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USTAWA 

z dnia 31 lipca 1985 r. 

O służbie funkcjonariuszy Słuźby BezpIeczeństwa I Mlłłcjl O~ywalelsklcJ Polskiej RZf>C7ypospolltej Lu<lowef • 

Rozdziat 1 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Funkcjonariuszem Służby Bezpieczei1stwa 
lub . Milicji Obywatelskiej . jako formacji uzbrojonych 
podległych Ministrowi Spraw Wey.rnętrznych może być 

obywatel polski 0 < nieskazitelnej postawie etyczno-moral
nej, którego cechuje obywatelska i patriotyczna świado
mość oraz wysoka socjalistyczna ideowość, korzystający 

w pełni z praw publiczn ych, posiadający określone kwa
liffkac je za wodowe or az zdolność fizyczną i psychiczną 

do służby i da jący rękojmię należytego wykonywania 
obowiązków ochrony socjalistycznego państwa, praw 
obywateli i porządku publicznego oraz przestrzegania 
praworządnr ~d. 

2. Funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji 
Obywatelskiej powinny cechować: pelne oddanie Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. wierno~Ć' programowi Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej OIaz ofiarność i sumien
ność ,w wykonywaniu zadiltl w siużbie Narodu. 

Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do funkcjonariu
szy Służby Bezpieczełlstwa l Milicji Obywatelskiej mia
nowanych na stałe, a także do tunkcjonariuszy miano
wanych ,na okres służby przygotowawczej lub kandydac
kieJ. jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. , 

Art. 3. 1. Zdolność fizyczną i psyc~iczną do służby 
ustalają komisje lekarskie podlegle Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych. 

- 2. Minister Spraw Wewnętrznych określa zasady 
oceny ·zdolności fizycznej i psychicznej do służby, a także 
tryb orzekania O tej zdolności oraz właściwość l tryh 
postępowania komisji lekarskich w tych sprawach. ' 

Art. 4. 1. Przed podjęciem służby funkcjonariusz 
Służby Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej, zwany 
dalej "funkcjonariuszem", składa śluoowanie według 
następującej roty: 

.. Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowe), 
świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza 
pełniącego służbę w resorcie Spraw Wewnętrznych -
ślubuję: służyć: wiernie Socjalistycznej Ojczyźnie - Pol. 
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, Narodowi Polskiemu ł 

Polskiej Zj{ldncczonej Partii Robotniczej, chronić konsty
tucyjne zasady ustrojowe Państwa i jego bezpieczeI1stwo, 
nawet z narażeniem swojego życia i żdrowia; 

Slubuję przestrzegać prawa l zasad sprawiedliwości 
społecznej, umacniać socjalistyczną praworządność i po
rządek publiczny, być niezłomny i pryncypialny w wal
ce z przestępczością godzącą w interes Państwa, żyele 
i zdrowie ludzkie, chronić własność społeczną i mienie 
obywateli. umacniać więź ze społeczeństwem oraz rozwi
jać społeczne działania na rzecz ochrony bezpieczeilstwa 
Państwa I porządku publicznego. 

. Slubuję ofiarnie I sumiennie wykonywać powierzone 
mi zadania, ściśle przestrzegać dyscyplin y słuźbowej oraz 
wykonywać rozkazy i polecenia przełcżon ych, przestrze
gać zasad tajemnicy państwowej i służbowej, strzeC! 
dobrego imienia służby , honoru i godności oraz przestrze
gać zasad etyki funkcjonariusza." 

2. Ceremoniał składania ślubowania - określa MinlstaK: 
Spraw Wewnętrznych. 

Rozdział l 

Przebieg służby. 

Art; 5. L Stosunek służbowy funkcjonariusza ~ 
wstaJa w drodze mianowania na podstawie dobrowólneg. 
zgłoszenia się dp podjęcia służby. 

2. Początek służby liczy się od dnia określone\lq 
w roZk8Zi~ ontianowaniu funkcjonariuszem. 

3. Mianowanie może nastąpić po odb~ciu zasadniczej 
liłużby wojskowej albo po przeniesieniu (lo rezerwy. 

. 4. Warunku określonego w ust. 3 nie stosuje się d4 
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funkcJonAriuszy-kobiet oraz do poborowych. o których 
mowa wart. 122 ustawy. 

5. Po przyjęciu do służby funkcjcn ariusz otrzymuje 
kgitymll.cj41 służbową oraz inne dokumenty związane ze 
"ŃUibt\. 

6. Minikter Spraw Wewnętrznych określ a rodzaje 
l wzory legitymacji służbowych i innych . dokumentów 
funkcjonariuszy. organy właściwe do ich wydawania oraz 
usady dokonywania wpisów w tych dokumentach: 

Art. 6. 1. Mianowanie funkcjonariusza ncistępuje na 
okres służby przygotowawczej. który trwa 3 łata. lub na 
~es służby kandydackiej, który trwa 2 lata. 

2. Okres służby kandydackiej zalicza się do okresu 
_łuiby przygotowawczej. jeżely przerwa pomiędzy służbą 
kandydacką a podjęciem służby przygoto wawczej nie 
przekraoza 3 miesięcy. . 

3. Po upływie SlelŻby przyg otowawczej funkcjona
riusz zostaje mid nowany na stałe. 

4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi kwa
lifikacjami fun kcjonariusza przełożony posiadający 
uprawnienia w sprawach osobowych funkcjonariuszy. 
zwany dalej .. plzełożonym'·, może skrócić okres jego 
służby przygotowawczej albo zwolnić funk cjonariusza od 
odbywania tej służby. 

5. W rAzie przerwy w wykonywaniu przez fun~cjo
mariusza obowiązków służbowych. trwającej dłużej niż 

3 miesiące, przełożony może przedłużyć okres jego służby 
przygotowawczej. 

Art. 7. Do mianowania funkcjonariuszy na stano
Wiska Shlżbowe. przenoszenia oraz zwalniania . z tych 
Itanowlsk właściwi sq przełożeni. 

Art. .. 1. Na określone stanowisko służbowe może 
. ftyt mianowany funkcjonariusz posiadający odpowiednie 
:wykształceni. I kwalifikacje zawodowe. 

2. funkcjonariusz jest obowiązany do stałego pod
itouenł. poziomu swojego wykształcenia i doskonalenia 
Iwych kwalifikacji zawodowych. 

3. MinIIter Spraw Wewnętrznych określa warunki 
:w zakresl. wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, 
)at.łm powłl1łen odpowiadać funkcjonariusz na określo
aym _tanowliku służbowym. 

Art. .. 1. Szkoły chorllżych, szkoły podoficerskie 
I _rodt.ł ukolenia tworzy, przekształca i znosi Minister 
Ipraw WeWll4ltrznych. 

2. Mlnlstei- Spraw Wewnętrznycp określa: l' organizację Izkół i szkolenia, 

Ił programy I czas trwania nauki. 

3. Z •• ady powoływania, organizowania i działania 
-.ą.ół wyiazych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
~kreślajłl odrębne przepisy. 

, . 

Art. 10. t. Funkcjonariusz podlega okresowemu opi
aiowaniu .łużbowemu. 

2. Funkcjonariusza zapoznaje się 2. opi nią służbow'l 

W ciągu I" dni od jej sporządzenia; mOŻe on w ter~ninie 
14 dni od zapoznania się z opiniA wnieść odwołanie do 
wyższego przełożonego . 

