym pracowników i. ich rodzin. 

J. Da pokrywania kasztów utrzymania asób umiesz· · 
czonych w 'Qomu emery.ta (rencisty) łub w innym za
kładzie pomocy społecznej albo w zamkniętym , zakładzie 

społecznym. służby zdrowia lub w zakładzie szkolenia 
.inwalidów stosuje się przepisy ą· zaopatrzeniu emerytal. 
nym pracowników i ich radzin. 

Art. 51. 1. , Jeżeli funkcjanariusz. który nabył prawo 
da emerytury i da renty inwalidzkiej, pabiera: rent, 
inwalid~ką. przysługują mu . również śv,:iadczenia nlepie
niężne i UpId wnienia przysługujące funkcjanariuszam po-

" 
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bierającym emeryturę, a jezeli . pobiera emeryturę . 
świadczenia niepieniężn~ uprawnienia przysługujące 
rencistom. 

.2. Swiadtzemia niepieOlęzne uprawnienia przewi-
. dziane w " usta'wie przysługują również osobom . pobiera
jącym ·emeryturę lub rentę na podstawie innych prze
pisów, jeżeli ustalono im prawo do emerytury · lub renty 
przewidzianej w niniejszej ustawie. ' 

Rożdział 8 

Ustalanie prawa do zaopatrzenia. 
, . 

Art. 52. 1. Pr:awo do zaopatrzenia emerytalnego _ 
ł wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu' tego zaopa-

. trzenia ustala '- w formie decyzji - ' organ 'emerytalny 
określony .przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

2. , Postępowanie w . sprawie ustalelłia prawa ' do za
'opatrzenia emetytalnego wszczyna 'się z ' urzędu lub na 
wniosek zainteresowanego. 

3; Od decyzji organu emerytalnego 'w sprawie: św'iiid
czeń pieniężnych przysługuję zainteresow.anemu odwoła

ni~ -do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych: 

Art. 53. Jeżeli wydanie decyzji ulega zwłoc'e ' .z po
wodu riiemożności' ustalenia wysokość! ś'wiadczeń~ pie
niężn yeh lub innych. , okoliczn'ości, przyznaje się osobie 
uprawnionej stosowąe ' zaliczki. ... 

1) wzywać i przesłuchiwać za 'interesowanych, świadków 
i biegły .ch 'or az : ZW'ldCdC Się ' do sądów z wnioskiem 
o przesłuchanie 'tych osób, - . . 

2) żiłdać od osób zgłaszających wnioski oświadczenia 
przedkładania ' dowodów uza·sadniających · prawo do 
św·iJ·adczeil, .. ' . .' - _ . 

3) żądać od. 'osób uprawnionych do świadczeń przed
kładania dowodów uzasadniających dalsze isti'lienie 
prawa do 'świadczeń oraz ' zawiadamiania o ,okolicz
nościach wymienionych w decyzji' w sprawie przy
znania zaopatrzenia, mających wpływ na prawo do 
świadCZeń, .·Ich wysokość, lub na wstrzymanie . wy
płaty świadczell, 

. 4) kierować osoby wymienione w pkt 2 i 3 , do komisji 
lekarskich, . '\ 

5) badać z ur.zędu, czy warunki do świadczeń nadal 
i~tnieją· 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązane są 
uczynić zadość żądaniu organu emerytalnego przeZ żgło

' szenie się na wezwanie, złożenie zeznań" przedłoienie 
wymaganych dowodów lub ,poddanie się badaniom le-
karskim. . ' 

, 
Art. 57. 1. Prawo -do świadczeń wygasa: ' 

1) gdy odpadnie którykolwiek ' ~ warunków . wymaga-
" nych do uzyskania świadczeń, 

2) jeżeli osoba pobierająca świadczenia uzależni onę od ' 
inwalidztw~i mimo wezwania organu emerytalnego, 

. nie poddała , się badaniu lek-arskieinu bez. uzasadnia: 
nych . przycz'yn, 

3) w razie śmierci osoby uprawnionej. 
, " , , ' . . 
2,. Prawo ,emeryta ' lub rencisty do . zaopatrzenia eme-

Art. 54. 1. Je:leli po uprawomocnien,iu ' się :'decyzji rytalnego wygasa wrazie ponownego przyjęcia do służby ' 
w sprawie 'ś ,wiadczeń pieniężny.ch zostaną ' ujawniqne ' _w Milicji Obywatelskiej albo ' przyjęcia do służby w 
now,e dowody lub ' okoliczności istniejące ' przed ustale- SłużbIe Więziennej lub powołania do ząwodowej służby 
niem prawa do świadczeń, które mają wpływ na, prawo " ,wojSkowej. · Po zwolnieniu z tej służby prawo do zaoiia

;-

doświadczeń ' lub ich wysokość! następuje ponowne u~ta- ' trzen~a ' powstaje ponownie. 
lenie prawa. do świadczeń lub ich ' wySOkOŚci. , 3. W razie' wyg,aśnięcia p~awa do renty- inwalidzkiej 

