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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 
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pieniężnych z tytufu tego zaopatrzenia (Dz. ,U: z 1973 r. 
Nr 6, poz. 39 .. z 1977 r. Nr 31, poz. 1.37, z 1981 r" Nr 10, 

,"poz, 47 i z i 982r, Nr 39, poz. 29.4) wprowadza si~ nast~~ 
pujące zmiany: ,'" 

\ 
\ 

1) w § 2 w ust.1w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 
"a) p'osiada "okresy służby w Milicji Obywateiskiej 
uprawniające do emerytury milicyjnej, określone w 
art. 7 ust-awy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu 

' eme~ytaln ym funkcjonariuszy ' Milicji Obywatelskiej 
oraz ich ' rodzin (Dz,U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210), zwa
nej dale j "ustawą"~ 

2) w § 6:" 
al w ust. 2 p~t 3 otrzymuje brzmienie,r " 

,,3) znajdujące si~ w aktach osobowych funkcjo
riariusza dokumenty stwierdzające okresy za
trudmenia, okresy równorzędn~ z okresami za
trudnienia ~raz zalic;zalne do ,' "kresów zatrud" 
nienia, a takze odpisy- z innych niezbędnych 
dokumentów, a· zwłaszcza z akt stanu cywilne
go, z dokumentu , stwierdzającego nadanie od
żnaczenia,z t ytułu którego przysługuje dodatelt 
do emerytury lub renty'.', 

b)w ust. 2 pkt 4 po wyrazach: "zaświadczenie stwier
dzające wysokość uposażenia funkcjonąriusza" do-
daje się wyrazy: "i nagrody rocz~ej", , 

3) w § 9 w ust. 3 wyrazy: "organ prezydium rady naro
'dowej" zastępuje się wyrazami : "właściwy terenowy 
organ aqministracji państwowej : stopnia podsta:wowe~ 
go", 

4) w '§ 16 w ust. 1 skreśla si~ wyraz "powsie:c4nym"~ 
5) w § 17 dodaje si~ ust. 3 w brzmieniu: , 

,,3, Przepis ust. 2 stosuj~ się odpowiednio. w razii! 
nabycia przez zainteresowanego uprawnień do po
bierania renty inwalidżkiej powiększonej z tytułu 
emerytury lub emerytury powiększonej z tytułu 
renty " inwalidzkiej.", 

6) w § 18 wyrazy: ,,3 miesięcy" zastępuje się wyrazamH 
"I miesiąca", , , 

n w § 20 wuś't. 2 dodaje się na końcu wyx:azy: ,,11 w 
, odniesieniu ,do okresów zatrudnienia wykonywanego 

pó dniu 31 grudnia 1980 r.- 22 dni robocze", 

8) w § 21 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Kon
cówkę kwot, przYP51dających do ' wypłaty zaokrągIa 
się w górę do pełnych ' lO złotych", 

9) w§ 23 w ust. 1 wyrazy: "emerytom i rencistom mi
licyjnym legitymacje" zastępUje ' się wyrazami: "legi
tymacje emerytom i rencistom ' milicyjnym oraz ich 
małżonkom, a także up rawnionym do renty !odzinnej 
wdowom (wdowcom) pozostałym po zmarłychfunk
c jonari uszach (emerytac;q i rencistach miIicyjnych)", 

10)§ 24 otrzymuje brzmienie: 

,"§ 24. Pracą zarobkową, której wykonywanie nie po
' woduje ograniczenia lFypła.ty e'meryturyprze,
widzianego wart. 13 usL ' 2 ustawy, jest" rów~ 
nież: 

1) wykonywanie ' prac( nakładczej" uważanej 

, za okres równorzędny z okresami 'zatnidnie- ' 
, nia w wzumieniu przepisów, o zaopatrzeniu 
eroerytaln ym pracowflików' ich ro,dzin, 

2) i wykonywanie przez okres ,nie krótszy niż 
. 9 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy; 
' prac, Z tytułu których emeryt pOSiada do- ' 

chód podlegający przepisom o podatku od 
wynagrodzeń (np. sprzedawcy agencyjni, in
kasenci, pośrednicy ubezpieczeniowi), 

3) pr'owadzenie zakładu rzemieślniczego -Iu~ 
'-', usługowego, ' ' 
4) wykony,wanf'e zawodu w , ' spółdzielćzycłi 

przychodniach lekarskich i lekarsko-denty
stycznych, 

5) wykonywanie przez adwokata zawodu V; 
zespole adwokackim, 

6) wykony~ąnie pracy przez członka rolniczej 
. spółdzielni produkcyjnej, 

7) pr~wadzenie g,ospodarstwa ' rolnego lub ho
, dowlanego.", ". 