3. Zasady okresowego opin iowdnia funkcjonariuszy 
f tryb wnoszenia oraz rozpatrywania odV'!ołań cd opinii 
służbowych okreś la Minister Spraw Wewnętrznych. 

Art. 11. 1. Funkcjonariusz może być przeniesionr. 
do pełnienia służby albo delegowany do czasowego peł

nienia służby w innej miejscowości z u r zędu lub na 
własną prośbę. 

2. Do przenoszenia lub delegowania funkcjonariusza 
wła-kiwi są przełożeni. 

3. Czas del eg acji nie może przekraczać 6 miesięcy. 

Minister Spra w Wewnętrznych może przed łużyć czat 
. delegacji do 12 miesięcy. 

Art. 12. I. Funkcjonariuszowi moina powierzyć 

pełnien i e obow.i ązków sł llżbowych na innym sta nowisku 
VI tej samej miejscowości na czas nie p, L:ek raczający 
12 miesięcy. W takim przypadku uposaż.eni e fu nkcjona
riusza nie może być Dbniżone. 

2. Funkcjonariusza można oddelegowdć do wykony
wania pracy poza resortem spraw wewDqtrzn ych. \Varun
ki i tryb oddelegowania, przyznawania uposaże nia oraz 
innych świadczeń , p rzysł. ugujących fu nkcjonariuszowi 
w czasie odde leqowania, określa Minister Spraw We
wnętrznych . 

Art. 13. 1. Funkc jona riUSZa przenosi się na niższe 

stanowisko służhowe w raz ie wymierzenia k'ir y dyscypli
narne j wyznaczenia na nizsze stano wisko sluz l~owe. 

2. Fllnkcjona~iusza można pizenieść na nizsze sta
nowisko służbowe w przypadkach: 

1) orzeczenia trwalej niezd ol ności do peJni " nia służby 

na zajmowanym stanowisku przez komis jE; l ekarską. 

jeżeli nie ma możliwości mian owania go na stano
wisko równorzędne, 

2) nieprzydatności na zajmowanym stanowis!,u. stwier. 
dzonej w opinii słll żbowej w okresie s! u?b y przy
gotowawczej, 

3) niewywiązywania się z obowiązków służb owych na 
zajmowanym stanowisku, stwierdzonego IN okresie 
służby stałej w dwóch kolejnych opiniach siu;'bowych, 
między którymi upłynęło co na jmniej 6 Imesięcy. 

-4) likwidacji zajmowanego stanowiska. jeżeli nie ma 
możliwości mianowania fun kcjonariusza na równo
rzędne stanowisko. 

3. Funkcjonariusza . można przenieść: na nizsze stano
wisko służbowe również na jego prośbę. 

4. Funkcjonariusz. który n ie wyra~iI zq"dy na prze
niesienie na niższe stanowisko z przyczyn . ok reś lonycłl 
w ust. 2, może być zwolniony ze służby. 

Art. 14. I. Funkcjonariusza zawiesza się w czyn
nościach słt! żbowych w razie tymczasowego aresztowa
mia - na czas nie dłużny niż 3 miesiące . 

2. Funkc jonariuszfl można zawiesi ć w czynnośclach 
służbowych w razie wszczęcia przeciwko niem u postępo
wania k.arnego. dyscyplinarnego. a · także POs\(~powanla 

przed sądem honorow ym, jeżeli jest to konieczne dla 
dobra służby. Da CZ1lS nie dłuższy niż 3 miesiące . 

1. W szczególnie uzcsadnion ych przypadkach okres 
Zawieszenia w czynnościach służbowych można przedłuży~ 
do 12 miesięcy. . 

4. Minister Spraw Wewnętrznych okreś la tryb za
wieszania funkc jonari uszy w czynnościach służbowych 
prz.ezprzełożonych . . 

Art. 15. Funkcjonariusz może być skierowany • 
urzędu lub na jego prośbę do komisji lekarskiej podlegr · 



DZIennik Ustaw Nr 38 479 - P0Z_ tli 
--------~---------------------- ------------------------------------~ 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych w celu określenia stanu 
Idrowia oraz ustalenia zdolności fizycmej I psychicznej 
do służby, jak również związku poszczególnych schorzeń 
Je służbą. 

Art. 16. 1. Funkcjonariusza zwalnia siEi .. służby; 

:w przypadkach: 

l) orzeczenia trwałej niezdolności do lłużby przez komi
sję lekarską, 

2) nieprzydatności do 
sluibowej w okresie 

3) wymierzenia kary 
służby, 

służby, stwierdzonej w opinii 
służby przygotowawczej, 

dyscyplinarnej wydalenia z. 

,,) . pozbawienia stopnia Milicji Obywatelskiej na wnio
sek. sądu honorowego, -

5) skazania jJrawomocnym wyrokiem sądu na karę po
zbawienia wolnoścL jeżeli wykonanie kary nie zo
sta lo warunkowo zawieszone. 

2. Funkcjonariusza można zw olnić ze służby w przy
padkach-

1) ni ewywiązywania się z obowiązków służbowych w 
ok resie odbywania służby stałej, stwierdzonego 
w 2 kolejnych opiniach, między którymi upłynęło 

co najmniej 6 miesięcy, 

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę po
zbawi enia wolności z warunkov/yOl zawieszeniem 
wykonania tej ka ry albo orzeczenia warunkowego 
umorzenia post f; pow ania karnego, . 

3) powolania do innej służby paitstwowej lub do pełnie-
nia z \-',;yboru funkcji w organizacji politycznej lula 
społecznej -na wniosek organów władzy lub admi
nistracj i państw owej albo właoz orga!lizacjl politycz-
nych lub społecznych, za jego zgodą, . 

4) nabycia prawa do emerytury milicyjnej I tytułu 
osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, 

5) gdy zwróci się Z taką prośbą, z tym <~8 decyzję w tej 
sp rawi'e n a leży podjąć w ciągu 3 miesięcy od złożenia 
pro';by, 

6} gdy wymaga tego ważny interes służby. 

3. Pozostawienie w służbie funkcjonariusza, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 2, wymaga zgody Ministra Spraw 

( W ewnętrzn ych. 

4. Zwolnienie funkcjonariusza ze służby I przyczyny 
określonej w ust. 2 pkt 6 następuje na podstawie decyz!1 
Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Art. 11. W razie uchylenia prawomocnego wyroku 
skazującego lub prawomocnego orzeczenia o wanmko
wym umorzeniu postępowania karnego l wydania wyroku 
uniewinniającego lub orzeczenia o umorzeniu postępo

wania kam-ego albo w razie uchylenia kary dyscyplinarnej 
wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe lub kary 
wydalenia ze służby - ulegają uchyleniu skutki, jakie 
wymkły dla funkcjonariusza w związku I przeniesieniem 
na niższe stanowisko lub obniżeniem stopnia. O uchyleniu 
mnych skutków decyduje Minister Spraw Wewnętrznych. 

Art. 18. 1. Zwolnienie funkcjonariusza ze służby 
na podstawie art. 13 ust. 4 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 1 l 
oraz uzt. 2 pkt 1 i 4 nie może ~astąpić w 'oIuesie obłożnej 
choroby, przed upływem 12 miesiqcy od dnia zaprzestania 
lłuzby z powodu choroby. chyba że funkcjonariUlI proa 
o ' zwolnienie . 