'atbo .r.enty rodzinnej z powodu braku inwalidztwa, prawo 
2. Jeżeli prawo do świaqczeń lub ich wysokość zo- do tej renty powstaje ponownie, jeżeli ponowne inwa-

stały ustalone w wyroku okrę'Qowego sądu ,-I>raey , L uoez- lidztwo powstało ' wskutek pogorszenia . się stanu zdrowia 
pieczeń spoleq;nych, a. zostały , ujawnlO1:te n,owe .dp>yody w związku ż chorobą . lub kalectwem, które uzasadniały 
lub okoliczn?ści (~st. I), organe~erytalp.y: poprzednio' praWd' do renty. ' 

11 przyznaje ' świadczenia pieniężne lub podwyzsza" ich I, ; , 

wysokoś.ć, 

2)wsttzymuje wyplatęświadczeń w całośc( "lub~ w części 
w razie stwierdzenia; że , emeryt (rencista; osoba po
bietająca rentę rodzimią) korzystilłrifethawnie " ze 

4. Prawo do renty rodzinnej ,po funkcjonariuszu za
ginionym ,wygasa z upływem, terminu, -w którym naj
wcześniej mogło. nastąpić uznanie funkcjonariusza. - za , 
zmarłego. ' 

świadczeń, na pods~awie n-iepraw~ziw'yCh. zeznań .l~b I 'I,' ' . -Art. 58: Prawa' do' ' śWiądtzeń z tytułu , zaopatrzenia" 
dokumentow,i ,()rgan emerytalny kle:~Je ro\~noc~esllle emerytalnego ' nie ' . nabywa, . a nabyte' traci osoba, która 
sprawę do o.k.rę.9oweg~ sądu pra~_y ~ ~bezJHe,czen s~o- wywołała przestępstwem umyślnym okoliczności uzasad-
łecznyc.~ .. który ~stahł .prawo do sWladczen lub Ich niające powstanle ,pFawa do śW ,iadczeń. 
wysokos~. I '", , ' l " .. , 

. :-'.,< 

Art. 55. Prawo do świadczecń pieniężnych uzależnio-
. nych od inwalidztwa oraz ich wysokośc ' ulega ponowne
mu ustaleniu, jezeli 'zainteresowany zostilllie zaliczony do 
innej grupyinwalióów albo nastąpią zmiany co ,db związ-

. Art. 59. Organy adiniojstracJipaństwowej l zakłady . 
·pracy :są ooowiązane ,.l!dzielać or.ganom emerytalnym re
sQr.tu- spJ;aw · w.ewnętrzn-rch . pomocy;: , i .informacji w spra
.w.ach świadcz,eń p-rzewidzianych ,w . u~taw:ie oraz wyda-

, :wać' bezpłatnie . na . ich . żąd~nję , l~b na wniosek o~ób za- ' 
" interesowanych: w:;zelkie i40wpdy pQtrź,ebn'e ' do ,>ustęlenia ku inwalidztwa ze służbą. ' 

Art. 56. 1. W ceiu ' usŁalenia okoliczności mających 
wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość . oraz 
na wypłatę lub wstrzyman'iewypłaty świadczeń pienięż

nych organ emerytalny może: 

prawa do świadczeń lub ith wysokości. >- .o, " .,~ 

Art 60. - W sprawach świadczeń przewidzianych w 
ustawie osoby zainteFesowane i ' organy emerytalne Sil , 
zwolnione od ws~eIkich ' opłat. 
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, Art. 61. Minister Spraw Wewnętrznych ' określa w 
drodze rozporządzenia w porozumieniu z' Ministrem Pra
cy, Płac i Spraw Socjalnych przypadki. w których postę
powanie w sprawie ustalania prawa,-AoświadczeA wszczy. 
na się z urzędu. tryb postępowania. właściwość or.ganów 
emery talnych oraz środki dowodowe służące do, Alani. 
prawa do świadczeń.. . 

Rozdzi'ał 9 

Wypłata . śwladczefl. 

Art: 62.1. Emeryturę. rentę i dodatki wypłaca siął 

1) za okres od dnia powstania prawa do zaopatrzenia 
emery talnego. jeżeli jest ono ustalone z urzędu. " 

2) za okres nie)lłuzSzy niż 3 miesiące kalendarzowe, " 
poprzecl:Aające miesiąc, w którym złożono wnfosek; 
j eże li pra wo do zaopatrzeni!! emerytalnell~ ustalone 
jest ' na wnios~k zainteresowanego. 