11)§ 25 otrzymuje brzmienier 

,,§ 25. Ógraniczenia wyplatyemerytury nie stosuj. 
się również ' do emerytów, którzy: ' 

1). sprawują mandat w organach przed.stawi .. 
cielskfch władzy państwowe), 

2) pełnią funkcję z " wyboru w organachr 

a) partii f sttQnnictw politycznych, 
b) związków , zawo,dowych, 
e) stowarzyszeń , wyższeJ użyteczności. 

3) są członkami Ochotniczej Rezerwy Mil~cJl 
Obywatelskiej i wykonują powierzone im 
zadania określone w przepisach o Ochotni
czej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.", 

12) § 26 otrzymuje brzmienie: 

Ogi-1llliczenia wypłaty emerytur nie stoSuje si~ 
również do ' emerytów w następujących przy .. 
padkach: - , 

1) w ciągu 12 miesięcy od dnla zwolnienia z. 
służby w Milicji Obywatelskiej, 

,2) w okresie od dnia zgłoszeniaprze~ emeryta: 
w ustalonym terminie wniosku o skierowanie, 

, do pracy na ,podstawie przepisów w sprawi. 
\ kierowania ,do pracy funkCjonariuszy zwol-, 

nionych ze służby w Milicji ObYwatelskieJ ' 
-'- do końca mieSiąca" kalendarzowego, ' w. 
,którym powinien podjąć zatrudnienie stQ-ó 
sownie do skiero,4iania, '_ 

3) na podstawfe .decyzji - odpowiednio - dy~ 
rektora Depa rtamen tu Kadr Ministerstwa' 
Spraw Wewnętrznych lub komendanta wo
jewódzkiego (równorzędnego) Milicji Oby~ , 
watelskiej - w razie .stwierdzenia niemoż. 
ności zapewnienia emerytowi odpOWiedniej 
pracy zarobkowej w miejscU-. jego zamiesz~ 
kania lub w miejscowóścipobliskiej, 

4) w okresie odbywania studiów lub . pobiera- ' 
ula nauki przez emeryta przez czas prze
widziany regulaminem szkoły na ukóńc;źe- ' 
nie studiów (nauki) , . 

5) w okresie odbywania przez emeryta nauk( 
w szkołach partyjn ych, 

6) w okresie 1 miesiąca przed 13 miesięcy p,l) ' 
przeniesien iu się emetytana pobyt stały: 
(zamieszkanie) do innejmiejscowośd, " " ; ~ -

/ 

.' ~ 
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1) w okresie sprawowania przez emeryta sta
łejopieki nad dzieckieIY w wieku do 16 lat 
albo· nad członkiem rodziny (inną bliską 

osobą) zaliczonym do I grupy inwali.dów lub 
wymagającym stałej opieki z powodu choro
by, jeżeli opieki tej nie może sprawować 
inny ' członek rodziny wspólnie zamieszkały, 

8) w okresie niezdolności emeryta do pracy 
z powodu choroby sl'wierdzonej zaświadcze
niem ' leczniczego zakład u służby zdrowia 

. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub le
karza tej służby zdrowia.", 

- 13) ł 21-33 skreśla się, 

14) w i 31: 

.' 

a) w ust. 2 wyrazy: "biuro urzędu gminy albo przez 
"- właściwy do spraw opieki społecznej organ prezy

dium dzielnicowej lub miejsltiej rady natodowej" 
zastępuje się wyrazami: "właściwy terenowy organ 
administracji państ~owejstopnia podstawowego~', 

b) liSt. 3 otrzymuje brzmienie: , 
,,3. Podstawę do wypłaty świadczenia do rąk opie- "'" , 

' kuna mpże stanowić również " os wi adczenie 

, '-

i~ ";. 

osoby pełniącęj faktyczną opiekę nad osobą 

uptawnioną do emerytury, lub renty, potwier, 
dzone przez w'łaściwy terenowy orgali admi.ni
stracji państwowej stopnia podstawowego.", 

e) dOdaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,, 4. Organ emerytaln y zobowiązuje osobę pełniącą 
faktyczną opiekę nad osobą upr awni o n ą do 
emerytury lub rep ty ~do ,przedstawtenia n a j póż-
niej w ciągu 12 miesięcy postanowienia sądu 

o ustanowieniu opiekuna lub kura tora. ,W ra
zie nieprzedst-awienia postanowienia sądu w 
wyznaczonym terminie, organ ten zwraca się 

do właściWego organu administracji pa ństwo

wej , stopnia podstawowego w sprawie wystą
pienia' o ustanowienie opiekuna lub ku ra to ra." 

ł 2. ' Rozporządżenie wchodzi w życie z dni em og ł osze
nIa I ma zastosowanie do świadczeń emerytalno-rentowych 
otrzymywarir.ch P?cząwszy od dnia 1 stycznia 1983 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Ki szczak 

) . .' . .. /" ' ;; 

~' ... 

. . . ~, 

' ) ;; ;.-,' 

Ol 

i' '.<" " , 

' .. ~ . 
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