.. 

2. ZwolnienIe funkcjonariusza ze lłużby na podlta
wie art. 16 ust. 1 pkt 3-5 ł ust. 2 pkt 2 nie mot. nast~pł. 
przed upływem 3 miesięcy od .dnia zaprzestania służby 
z powodu obłożn&j choroby, chyba te funkcjonarlun 
prosi o zwolnienie. 

Art. 19. 1. Funkcjonarlusza~kobietf -nie można .. 
okresie ciąży i w czasie urlopu macleB}'ńsldego zwolnił 
u służby, z wyjątkiem przypadków określonych wart. Ił 
ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 5 il. 

2. W razie zwolnIenia funkcjonariusza-kobiety .
służby na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 6, przysługuje jej 
uposażenie do końca urlopu macierzyńskiego. 

Art. 20. 1. Oficerów żwalnia .. służby Minister 
Spraw Wewnętrznych, a w przypadku orzeczenia trwałej 
niezdolności do służby lub skazania prawomocnym wyro
kiem sądu na karę pozbawienia wolności, jeżeli wykon.
nie ka_ry nie zostało warunkowo zawieszone - przełożOIlf. 

2. Chorążych, podoficerów i szeregowych zwalniak 
ze służby przełożeni. 

Art. 21. 1. Funkcjonariusz zwolniony .. służby 
otrzymuje niezwłocznie świadectwo służby oraz na swój 
wniosek opinię o służbie. 

2. Funkcjonariusz może żądać sprostowania świddec
twa służby oraz odwołać się do wyższego przełożonego 
od opinii o służbie w terminie 1 dni od dnia otrzymania 
opinii. 

3. Szczegółowe dane, które nalety podać w świadec
twie służby oraz w opinii o służbie, a także tryb wyd •• 
wania 1 prostowania świadectw służbf oraz odwoływania 
Itę od opinii o służbie określa Minister Spraw Wewnęt.rs
Dych w przepisach wydanych na podstawie art. 58 ustawy. 

Rozdział 3 

Stopnie MłllcJł ObywatelskieJ. 

Art. 22. 1. Stopnie' Milicji Obywatelskiej, zwa~ 

dalej "stopniami", nadaje si~ funkcjonariuszom Słułby 
Bezpieczeństwa oraz Milicji Obywatelskiej w drodze JDia,. 
Dowania. 

A. Ustanawia si .. następujllce stopnie Milicji. ObY"''' 
lelskiej, 

l) Izeregowl Milicji ObywatelskieJ' 
a) szeregowy, 
b) starszy szeregowy, 

2) podoflcQrowie Milicji Obywatelskiej: 
a) młodt\l podoficerowie, 

- kapral, 
- starszy kapral, 

b) Itarsi pbdoficerow1~ 

- plutonowy, 
- sierżant, 
- Itarszy sierżant, 

- sierżant sztabowy, 
- starszy sierżant Iztabowy, 

Ił chorłliowie Milicji Obywatelskiej, 
al młodsi chorążowie I 

- młodszy chorąży, 

- chorlłży, 
b) Itarsi chorłlżowie: 

- ItarszJ chorl\ży, 
- chorłlży sztabowy, 
- Itaruy chorllif atab9WJ'! . 
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~ oficerowie Milicji -QbYVw'atelskiej: 

.t młodsi oficerowie: 
- podporucznik. 
- porucznik. 
- kapitan; 

b) starsi oficerowie: 
- major •• 
- podpułkownik. 
- pułkownik, 

5) generałowie Milicji ObyWatelskiej: 
a) genera! brygady, 
b) generał dywizji, 
c) generał broni. 

Art. 23. Ustanawia lię następujące korpusy funkcjo-
nariuszy: 

1) korpus szeregowych, 
2) korpus podoficerÓw, 
3) korpus chorążych, 

ł}korpus oficerów. ' 

Art. 24. 1. N a 
funkcjonariusza z 
służbowe. 

stopień szeregowego 
dniem mianowania na 

mianuje się 

stanowisko 

2. Na stopnie szeregowych oraz na stopnie podofi
cerskie mianują przełożeni posiadający uprawnienia w 
Iprawach osobowych funkcjonariuszy. 

3. Na atopnie chorążych mianuje Minister Spraw 
Wewnętrznych lub upoważniony przez Iliego przełożony. 

•. Na pierwS'lY stopień oficerski. z 'Iastrzetenłem 
przepisu art. 32 ust. 2. oraz na stopień generała mianuje 
Rada Państwa na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych. 
Na pozostałe stopnie oficerskie- mianuje Minister Spraw 
Wewnętrznych. 

Art. 25. 1. Mianowanie na stopień podoficerski lub 
na stopień cborążego jest uzależnione od pozytywnej 
opinł! służbowej i zajmowanego stanowiska służbowego, 
a ' ponadto na stopień: 

l) młodszego podoficera -od ukończenia szkoły pod
oficerskiej albo zdania egzaminu na podoficera. 

2) starszego pod oficera - od posiadanego średniego wy
kształcenia i ukończenia szkoły podoficerskiej albo 
zdania egzaminu na podoficera. 

3) chorążego - od posiadania średniego wykształcenia 
I ukończenia szkoły chorążych aibo zd-ania egzaminu 
na chorążego. . -

_ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można 
mianować na pierwszy stopień podoficelski lub na stopień 
chorążego funkcjonariusza , mimo niespełnienia warunku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3. 

Art 26. 1. Warunkiem _ mianowania -na pierwszy 
stopie.ił oficerski jest pozytywna opinia służbowa, zajmo
wanie określonego stanowiska oraz ukońqenie wyższej 

~zkoły Ministerstwa Spraw Wewnętrznych albo ukończe
nie innej szkoły wyiszej i studium oficerskiego szkoły 
wyższej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych .lub zdanie 
egzaminlJna oHcera. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można 
mianować na pierwszy stopień o!icerski .funkcjonariusza, 
który nie spełnia warunku ukończenia szkoły lub zdania 
egzaminu, o któr ym mowa w ust. 1. 
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Art 2'1. Mianowanie na kolejny wyższy stopień na
stępuje stosownie do zajmowanego stanowiska 'służbO" 
wego, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w za. 
leżności od opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nit! 
może jedD8knastąpić wc~eśnle} nit po przesłużeniu VI. 
_topniu: . 

kaprala - roku, 
starszego kaprala - roku, 
plutonowego - 2 lat, 
.ierżanta - 2 łat. 

Itarszego .iertanta - ,3 lat, 
lierżanta .ztabowego - 3 lat, 
miodnego chorążego - 3 lat. 
chorążego - • lat. 
starszego chor,żego - 5 lat. 
chorążego ntabowego -5 lat, 
podporucznika - 3 lat, 
porucznika - " lat, 
kapitana - 5 lat, 
m.ajora - 4 lat. 
podpułkownika - .. lat. 

Art. ~. 1. W przypadkach usługullłCych na szczegÓI. 
ne uwzględnienie funkcjonariusza posiadającego pozy
tywną opinię s.łużbową oraz szczególn~ kwalifikacje za
wodow.e lub umiejętności do pełnienia służby 9a odpo
Wiednim stanowisku służbowym można mianować na: 
wyższy stopień mimo niespełnienia innych warunków wy.
m.aganych do mianowania na ten Itopleń albo przed upły
wem ustalonych okresów. 