, 2: Emerytury lub renty oraz dodatków nie wypłaca 
się za okres, za który funkcjonariusz otr'zymuje uposa
żenie z lytulu pełnieni-a służby w Milicji ObywatelskieJ 

. oraz świadczenie pieniężne przysług1,ljące po zwolnieniu . 
ze służby . . określonew przepisach o służbie funkcjo ... ' 
n ariuszy Milicji ObywatElIskiej. chyba że emerytura lUD 
ren ta b yłaby korzystniejszalw tym wypadku organ em~
rytalny ma, prawo potrącić ' z należnej emerytury lub '· 
renty oraz dodatków kwoty wypłacone z ' tytułu świad
czenia pieniężnego . przysługującego po zwolriieriiui. ' 
slużby. 

3; Emerytury, renty i dodatki wypłacasią ~ góry vi. 
.okresach, ~iesięcznych. .~i 

. / 

4. Zas iłek pogrzebowy ł 'zwrot kosztów przeniesienia 
:wyplaca s ię niezwłocznie po ich przyznaniu. , ' . ' 

, ' 

5, Jeżeli warunkiem przyzri'aniJ ' świadcżenia ,jest 
przedłożeni e prżez osobę zai,riteresowaną dowodu, uzasad
niającego' prawo .do tego świadczenia; wypłaca się je za 
okres nie ' dłużsliy niż 3 miesiące ' kalendarzowe, ' poprźe
dzające miesiąc, w którym ptzedlożoAO ten dowód orga-

. nowi emerytalnemu. 

Art. 63. Swiadczenia pie~iężne prżewidziane w usta
wie wypłaca wła'ści,wydo s.praw rent , organ Zakl'adu 

\ Ubezpieczeń Społecznych. na podstawie d"ecyzji wydanej 
, \ przez organ emerytalny, o którym mowa wart. 52 ust. 1. 

o .. • ,!. , . 

. Art, 64. 1.W razie . ponownego ustaJeniaprawa do 
świadczeń .Iub ich wysokości, przyznane lub PQdwyiszone 
św.ia dczenia wypłaca się od dnia, .w któ'rym powstało 
prawo d,o tych świadczeń lub ich podwyższenia. jednakże 
za okres nie dłuższy: ' 

1) niż J miesiące kalendarzowe,p6przedza jącen'liesiąt, 
w którym zgłoszono wniosek o poIio'wne rozpóid~nie 
sj)rawyJuQ wydano decyzję z Urzędu, 

2) niż , 3 lata. licząc ' od miesiąEa, o ' którym mowa W 
pkt L jeze li odmowa przyznania lUbpri yznanie n'i ż~ . 
szych , świadczeń ' były , następstwem ' błędu organu 

, emerytalnego .lub organu .. odwoławczego, 
. . . 

2. Przepisy ' ust. 1 stosuje ' się również w razie- po
nown ego ustalenia prawa do ' świadczeń lub ich . wyso
k oś ci wskuteb wznowienia postępowania przed organami 
pdwolawczymi albo wskutek rewizji nadzwyczajnej, 

z tym t. okres ~3 miesięcy lub 3 lat liczy się od miesiąca~ 
w którym wniesiono wniosek o wznowienie postępowania 
lub o złożenie reWizji nadzwyczajnej. 

. I 

Art: 65 • . 1. Wypłatę emerytury, 'renty lub dodatkóW. 
:wstrzymuj'e się , ' Jeżeli: . 

1) prawo do ty.ch świ~dczeń ustało lub. wygasło albQ " 
okaże się, że nie istniało. 

2)." zajdq okoliczności powodujące zawieszenie prawI. ' 
do tyyh świadczeń" 

3) . osoba pobierająca , świadq;enia albo jej opiekun lUD 
kurator, mimo pouczenia lub~ądania organuemery
talnego, nie przedłoży dowodów stwierdzających 
dalsz.e istnienie pra wa do świadćzeń. 

2. Właściwy do spraw rent organ ZakładuUbezpie
czeń Społeczn ych wstrzymuje ' wypłatę świadczeń; jeżeli 
'nie mogą byc ,one doręczone z przyczyn od niego nie .. 
zależnych. ' 

Art. 66. 1. Ws!rzymanie wypłaty świadczeń . pienięt
nych następu je: 

1) od najbliższego termInu płatności, przypadającego po 
upływie miesiąca od dnili wydania przez organ , eme
rytalny d,ecyzji o wygaśnięciu prawa ' do zaopatrzenia , 
.z .powodu ustania inwalidztwa, 

2) . od terminu ' płatności, w którym · świadczenie nie ,.0-
stało doręcżonez przyczyn , niezależnych ód organ~ 

,·,c wypła'ć~jącego, 

. 3f:.' od DaJbli źszego terminu płatności .przypadającego pi) 
; . ąni'u . wydaniadecYZjtprzez organ \ emeryta,lny - W. 
, .' iimych . prżypadkach niż określone w pkt 1 i 2. " 

2. Jeżeli poWstaną okoliczności uzasadniające obni" 
fenie ' wysokości świadczeń. stosuje się odpowiednio prze .. 
pi§y ust. l pkt 1,lub 3. 