2. PunkcJonariusza zwolnionego ze służby można 

mianować na kolejny wyższy stopIeń za szczególne za
'ługi w umacnianiu bezpieczeństwa państwa i porządku 

pubUcznego. 

Art. 29. ~. Stopnie podoficerów. chorążych, oficerÓvt 
l generałów sl'l dożywotnie. 

2. Funkcjonariusze zwa l,nieni ze służby mogą używaĆ 
posiadanych stopni, o któryc.~ mowa w art. 22. 7. doda
niem określenia: 

J 
l) "rezenvy". jeż ell funkc jonariusz podlega ohowiązkowI 

służby wojskowej [ został uzna.ny za zdolnego d<lł 

tej służby, 

2) "w stanie spoczynku". je:i:ell funkcjonariusz nie pOd
lega obowiązkowi służby wojskowej. 

. 3. Utrata stopnia wymienionego wart. 22 następuje 

• razie: 

1) -utraty obywatelstwa polskiego lub 

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę do
datkową pozbawienia praw publ1cznych albo 

ł) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę po
zbawienia wolności na czas nie krótszy od roku q 
przestępstwo" popełnione z niskich pobudek. 

4. Pozbawienie stopnia wymienionego w art. 22 może 
nastąpić na wniosek .sądu honorowego za popełnienie 

czynu podlegającego orzecznictwu tego sądu, 

Art. 30. O pozbawieniu lub obniżeniu stopnia orzeka 
przełożony właściwy do mIanowania na ten stopIeń. O po
zbawieniu stopnia podporucznika or~ka . MinIster Spraw 
Wewnętrznych. a o pozbawieniu stopnIa generała decy. 
duje Rada Państwa. 

• 

• I 

'\ 
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Art. 31. 1. Funkcjonariuszowi przywraca si~ stopień 

" razie uchylenia: 

l) prawomocnego skazania na ku, dodatkow4 pozba
wienia praw pubUcznych lub 

I) prawomocnego skazania na kar, pozbawienia wol
'ności za przestępstwo popełnione z ,- niskich pobudek 
albo 

Ił decyzji. na której podstawie nastąpiło pozbawienie 
stopnia. albo 

-4) kary dyscyplinarnej obniżenia Itopnia. 

2. O przywróceniu stopnia orzeka przełożony właści
wy do mianowania na stopień, o' przywróceniu stopnia 
podporucznika orzeka Minister Spraw Wewnętrznych, 

Itopień generała przywraca Rada Państwa na wniosek 
Ministra Spraw Wewnętrznych: 

Art. 32. 1. Osobę przyjmowanlł do służby l posiada
JIlCą stopień wojskowy mianuje ' się na stopień Milic.Ji 
Obywatelskiej równorzędny ~ posiadanym stopniem woj
Ikowym. 

2. Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadajllceJ 
Itopień wojskoWy podporucznika na stopieńpodporucz

nika Milicji Obywatelskiej mianuje Minister Spraw We-
wnętrznych. . 

Art. 33. Minister Spraw Wewnętrznych ustala szczegó
łowe ZllSddy i tryb mianowania. funkcjonariuszy na 
Itopnie. 

Rozdział -4 

Obowiązki funkcJonariusza. 

Art. 34. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany wiernie ~ 

służyć Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. chronić Jel 
konstytucyjne zasady ustroj0w.e nawet z narażeniem zdra

'wla i· życia oraz sumiennie wykonywać zadania nakre
śloneprzez nClc 'Le!ne ()rgany władzy państwowej i r~d 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wynikające z 
uchwał centra in ycll o:galJ.6w Polskiej Zjednoczonej. Partit 
Robotnicze j, 

2. Funkc jonariusz jest obowiązany przestrzegaĆ pra
wa oraz kie rować się poczuciem szczególnej odpowie
dzialności za ochronę bezpieczeństwa państwa ł porządku 

publicznego, ochronę , własności społecznej oraz życia. 

zdrowia i mienia obywateli. . 

3. Funkc jonariusz jest obowiązany bezwzględnie prze
Itrzegać dyscypliny służbowej i sumiennie wykonywać 
rozkazy oraz polecenia przełożen ych. 

Art. 35. L Funkcjonariusz j'est obowiązany zachowaĆ 
w tajemnicy wszystkie wiadomości stanowiące tajemnis" 
państwową lub służbową. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno 
w czasie służby, jak .i po zwolnieniu ze służby. 

3. Od obowiązku zachowania tajemnicy w określo

nych przypadkach może funkcjonariusza zwolnić Minister 
Spraw Wewnętrznych lub upoważniony przez niego prze
łożony, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 
Izczególn ych. 

ArL 36. 1. Czas pełnienia służby funkcjonariusza jest 
określany wymiarem jego obowiązków. z uwzględnieniem 
uprawnień do wypoczynku. 

l. Rozkład czasu służby określa Minister Spraw W ... 
wnętrzn ych. 

Art. 37. 1. Funkcjonariusz w czasie służby jest -obo' 
wiązany do noszenia przepisowego umundurowania l wy
posażenia. 

2 Minister Spraw Wewnętrznych określi przypadki. 
w których funkcjonariusz w czasie wykonywania obo
wiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia umun
durowania. jak również przypadki. w których funkcJo
nariusz po zwolnieniu ze ' służby może nosić umundur~ 
wanie. 

Art. 38. 1. Funkcjonariusz nie może bez zezwolenia 
przełożonego podejmować zajęcia zarobkowego pou 
służbą. ' 

2, Funkcjonariusz może ogłaszać swoją twórczość 

literacką, publicystyczną i naukową. Ogłaszanie twórczości 
związanej ze służbą wymaga zezwolenia przełożonego. 

Art. 39. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany poinfor
mować przełoionego o przynależności do organizacji lub 
Itowarzyszeń krajowych. działających poza służbą. 

2. Przynależność do organizacji lub stowarzyszeń za· 
granicznych albo międzynarodowych wymaga zezwolenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych łub upoważnionego przez 
niego przełożonego. 

Art. 40. Punkcjonariusz jest obowiązany uzyskać dla 
siebie. małżonka oraz dla dzieci pozostających na · jego 
utrzymaniu zezwolenie Minilitra Spraw Wewnętrznych lub 
upoważnionego przez niego przełożonego na wyjazd l po
byt za granicą. Minister Spraw Wewnętrznych określi 
przypadki. w których zezwolenie nie jest wymagane. 

Art. 4.. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na 
podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2 pkt 2 i 5, 
przed upływem 10 lat od ukończenia nauki w Akademii 
Spraw Wewnętrznych lub w wyzszej szkole Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych albo 5 lat od ukończenia nauki 
w innej szkole Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lubi 
nauki w innej szkole. której koszty zostały pokrY,le ze 
srodków Ministerstwa Spraw \Vewnętrznych --'- jest obo
wiązany zwr"ócić kwotę stanowiącą równowartość krjsztóW 
wyżywienia i umundurowania otr'lymanych w czasie 
nauki. 

. 2. Minister Spraw Wewnętrznych określa koszty. 
o których mowa w ust. L zasady ich zwracania oraz 
przypadki zwolnienia z obowiązku. zwrotu tych kosztów. 

Rozdział 5 

Prawa funkcjonariusza. 

Art. 42. Funkcjonariusz przy wykonywaniu oboy.;iaz-
ków służbowych lub innych powierzonych mu zadań . ze 
względu na ich charakter. korzy:sta ze szczególnej ochro
ny prawnej, określonej w odrc;b nych przepisach. 

Art. 43. 1. Funkcjonariusze mogą tworzy4 rady; 
funkcjonariu~zy. 

'2. Z"da niem rad funkcjonariuszy jest ochroha l repre
%ent~wanie wobec kierowników jednostek organizacyj
nych podleqiych Ministrowi Spraw Wewnętrznycb Intere
sów zawodowych i socjalnych funkcjonariuszy tworzą

cych te lady, a także rozwijanie innej działalności zmie
rzającej do popra'.vy ich warunków bytowych. locjalnych 
\ kulturalnych. . 
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3. Organizację rad funkcjonariuszy oraz prawa i obo
wt,zkl ich członków okcesJa statut uchwalony przez ~adę 
funkcjonariuszy i zatwierdzony przez Ministra Spraw We
Wll~tn;n ycb. 

4. Zasady współdziałania rad funkcjonariuszy z kie
rownikami jednostek organizacyjnych podległych Mini
Itrowi Spraw ' Wewnętrzn vch określa Minister Spraw We
wnętrznych. 

Art. 44. Funkcjonariusz. który W związku ze służbą 

'mmał trwałego uszczerbku na U!roWIU iui, p"niósł szkodę 
w przedmiotach osobistego użytku. olllym 'lje o(js,tk"do
wanie ustalone w odrębn ych przepisach W razie śmierci 
funkcjonariusza w związku ze służhą, odszkodowanie 
.ulóymujlł pozostali po nim członkowie rodziny. 

Art. 45. 1. Funkcjonariusz po 15 lal'clch służby na· 
bywa prawo do emerytury milicyjnej. 

2. Funkcjonariusz, który stał się inwalidą, jest upraw· 
_iony do milicyjnej renty inw,alidzkiej. . 

3: Członkowie rodzin po zmal łych funkcjonariuszach 
lłI uprawnieni do milicyjnej renty rodzinr,ej. 

4. Zasady przyznawania świadczeń określonych w 
aat. 1-3 ~ormują przepisy o zaopatrzeniu emel ytalnym 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich [udzin. 

Art. 46. 1. Funkcjonariusz otrzymuje bezpłatnie 

1IDlundurowanie. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych określa: 

I) wzory, żasady i sposób noszenia umundurowania 
I -oznak milicyjnych oraz zasady i sposób noszenia 
orderów, 09znaczeń, medali i odznak, 

2) _ normy umundurowania. 

3. Wysokość i warunki przyznaw,mia równ0wai.nika 
pieniężnego w zamian za umundurowanie określa Minister 
Spraw. Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Fi~ 

Iłensów. 

4. Funkcjonariusz mianowany na okres służby przy
gotowawczej zwraca w przypadku zwolnienia go ze służ
by umlmrlurowanie. którego okres zużycia nie upłynął, 

lub odpowiednią część równoważnika pieniężnego. 

Art. 41. Funkcjonariu'sze określonych jednostek orga
Dlzacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
otrzymuj~ wyposażenie specjalne. Zasady przyznawania 
l sposób noszenia wyposażenia specjalnego określa Mini~ 
Iter" Spraw Wewnętrznyd' 

Art. 48. Minister Spraw \Vewnętrznych określa, przy
padki, w których funkcjonariusz otrzymuje wyżywienie, 

oraz normy . wyżywienia. Przypadki I wysokość otrzymy
wania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywie

Dle ustala Minister Spraw Wewnętrznych w porozumie
atu li Ministrem Finansów. 

Art. 49. t. Punkcjonarius2;owi członkom jego ro~ 

.dny przysługuje prawo przejazdu na koszt Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych państwowymi środkami komuni
kacji raz w roku do jednej z obranych przez siebie 
miejscowości w kraju I z powrotem na warunkach okre
'looych przez Ministra Spraw Wewnęttznych. 

1 W razie nlewykorzyst.nla przysługującego prze
Jazdu osoba uprawniona otrzymuj. sryczałtowany równo
w.tnik pieniężny na warunkach określonych przez Mini
lU. Spraw Wewn,trmych. 

3. Osobom, o których mowa w ust. L mogą być 
przyznawane także inne świadczenia socjalne I bytowe, 
których rodzaj i zakres ustala Minister Spraw Wewnętrz
nych. 

Art, 50. Funkcjonariuszowi oraz jego małżonkowi 

przysługuje prawo do ulgi przy przejazdach panstwowy
mi środkami komunikacji w zakresie i na warunkach 
określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Ko
munikacji w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz" 
nych. 

Art 51. 1. Funkcjonariuszowi. i członkom jego ro
dziny przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń służby 
zdrowia resortu spraw wewnętrznych na zasadach okre
ślonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych . 

2. Funkcjonariusz i członkowie jego rodziny mogił" 
również korzystatz bezpłatnych świcldczen leczniczych 
zakładów społecznych służby zdrowia w zakresie i na 
warunkach określonych ' w drodze rozporządzenia przez 
Ministrów Zdrowia i . Opieki Społecznej oraz Spraw We
wnętrznych lub świadczen leczniczycłt innych zakładów 

słlJzby zdrowia na warunkach okreslonych przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z zainteresowa
n ymj ministrami. 

3. Swiadczenia, o których mowa w ust. l i 2, przy
sługują również osobom uprawnionym do zaopatrzenia 

. emerytalnego na zasadach określonych w przepisach 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Oby
wdtelskiej oraz ich rodzin. 

Art. 52. 1. Funkcjonariuszowi. który nabył prawo 
do milicyjnej renty z tytułu inwalidztwa nie poiostajlł

cego w związku ze służhą, oraz uprawnionym członkom 
jego rodziny. a także osobom uprawnionym do renty ro
dzinnej po funkcjonariuszu. którego śmierć nie pozostaje 
w związku ze służbą, przysługuje prawo do bezpłatnych 
świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby 

zdrowia. 

2. Funkcj0nariuszowi zwolnionemu ze służhy, który 
nie nabył uprawnien do zaopatrzenia pmerytalnego okre
ślonego w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnvm funkcjo
nariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin, a także 

członkom jego rOdziny przysługuje prawo do swiBdczen 
leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia w za
kresie i na warunkach przewidzianych dl.a pracowników, 
z którymi stosunek pracy został rozwiązany. 

Art. 53. Za członków rodziny funkcjonariusza upraw
nionych do świadczen przewidzianych 'Ii art. 49. 51 i 51 
uważa lię małżónka i dzieci, na które przysługuje do
datek rodzinny. 

Art. 54. Okr(1s służby funkcjonariusza traktuje si'l 
jako pracę w szczególnym charakterze, w rozumieniu 
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym ' pracowników 
i ich rodzin. 

Art. 55. funkcjonariuszowi-kobiecie 
szczególne uprawnienia przewidziane dla 
według przepisów prawa pracy, jeżeli 

niejszej ustawy nie stanowią inaczej. 

przysługu III 
pracownicy 

przepisy ni-

Art. 56 .. 1. Funkcjonariuszowi, który podjął pracę W 

ciągu roku od dnia zwolnienia ze służby, a jeżeli pełnił 
służbę przygotowawczą - w ciągu 3 miesięcy od tego 
dnia, o~res służby wlicza lię do okresu zatrudntenia w 
zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa 
pracy. 