3, Wypłatę świadczeń wznawia sIę od dnia ustania 
przyczyn, . ktMe spowodowały wstrzymanie wypłaty, 

jednak za okres nie dłuższy niż , 3 mie'siące' kalendarzowe,' 
' poprzedzając.e mieSI ąc, w którym zgłoszono ' wniosek 
o wznowienie wypłaty . 

4. Je,żeli wstrzymanie ' wypłaty świadczeń nastąpiło 
wskutek błędu organu emerytalnego. wypłatę wznawi5 
się ia Czas od dnia wstrzymania, jednak za okres nie 
dłuższy niż 3 lata wstecz licząc od :miesiąca, w którym . 
zgloszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano de. 
cyżj ę zurz-ęjiu Ó. wznowieniu wypłaty. . 

' Art. ' 67. W ra7;ie zbiegu prawa do emerytury i renty 
przewidzianych 'w niniejszej ustawie albo prawa do tej 
emerytury lub renty z prawem do ' emerytury lub renty 
'przewidzianej , w innych przepisach, jeżeli przepisy 
sZczególne nie stanówią inaczej, wypłaca się jedno z 
tych 6wiad.czeń, a mianowicie' świadczenie ' wyższe lub 
wybrane przez zainteresowanego, z uwzględnieniem prze-
pisu art. 37. ' . 

Art. 68. 1. W razie śmierci o,sobY, która zgłosiła 

wniosek o świadczenia pieniężne, świadczenia należne 
jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi i dzieciom, 
a w razie ich braku - kolejno :. wnuk~m, rodzicom,dziad- ' 
kom i rodzeństwu. Osoby te mają prawo do dalszego pro
wadzenia nJe ukończonego postępowania w celu usta:!e· 
nia prawa do świadczeń. Przepisy art. 31 stosuje się odo' 
powiednio •. 

/. 
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2. S"ladczenia, o których m-owa w ust. 1, wypłaca 
.... WJliosek: 

,lł aałionkalub dzieci o.oby, która zgłosiła wniosek 
• łwladczenia, zamieszkałych z nią w dniu jej 
.mterc:l, 

lł a.lionka lub dzieci nie spełniających warunku' 
,okreilonego w pkt 1. albo innych członków rodziny 
(uat. 1), jeżeU pozostpwali na utrzymaniu osoby, któ~ 
la aglo.Ua w.niosek o świadczenia, lub jeżeli osoba 
la pos~tawał. na Ich utrzymaniu. 

S. Prawo, do łwiaączeń, o których mowa w ust. I. 
:wygua w razie niewystąpienia o nie w ciągu roku od 
oia .imierci oloby, której świadczenia te przysługiwały. 

I 

Art. H. 1. Osoby,któIe pobierały świadczenia pie
mętn. mimo latnienia okoliczności powodujących wy~ 
łaśnl~le prawa do świadczeń lub zawieszenie prawa 
~olch pobierania, są obowiązane do zwrotu pobranych 
kwot, jeżeli były pouczone przez organ emerytalny o oko
licznościach, które powodują wygaśnięcie lub zawieszenie 
prawa do świadczeń. 

2. o.oba, która, korzystała nieprawnie ze świadczeń 
.. podstawie nieprawdziwych zeznań lub dokumentów, 
obowhlzana je&t do zwrotu nieprawnie pobranych kwot. 

3., N;ie można żądać zwrotu nieprawnie pobqmych 
kwot za okres dłuższy niż 12. miesięcy, jeżeli osoba, 
• której mowa w ust. lr zawiadomiła zgodnIe z poucze.
alem o okolicznościach powodująCych ustanie lub zawie
nenie prawa do świadczeń, a mimo to świadczenia , były 
jej nadal omyłkowo wypłacane. a w pozostałych wypad
kach:ia okres' dłuższy niż 3 lata. ' 

4. Organ emerytalny może. odstąpić od żądania zwro
tu nieprawnie pobranych kwot w całości lub części, je
jeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności. 

Art. 70. Organ emerytalny moźe dokonywać potrą
ceń z. łwiadczeń pieniężnych określonych w piniejszej 
ustawie na zasadach i w wysokości określonych w prze
pisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
ro<tzin. 

Art. 71. Swiadczenia pieniężne podlegają egzekucji, 
Zła zasadach i w wysokości o'kreślonych w przepisach 
• zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich' rodzin,' 

Art. 72. 'Minister Spraw Wewnętrznych określa w 
drodze rozporządżenia w porozumieniu z Ministrem Pra
cy, Płac I. Spraw Socjalnych tryb wypłaty świadczeń, za- ' 
lady wstrzymania i wznawiania wypłaty · świadczeń ora:~ 
sas ady podziału renty rodzinnej między uprawnionych 
członków rodziny. . , 

Rozdział 10 

Przepisy przejściowe I końcowe. 

Art. 73. L Prawo do zaopatrzenia na podstawie ni-
/ niejszej ustawy nie przysługuje w f,azie zwolnienia 

funkcjonariusza ze służby z powodu skazania prawomoc
Dym wyr.?kiem sądu na karę dodatkową pozbawienia 
praw publicznych. 