2. Przepis ust. niema lla~tosowania, jeżeli przepiaJ 
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prawa pracy przewiduj~, te upływ okresów, • kt6rycll 
mowa w ust. 1, nie stanowi przesuody d. ko~ 
przez pracownika z okrełlonych *wiadczeń. 

3. Jeżell funkcjonariusl nie moie podJ4t zatrudni .. 
Illa w czasie określonym w ust. 1 q względu na clto
robę powodująClI niezdolność do pracy lub lnwaUdstw .. 
zachowuje uprawnienia określone w ust. 1 w razie pod
~ęcia zatrudnienia w cią~u 3 miesięcy od dnia ustania 
niezdolności do pracy lub inwalidztwa. 

4. Przepisó\y ust. 1 i 2 nie stoIuje się do funkcjo
nariuszy zwolnionych ze służby w razie skazania prawo
mocnym wy rokiem sądu lub ukarania karq dyscyplinarn4 
wydalenia ze służby albo pozbawienia stopnia na wniosek 
sqdu honorowego. 

Art. 57. 1. Funkcjonariuszy zwolnionych ze słutby, 

którzy nie ukończyli : mężczyźni - 55 lat tycia, kobie
ty - 50 lat życi a i nie zostali zaliczeni do jednej z grup 
inwalidów , kieruje się na ich wniosek do pracy w uspo
łecznion yc h zakładach pl acy. 

2. Prezes Rady Ministrów określa zasady i tryb ki ... 
rowania do pracy funkcjonariuszy zwolnionych ' ze lłużby 
oraz właściwość organów w tych sprawach. 

Art. 58. Minister Spraw Wewnętrznych określa spo
sób pełn ienia I przebieg służby oraz szczegółowe prawa 
i obowiązki funkcjonariuszy. 

Rozdział 6 

Urlopy lunkcjonarlu.lly. 

Art. 59. 1. Funkcjonariuszom przysługuje pra~ •• 
corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 
30 dni kalendarzowych. 

2. Funkcjonariusz uzyskuje prawo do pierW82~ 
urlopu po roku służby. 

Art. 60. 1 . Z ważnych względów służbowych fWlkcjo
nariusza można odwołać z urlopu ~pocżynkow.go, 
a także wstrzymać mu -udzielenie urlopu wcałoścl lu1ł 
'W części. Termin urlopu może być także przesunięty na 
wniosek funkcjonariusza umotywowany ważnym! WSOI~ 
darni. 

2. Funkcjonariuszowi odwołanemu z urlopu przy.łu

guje zw rot kosztów przejazdu spowodowanych odwoła. 

niem według norm ustalonych w przepisach o naletnot
ciach służbowych w przypadiach przeniesienia lub d.l.
gowania, jak również innych kosztów, które oce'la 
Minister Spraw 'Wewnętrznych. 

3, Odwołanie funkcjonariusza 2 urlopu ze względów 
służbowych wymaga zgody przełożonego. 

4. Funkcjonariuszowi., który nie wykorzystał urlopu. 
w danym roku kalendarzowym, urlopu tego należy udzie
lić w ciągu pierwszych 3 miesięcy następnego roku. 

Art. 61.- Mi!1ister Spraw Wewnętrznych może wpro
wadzić płatne 'lIrlopy dodatkowe w wymiarze do 15 dni 
kalenda rzowych rocznie dla funkcjonariuszy, którzy 
pełnią służbę w warunkach .szczególnie ucillillWYCA 

- i szkod liWYCh dla zdrowia albo osiągnęli określony wiek 
lub staż służby, albo gdy jest to uzasadnione szczegól. 
nymi właściwościami służby. 

Art. 62. Fu nkcjon ariusz zajmujący stanowisko nau
czycie la l ub nauczyCiela akademickiego w szkołach Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych otrzymuje corocznie płatny: 
urlop dodtttkowy w wymiarze 12 ,dnl kalenda:zowych. ' 

Pas. Uli 

Art. 83. Funkcjonariuszowi można udzielić płatnego 

urlopu zdrowotnego lub okolicznościowego, a także urlo
pu bezpłatnego lt ważnych przyczyn. 

Art. 64. Minister Spraw Wewnętrmych obeśla 
szczegółowe zasady udzielania funkcjonariuszom urlopów, 
tryb postępowania w tych sprawach. a także wymiar 
urlopów, o których mowa wart. 61 i art. 63. 

Rozdział 1 

WyróżnienIa i odpowiedzialnośl: dyscypllnarna. 

Art. 65. Funkcjonariuszowi, który wzorowo 'wykonu
je obowiązki, przejawia tnicjatywę w służbie i doskonall 
kwaIifikac je zawodowe, mogą być udzielane wyróżnienia: 

1) pochwala, 

l} pochwala w rozkazie. 

3) nagroda pieniężna lub rzeczowa, 

") krótkoterminowy urlop. 

5) pn:yznanie odznaki resortowej, 

6) przedstawienie do odznaczenia państwowego, 

1) przed terminowe mianowanie nil wyższy stopień, 

8) mianowanie na wyższe stanowisko służbowe, 

9) wpisanie do Honorowej Księgi Zćlsłużonych Funkcjo
nariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatel
lkiej, Lołnierzy oraz Pracowników Resortu Spraw 
Wewnętrznych. 

Art. 66. Funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną za popełnione p rzestępstwa -niezależnie 

od odpowied zialności karnej. 

Art. 67. Funkcjonariusz podlega odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za naruszenie dyscypliny służbowej oral: 
w innych przypadkach określonych w ustawie. 

Art. 68. 1. Funkcjonariuszowi mogą być wymierza
ne kaI'Y d yscyplinarne: 

1) upomnienie. 

- l) nagana, 

3) surOwa nagana, 

") nagana z ostrzeżeniem, 

5) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na 
ujmowanym stanowisku, 

tS) wyznaczenie na n iższe stan owisko służbowe, 

1} obniżenie stopnia o jeden lub o dVi a w obrębie dilna~ 
go korpusu, 

8) ostrzeżenie o niepelnej przydatności do służby, 

9) wydalenie ze służby. 

2. Nieza leżnie od kar wymienionych w ust. 1 m oż. r. a 

ponadto wymierzyć ka rę zakazu prowadze!1ia pojazdó w 
mechaniczn ych i innych pojazdów na okres od 6 miesięcy 
do 3 lat. Karę tę wymierza się tylko za c:tyn po legając y 
na naruSzeniu p rze :)i~6w o ruchu drogowym, p rxliegają

ey orzecznictwu kolegium do spraw wykroczeń, Z d który; 
odrębna ustawa prze widuje orzec:enie takiej kary . 

3. W stosunku do fun kcjona riusza - w służbie kand y
dackiej, oprócz kar wymienionych w ust. L można sto:;o,;' 
wać ponadto następująca kary dyscyplinarne: 



I) wykonywanie ' czynności porzlldkowych ' poza kolej- , 
' nością, v 

2) zaka~ opuszczania miejsca żakwaterowania, / ' 

3) areszt do 14 dni. 