2. Prawo do zaopatrzenia na podstawie ni.niejsze} 
ustawy nie przysługuje również funkcjonariuszowi skaza-

nemu prawomocnym wyrokiem sądu po zwolnieniu za 
służby w Milicji Obywatelskiej na k arę dodatkowq po' 
zbawienia praw publicznych. 

Art-. 74. 1. FunkcjonarilJszom, którzy nie nabywają 
prawa do zaopatrzenia na podstawie niniejszej ustawy, 
or;az pozostalym po nich członkom rodzin przysługuje 
prawo do zaopatrzenia przewidzianego w przepisach o za
opatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin lub w 
innych przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym - jeżeli 
spełniają. warunki przewidziane w tych przepisach. 

2. Prawo do zaopatrzenia osób wymienionych w ust 1 
ustala i świadczenia pieniężne z tytułu tego zaopatrzenia 
wypłaca właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecz

nych. 

Art. 75. l. Funkcjonariuszom oraz członkom rodzin 
pozostałym po funkcjonariuszach zmarłych, którzy wsku· 
tek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków do 
nabycia prawa do zaopatrzenia przewidzianego w ustawie, 
Minister Spraw Wewnętrznych może przyznać wyjątkowo 
to. zaopatrzenie ,oraz określić wysokość emerytury lub 
renty. 

2. Wysokość świadczeń pieniężnych przyznanych na 
podstawie ust. 1 nie może przekraszać wysokości, w ja
kiej przysługiwałyby, gdyby osoby, którym je przyznaoo, 
Bllełniały warunki przewidziane w ustawie . . 

J. Przyznaą.ie zaopatrzenia w trybie określonym w 
ust. 1 nie stwarza prawa do uprawnień przewidzlanych 
wart. 44. 

4. CzŁonkom rndzin pozostałym po osobach zmarłych, 
którym przyznano ' emeryturę milicyjną lub milicyjną ren
tę inwalidzką na podstaWie ust. 1. przyznaje się mili
cyjną rentę rodzinną, jeżeli spełniaJą warunki określone 

w ustawie,. 

Art. 76. Do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariu
szy:' Milicji Obywatelskiej l ich rodzin ' stosuje się odpo
wiednio przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowni
ków i ich rodzin dotyczące: 

1) wyplaŁyemerytur i rent oraz zawieszenia prawa do 
t~ch świadcz~ń w czasie pobytu za granicą, osoby do 
lllch uprawlllonej, . 

2) określenia wypadków, w jakich uważa się za speł

niony warunek pozostawania na utrzymaniu lub przy
czyniania się do utrzymania, wymagany do uzyska
nia niektórych ~wiad~zen przewidzianych w ustawie, 

3) zmniejszania i wypłacania świ adczen osobom pozba
wionym wolności, 

l) wypłaty świadczeń osobom uprawni onym do rent z 
Instytucji zagranicznych. 

f ., 
Art. 77.1. $wiadczeńia ok reślone w ustawie 'przy-

.łUgllją równleż: " 

l) członkom Ochotniczej Rezerwy tvii1icji Obywatelskiej, 
którzy wskutek wypadku w . Z1Ni.ą zku ze służbą w 
Ochotnict.ej Rezerwie Milicji Obywatelskiej zostali 
zaliczeni do jednej z grup inwalidó'w, jeżeli wypadek 
nastąpi! po dniu 30 czerw.ca 1954 L, 

2) rodzinom członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Oby
watelskiej zmarłych po dniu 30 czerwca 1954 r. w 
związku przyczynowym zeslużbą w Ochotniczej Re-

/ 
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zerwie Milicji Obywatelskiej oraz inwalidów wymie
I ni onych w pkt 1. 

2. Podstawę wymiaru świadczeń dla osób wymieni?
. pych w ust. 1 stanowi: 

l) dla nie zatrudnionych minimalne uposażenie za" 
sadniczewraz z dodatkami oraz równowartościi\ 
świadczeń w naturze '--:- Q charakterze stałym ,- przy
sługujące szeregowcOwi Milicji Obywatelskiej, 

2) dla zatru'dnionych - przeciętny miesięczny zarobek. 
obliczony według z·ąsad określonych w przepisach <l 
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, 
nie mńiej jednak niż uposażenie określone w pkt .1. 

Art. 7ę. 1. Za podstawę wymi'aru emerytur i rent . 
przyznanych funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w 
Milicji Obywatelskiej przed dniem l grudnia 1980 r. oraz 
członkom rodzin pozostałym po funkcjonariuszach zmar
Iych przed tym ' dniem i po zmarłych emerytach I reneł
'stach, którzy zostali zwolnieni ze l'iłużby w Milicji Oby- . 
watelskiej przed tym 'dniem - przyjmuje się uposażenie 
zasadnicze, z uwzględnieniem wzrostu uposażenia ,z ty
tułu osiągniętej wyshigl lat, dodatki i równowartość 

świ.adczeń w naturze - o charakterze stałym ~ z zasto
sowaniem sta~ek obowiązujących od dnia 1 lutego 1982 r. 

2. Podstawę wymiaru emerytur i' rent, o których 
mo\va w ust. 1, zwiększa się o kwotę rekompensat z ty
tułu podwyżek cen, które emeryt (rencista) pobierał za 
miesiąc grudzień 1982 r.l podstawę wymiaru renty rodzin
nej zwiększa się o kwotę rekompensaty przysługująaej 
jednej osobie. . 

3. Podwyżkę świadczeń emerytalńo-rentowyc,h, wy
nikającą z różnicy 'między ,wysokością .świadczeń ustalo
nych według przepisów obowiązujących od dnia 1 stycz
nia 1983 r. od . podstawy wymiaru ustalonejzgodńie z 
ust. 1 .1 2 a wysokością świadczeń należnych. w dniu 
31 grudnia 1982 r. realizuje się według następ!ljących 

zasad: 
" 

l) kwotę podwyzki wypłaca się w tr;zech ratach w na-
stępujących terminach; 
o) od dnia I stycznia 1983 r. "- w wy~okości kwot 

rekompensat, o których mowa w , ust. 2, oraz 
jednej trzeciej kwoty pozostałej częśdpodwyżki. 

b) od dnia 1 styczni'a 1984 r. -w wysokości jedńej. 
drugiej pozostałej części podwyżki, 

c) od ' dnia 1 stycznia 1985 r. _ . w wysokości pozo
stałej części pod wyżki, 

2) pierwsza rata podwyżki nie , może być' niżs~a niż 
kwota rekompensat, o których mowa w ust. 2, 

3)- część podwyżki niE) przekLaczającą 100 zł wypli.ca 
się łącznie z poprzednią, 

4) podwyżkę . realizuie się w całości od dnia 
1983r. dla osób, które: 
al są inwalidami I grupy, 

stycznia 

hl . u,kqńczyłylub ukończą dO .dnia 31 gl'Udnia1983 r. 
::-c •. 70 lat życia, . 

5} osobom,· które: 
o) żostaną zaHczone do I grupy inwalidów w okresie 

od dnia l stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 
1984 r. ~ całą pozostałą część podwyżki wypłaca 
si~ od . miesiąca. v{ którym nas~ąpilo zaliczenie do 
l yr upy mwalidÓ·w, 

b) ukończą 7.0 lat życia w okresie od dnia 1 stycznia 
1984 r. do dnia . 31 grudnia 1984 r. - całą pozostał" 
część podwyżki wypłaca się. od dnia l stycznia 
1984 r . 

, 
4. Pbdwyżkę dodatków pielęgnacyjnych oraz dodat- I 

KÓW dla sierot' zupełnych realizuje się w. całości ód dnia 
1 stycznia 1983 r. 

Art. 79. 1. Za podstawę wymiaru emerytur Iren' 
przyznanych funkcjonariuszom zwolnionym 2:e służby w 
Milicji Obywatelskiej w okresie od dnia 1 grudnia 1980 r. 
do dnia 31 stycznia 1982 r. orazczłonkoin rodzin pom
stałym po funKcjonariuszach zmarłych w tym okresIe i po 
zmarłych emerytach i rencistach, którzy zostali zwolnfen,t 
ze służby W Milicji Obywatelskiej w tym okresie -;
przyjmuje się: 

l) uposażenie . zasadnicze, z uwzględnieniem , wzrostu 
uposażenia Ź tytuiu osiągniętej wysługi lat- w wy
sokości przyjętej w podstawie wymiarul wy8okość ~ 
tego uposażenia nie może bl'ć niższa niż upqsażenie 
zasadnicze ustalone dla funkcjoną.riuszy zwolnionych < 

ze służby przed dniem l grudnia 1980 .L, . 

2) dodatki do uposażenia w. wysok05ci przyjętej w pod
sla:wiewymiaru, z uwrzględnieniem sławek dodatł\u 

za stopień milicyjny - w wysokości obowiążuiącej w 
dniu , l lutego 1982 r.; . wysokość tych dodatków nie 
może być niższa od stawek przyjętych dla · funkcjo
nariuszy zwolnionych ze służby przed dniem 1 grud
.nia 1980 r., 

3) równowd~tość świhdczen w naturze - w wysokości 
obowiązującej w dniu 1 lutego 1982 r. 