Okrel aresztu nie podlega zaliczeniu do okresu służby, 

.&. W uzasadnionych przypadkach ~lOżna łącżyć kani 
wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe oraz karę, 

wydalenia ze służby z karą obniżenia stopnia, a w spra
wach o wykroczenia w rU<;;lu drogowym - z zakazem 
prowadzenia pojazdów mechanicznych i innych pojazdów. 

Art. 69. l : Nie możlla. wszcząć postępowania dyscy
plinarnego po upływie 90 , dni od dnia otrzymania przez 
przełożonego. o którym mowa wart . 73, wiadomośc i' 
o popelnien i\ł przewinienia lub naruszeniu dyscypliny 
lłużbowej . 

2. Nie można wymi~rzyć funkcjon~riuszowi kory 
dyscyplinarnej po upływie 2 lat od dnła: 'popełnienia 
czynu, o którym ' mowa. w liSt. L ' ' 

3. W przypadku . Hopelni~nia , czynu .... zab ronion ego 
prz~z pra wo kar;Ile nie 'rri~żn~ ~yillle rzyć funkcJon'ariuszo
wl kary dyscyplinarnej po us ta niu karalności tP.go czynu, 
określonym w przepisach pra wa karnego. . , ~ 

Art. 70. I. Za wyk.r0c zen ~a p odl eg ające rozppżnaniu 

w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprdwach 
o wykroczenia t unkc jonariusz ponosi odpowiedzialnoś,ć 
dyscyplinarną, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej. 

2~ Organy powoł ane do orzekania w sprawach o wy
kroczenia. a także inne zainteresowane organy lub insty
tucje kierują wnios ki o ukaranie funkcjonariusza do 
włl1Ściwegoorga nu podległego. Ministrowi Spraw We
wnętrznych ' lub do Ministra Spraw Wewnętrznych. -

3. Za wykrocze,nia. za które stosownie do przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach c wykroczenia lub 
Innych p rze pisów szczególnYch właściwe organy określo
ne w tych przepisach mogą nakład a ć grzywny w drodze 
mandatu ka rnego, funkcjonariusze podleg a ją odpowie
dzialności w trybie postępowania mandatowego; kary 
grzywny w drod zp- mandatu karnego wymierzaj ą funkcjo-
iuuluszom te organy. ' 

.(. W ra zie odmowy _ luh nieuiszczenia w terminie 
grzywny wymierzonej w drodze mandatu karnego, organ 
upoważniony do je j n a łożeni a kieru je wniosek o ukaranie 
funkcjona riusza do wł aś ci weg o organu p od l eg łego Mini
Itrowi Spraw ' Wewnęt r.znych lub do Ministra Spraw We-
wnętrznych. ' 

Art. 71. W przypadkach ok reś l on ych wart. 70 
ukaranie dyscyplin arne nie może n as tąpić po upł ywie 

terminu przedawni enia okreś l onego dla da nego wykro
aenia w K odeksie wykrocze ń . 

Art. 72. 1. Za czyny, za któ rp. w myś l ' odrębnych 

przepisów właściwe organ y są uprawnione do n a kłada.nia 

kar porządkowych, funkcj on ariusze pon oszą wyłącznie 
odpOWied z i a ln ość dyscyplinarn ą, 

2. Odpowi edzialności dyscyplinarnej podlegają rÓw
nież funkcjonarius ze w przypadkach, gdy właściwe or9a
ny III uprawnione do stosowania grzywny w celu przy
muszenia. 

3. O pociągnięcie funkcj onariusza do odpowiedzial
ności dyscyplinarnej występują organy, o których mowa 
w ust. 1 i 2. do wła ściwego organu- podległego Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych lub do Ministra Spraw Wewnętrz
Dych, ' 

, ;. Pos.1Rl 

. Art. 73. '. h . 'Właśclwi do udzielania wyróżnień " ora~ 
wymierzaniakar' odyscyplinarnych , III przełożen,i upoważ-c " 

nhmi przez Ministra Spraw , Wewnętrznych. 

2. Szczegółowe zasady i tryg ' 1łdzielania wyró~nień, 
wymierzania. wykonywania kar dylcyplinarnych oraa ·· 
odwoływania iię od wymierzonych kar, a także właści
wość przełożonych w tych Iprawach określa Minister 
Spraw Wewnętrznych . . ', 

Rozdział 8 

Sądy ,honorowe oraz zasady o~powle~zlalnQścl
funkcjonariuszy priedsądaml .honorowyml. 

Art. 14. 1. Sądy honoi'owe są wlaściwe w sprawach 
o naruszenie honoru i godności funkcjonariusza, naganne 
i sprzeczne z zasadami współżycia socjaltstycznego zacho
wanie ,się funkcjonariusza. 

2. Sądy honorowe są również właściwe w sprawach 
o na ruszenie dyscypliny służbowej, jeżeli czyn popełnio
ny przez funkcjonariusza zawiera cechy cz.ynu ' określo

nego w ust. 1, a właściwy przełożony Ikieruje , w t.J 
sprawie wniosek do sądu honorówego. . 

3. Sądy honorowe · orzekają na mocy przekonania 
opa rlego ,na .. swobodnej ocenie dowodów, kierujllc się za
sad ami moraln ości socjalistycznej, honoru l godności 

funkc jonari usza oraz przepisami ustawy i przepisami wy-
danymi na jej podstawie. ' 

4. Przy orzekaniu członkowie sądów honorowych 'Ił 
nieza wiśli. 

5. Sądy honorowe 5ll wybieralne. 

Art. n. 1. Sądy honorowe wszczynaj(' postępowaniel 

l) na wniosek właściwego przełożonego., 

2) na wniosek rady funkcjonariuszy, 

3) 
./' 

z własnej inicjatywy albo na wniosek k olektywu 
fuńkc jonari uszy, 

"l na wniosek funkcjonariusza albo osoby pokrzywdzo
nej czynem podlegającym orzecznictwu sądów hono
rowych . 

2. Nie można wszcząć postępowania przed sądem 

honorowym, jeżeli od popełnienia czynu podlegającego 

orzecznictwu sądów honorowych upłynie OKres roku. 

Art. 76. 1. ' Jeżeli sąd 'honorowy nie dopatrzy się 
winy funkcjon ariusza co do zarzucanych mu czynów, 
orzp.ka o uniewinnieniu. 

2. W razie uznan ia , że funkcjonariusz jest winny 
zarzucanych mu czynów, sąd honorowy orzeka o winie 
i stosu je środ ki wychowawcze w postaci: 

1) ostrzeżenia, 

2) zobowiązan ia funkcj oJlari usza do przeproszpnła po
krzywdzonego, 

3) zobow i ązania funkcj onari usza do naprawien ia wyrzą
dzonej szkod y , 

4) wystąpienia z wnioskiem do organizacji polit ycznej 
lub społecznej o pozbawien ie funkcji społeczne j. 

, 3. JeŻ,eli według oceny sądu h,onorowego środki wy
chowawcze wymienione w ust. 2 , są niewspó lmierne 
00 wagi popełnionego czynu, , sąd orzeka o winie funkcjo
nariusza i występuje do właściwego prze łożonego z w:; ios
ki~m o wymierzenie okr-eślonej , ka ry dyscyplinarnej. 