2. Art. 78 ust. 2 stósuJe się odpowiednio. 

3.Podwyżkę świadczeil emerytalno-rentowych wyni-
kającą z różnicy między wysokością świadczeń ustalo
nyc.h wedłu~ przepisów obowiązujących od dnia l stycz- · 
nia 1,983 r.. od podstawy wymiaru ustalonej"'zgodnie :I 

us.t. J.I 2 a wysokościąświadczen należnych w dniu 
31 grudnia 1982 r. wypłaca się w dwóch ratach: 

) ) ,od dnia 1 stycznia 1983 r. ~vv wysokości kwoty 
rękompensat, .o któLYch mowa ,wart. 78 ust. 2, 

2) od dpia 1 stycznia 1984 r. -". ~ wysokości ,pozo
stałej części podwyżki. 

4. Przepisy aJ.;t. 78 ust. 3 pkt 2-5 oraz ust. 4 stosuje 
się !odpowiednio. 

Art. 80. 1. Podstawę wymiaru emerytur i rent przy
znany<;:h funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w Mi· 
licji' Obywatelskiej w okresie od dnia 1 lutego 1982 r. 
do dnia 31 grudnia 1982 r. oraz członkom rodzin pozosta
łym po funkcjonariuszach zmarłych w tym oktesie i po 
zmarłych emerytach i rencistach, którzy zostaUzwolnieni . 
że służby w Milicji Obywatel,skiej w tym okresie, zwięk
sza się o kwotę rekompensat z tylułu podwyżek cen, któ-, 
're' emeryt (rencista) pobierał w miesiącu grudniu 1982 r., 
podstawę wymiaru renty rodzinnej zwiększa się o kwotą 
rekollJ.pensaty przysługującej jednejosobi~. 

2, Jeżeli kowota świadczenia ustalona od podstawy 
wymiaru okreslonej w ust. I byłaby bez uwzględnienia 
dodatku rodzinnego i dodatku pielęgnacyjnego niższa od 
kwoty przysługującej bez uwzględnienia tych dodatków 
w dniu 3Jgrudnia 1982 r.,świaclczenie wypłaca się nadal 
w d'otychcZdsowej ,wysokości. 



" 
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. . 
Art. 81. 1. Funkcjonariuszom, którzy w dniu Istycz-

nia 1983 .r.pobierali świadczenie określone--w art. 89 usta
wyz ' dnia 31 stycznia .1959 f. o słUżbie funkcjonariuszy 
Milicji Obywatelskiej ' (Dz. U; z 1973 r. Nr 23, poz. 136, 

.. ' S 1974r, Nr 44, poż. 264 i z 1:983 r. Nr 16,' poz. 79) pod
stawę wy'miaru emerytury lub renty zWiększa ;się o kwo
tę ' rekompensat z tytułu ' podwyżek cen, jakie przysługi

wałyby im w wypadku pobierania emerytury lub renty 
w dniu ;n grudnia 1982 r. 

2. Przepis art. 80 ust. 2, stosuje się odpowiednio, 

Art. 82. I. Osobom zwolnionym ze slużby w Milicji 
Obywatelskiej przed dniem l stycznia 198;3 r., k~Óre nie 
nabyły uprawnień' do emerytury lub rentYo" na podstawie 
przepisów obowiązujących do dnia ~lgrtldnlaJ98~ xr •• 
a ,które ~pełniają warunki do tych świ!idczeń napodsta
wie przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 .r., 
świadczenia ustala się według za,sad óbowiązujących do , 
dnia 31 grudnia 1982 r. Podwyżkę emerytur i rent dl~ 
tycilosób reaJ,izuje się zgodnie z art: 78. • 

, 2. Do osób, o których mowa w ust. ' l, , ~e< ' stosuj. 

aię art. 48. 

Att. 83. ' 1. Osobom, które vi idnlu 1 stycznIa . 1983 r • . 
pobierają eijlerytury , lub tenty, prżyzn-aje ' się z urzędu 
należne ·świadczeni.a 'Ił wymiarze , podwyższónym. · 

2. Do osób, które nabyły prawo do emerytuty lul) 
. renty przed dniem 1 stycznia 1983r:; adla :któ~ych 
Świadczenia przed ' tym dniem nie zostały ustalone, sto
luje się przepisy obowiązujące od. tego dnia, z tym że 
wysługę .eme;ytalną oraz świadczenia należne do dnia 
31 grudnia 1982 r. ustala się według przepisów obowią-
zujących do tego dnia. ' 

, I 
, 3. Osobom, które nie nabyły , do dnia ;31 grudnia 

1982 r. uprawnień do emerytur lub ręnt, a ' spełniają Wa
runki do nabycia ' tych świadczeń ha podstawie przepi .. 

" IÓW obowiązujących od dnia 1 . stycznia 1983 r., prty
znaje się świadczenia na ich ' wniosek, z · zd'sŁrzeżenl'em 
ust. 4 i 5. 

4. Emerytura nie' przysługuje fu.akcjonai"iuszom zwol .. 
nionym ze. slu±by przed dnięm 1 stycznia 1973 r. na: 
wlasn'ą prośbę lub-:Z powodU skazania prawomocnym'wy
rokiem sądu ną karę dodatkową utraty praw publicznych 
albo wymierzeni!l kary dyscyplinarnej wydalenia ze 
lłużby,chYba że funkcj'onariusz pobier~ jtiż emeryturę. 

5. Renta inwalidzka nIe przysługuje funkcjonariuszo
"Vi zwolnionemu ze słuiby przed dniem 1 st Y!:"LIlia ' 1973 r. 

na. wlasn~ prośbę, chyba te funkcjonariusz pobiera juf 
rentę. ..... 

6. Osobom, dla których wypłata świadczenia zO"' · 
Jtałazawieszona, a które po dniu 31 grudnia 1982 r. §peł • 
niają warunki dó wyplatytych świadcżeń, wznawia si~ ' 

,'Wypłatę 'wiadczeń na ich wniosek. . 
,I. : '" . ;: ł . 

" 7. Do emerytur I rent nie przysługują od dnIa 
l stycmia 1983 r. dotychczas wypłacane rekompensaty 

~ z tytułu podwyżek Cen. ' 

Art. 84 • . Prawo do , emerytury 'nabywają równiez 
funkcjonariusze zwolnieni ze służby w Milicji Obywa
telskiej przed dniem l lipca 1954 t., jeżeli spełniają wa
runki . 'określona w przepisach obowiązujących do dnia 
31 grudnia 1982 r., wymiaremerytUIy ustala ' się według 
zasad Q'kreślonych wart. 82. ' 

. .. Art. M.ByłYm funkcjonariuszom Milicji Obywatel. 
,.kiej . bezsŁopnia zaopatrzenie emerytalne przysługuje na 
~asad,ach I w wysokości ' określonych. w przepisach o za· 
ppatrzenlu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

MaG. , Do rencistów osiągających- w dniu l stycz. 
'. nla 1983 r.zarobek z "tytułu zatrudnienIa lub dochód z, 
inn'ych tr6deł, do których nie miały ' zastosowania prze· 
pisy 'ustawy dotyczącezm.niejszania renty, obowiązujące 
!do dnia 31 grudnia 1982 r, - przepis art. 22 stosuje siEł 
'o~ dnia l stycmia 1984 r • 

Art.a'7. ' 1. Tracll moci 

l) dekret z dnIa 9 listopada 1955 r. o zaopatrzeniu eme· 
f'ytalny1n funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej 
i . Słutby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U, Nr 43, 

. pOL ' 2ł3f' wzakresie , zaopatrzenia funkcjonariuszy 
.'MUicjiObywatelskiej oraz ich ' rodzin, 

2) dekret z dnia 27 lipca 1955r. O'. zaópatrzeniu eIhe
rytidnymfunkcjonariusz6w organów 'bezpieczeństwa 

pub1icznegoO'r~z ich .rodzin (Oz. U. Nr 31, poz. 184). 

;' 2; W sprawach osób objętych dekretem, o. któr'ym 
mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się niniejsżą ustawę, z tym 

l ~ , że. ilekroć , jest w niej mowa. o dekrecie z dnia 9 listo
i ~pada 1955 f. -, o zaopatrzeniu emerytalnym f\l~kcjonariu'" 

.nów Milfcj.i;, Dbywatelski~j I Służby . Więżiennej oraz ich 
,roQzin. . n~leży rozumieć, dekret wymieniony w usi. 1. 
pld 2. . '.:, 

. . 3, Do czasu wydania przepisów wykonawczych na 
podstawie niniejszej ' ustawyz~thowulą moc priepisydo

, tyc~c;zaspwe, Je~ell, pie , .~q sprzeczne z niniejszą ustawą. 

,~, . 
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ROZPORZĄDZENIBMINISTRA SPRAW WE~TRZNYCH' 
, " ;:" ' , ~ . '.' ~ 

. & dnia 18 lipca 1983 .1. 

-zmieniające rozporządzenIe w sprawie ustalaJila prawa ' do ' z'opatrzenla . emerytalneg& i fąrikcjo:b.afiil$,zY ' Milicji 
oby'WiitelSkiE~j or~zlch rodzin l w sprawie wypłaty 'wiadczeń . . pieniętnych z tytułu tegb-';iadpatrtenia. . 
;" . 

Na podst~wi~ art. 13 u~t. 4, ' art~ 61 l ,art. 72 ustawy 
( • . dnia 31 stytznfa'1959r.o zaopatrzeniu eme'rytalnym 

funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraż ' ich rodzin (Dz. 
'U. z 1983 r. Nr 46, poz . . 210) zarządza się, co następuje: 

.'1. i ",. ' . .~" !' ~' ', ':" , : .• ' :'-', 

'§J. W rO'zporządżeniu Ministra ~prawWewnętrznych 
z dnJa 15 lutegO' 1~73 r; ' w sprawie ustaiani a prawa do za· 
O'patrzenia emerytalnego funkcjonariuszy . Milicji Obywa· 
telskiej. oraz ich rodzin' i w lipravv:ie .wYpłatyświadczeń 