"'. ,-
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•. W szczególnie uzasadnionych . przypadkach sąd 

honorowy może wystlłpićz wnioskiem o: 

l) wstrzymanie ' nadania wyższego stopnia, 

2) wstrzymanie : nadania ~i:lznaki resortowej lub odzna
czenia państwowego, 

3) pozbawienie stopnia, 

<ł) skreślenie z Honorowej Księgi Zasłużonych Jlunkcjo- . 
nariuszySłużby Bezpieczeri:stwa i Milicji Obywatel
.• kiej,'··,.Zołnierzy orazPr.acowników Resortu Spraw 
Wewnętrznych. 

5. Sąd honorowy może podać treść orzeczenia do 
wiadomości funkcjonariuszy. 

Art. 77. 1. Nadzór nad sądami honorowymi sprawu~ 
je Minister Spraw Wewnętrznych. Miriister Spraw We-

,,~. wnętrmych rozpatruje odwołania od orzeczeri: sądów ho
norowych. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. l, nie llloże na
. ruszaĆ zasady niezawisłości członków sądów honorowych; 

Art. 78. Szczegółową ' organizację sądów hOlloro
. wych; ich skład, sposób wybierania, właściwość oraz 
zasady i tryb postępowan ia przy rozpatrywaniu spraw 
1 . orzektmiu ' oraz wykonywania o rzeczeń sądów honoro-

'wyeh, a także zakres i sposób spraw owania nadzoru nad 
- . aądami honorowymi oraz "isp6!dzialania tych sądów ze 

ałuźbll polityczno-wychowawczą. określa Minister Spraw 
Wewnętrznych. 

Art. 79. W razie popełnienia pr zez funkcjonariusza 
czynu powodującego odpowiedzialność d yscyplin orną 

i odpowiedzi a lność przed sądem honorowym, dec yzję 
w sprawie. ustalenia rodzaju odpowi edzii'\Jności pode jmuje 
Minister Spraw \Newnętrznych lub upoważniony pn ez 
niegq przełożony. 

Rozdział 9 

Mieszkania dla funkcjonariuszy 
nalełności. 

związane z nimi 

Art. 80. 1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej przy
t;ługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowóści, 
w której pełni ShlŻbę , lub w miejscowości pobliskiej, 
z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ·ic,h 
uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. 

2. Funkcjonariusz w służbie przygotowawcze j może 

otrzymać tymczasową kwaterę; 

Art. 81. · Członkami rodziny funkcjonariusza, których 
uwzg l ędnia się przy przydziale lokalu miesżkalnego, sq 
pozostający z funkcjonariuszem we wspólnym gos podar-
stwie domow ym: . 

1) małżonek, 

2) dzieci (własne, przysposobione lub przyjęte na wy
cł)owanie w ramach rodziny zastępczej) pozostając e 

na jego utrzymaniu, nie dłużej jednak niż do UkOll
czenia przez nie 25 lat życia, 

3) rodzice funkcjonariusza I jego małżonka będący na 
jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu 

na wiek albo inwalidztwo, albo inne okoliczności 
są niezdolni do wykonywania zatrudnienia, za rodzi
ców uważa się również ojczyma i mącochęoraz osoby 
J,lfzysposabiające. 

Art. 82. 1. Na .lokale mieszkalne . dla funkcjonar iu
szy przeznacza się lokale będące w dyspozycji Ministra 

"0%. ' Hit 

Spraw Wewnętrznych lub podległych mu organówj ' uzy_ · 
skane w wyniku ich działalności inwestycyjnej. albo od 
terenowych organów administracji państwowej ' lubzakła~ 

-dów pracy, a także zwolnione przez funkcjonariuszy. 

2. Na lokale · mieszkalŃe dla funkcjonariuszy mog" 
być przeznączone równ ież spółdzielcze lokale mieszkalne • . 

Art. 83. 1. Funkcjonariuszowi prZysługuje ' równo
ważnik pieniężny za remónt . zajmowanego lokalu mlesż
kaInego, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz 
ich uprawnień wynikających ' z przepisów odrębnych. 

2. Szczegółowe zasady wyplacania równowal.nika, 
o którym mowa w (1St. . 1. oraz jego Wysokość określa 
Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Mini
strem Finansów. 

Art. 84. ' 1. Funkcjonariuszewi przysługuje równo-
ważnik pieniężn y. j eżeli on sam lubez/onkowie jego 
rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu 
pelnienia służby lub w miejscowości pobliskiej . 

2. Wysokość oraz szczegółowe zasady 'przyznawanla 
' l , wypłaty równowainika pieniężnego, o którym mow. " 
wusL L określa Minister Spraw Wewnętrznych w poro- . 
zumieniu z Ministrem Finansów. 

Art. 85. ' Funkcjonariusz()wi. który zajmuje lokal 
mieszkalny wrriiejscowości pobliskiej miejsca pełnienia 
słu ż b y, .przysługu;je zwr.ot kosztów dojazdu do miejsca 
pe k ienia służby w wysokości ceny biletów za przejazd 
k ole j ą lub autl'busami Pailstwowej Komunikacji Samo
chodowej. 

Art. 86. 1. Funkcjonariuszowi. który nie otrzymał 

lok nJu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyj
nej ° pfzydziale, przysługuje pomoc finansowa z fundu- ' 
!iZU mieszkaniowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego 
w spóldzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego
lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nleru
chomo!ić. 

2. Rada Ministrów okreś la . zasady' przyznawani. 
. l wyso kość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1. 

Art. 87. Lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji 
administracyjnej- nie przydziela się funkcjonariuszowiz 

l) w razie skorzystania z pomocy finansowej z funduszu 
mieszkaniowego, 

2) posiadającemu w miejscowości, w której pełni służb,. 
lub w miejscowoś ci pobliskiej lokal mieszkalny odpo
wiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni 
m ieszkalnej albo dom jednorodzinny lub dom miesz..
kalno-pen sjonatowy, 

3) którego małżonek posiada lokal mieszkalny lub dom 
okreś l ouy w . pkt 2, 

4) w razie zbycia przez niego lub jego małżonka włas
nościowego prawa do spółdzielczego lokalu mieszkal
nego st anowiącego odrębną nieruchomość albo doma, 
o któ rym mowa w pkt 2, z wyjątkiem przypadków 
ok resJonych na podstawie art. 88 liSt. 3. . 

Art. 83. 1. Funkcj onariuszowi przeniesionemll do 
służb y w innej miejsco wości, który w poprzednim miejscu 
pe łnienia służby pos iada lokal mieszkalny, dom jednoro
dzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy, mo'ł. był 
przydzielony lokal mi eszkalny Ha podstawie decy7.jl ad
mi nistracyjnej w nowym miejscu pełnienia służby, 'etelU 

1) zwolni zajmowany lo~al miesz~alny lub dom, · 

2) 7.wróci pomoc finansowll przyznl1nil: 
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a) na wkład mieszkaniowy lub , wkład budowlany -
w wysokości zwaloryzowanej przez Ipółdzieln1~ 

b) na spłatą innych należności - w wYlokości prZf<i 
znanej. . 

2. Funkcjonariuszowi, który skorzystał z pomocy' 
finansowej. z funduszu mieszkaniowego, może być pay
dzielony lokal mieszkalny na podstawie decyzji adminl
atracyjnej, jeżeli zwolni zajmowany lokal mieszkalny 
lub dom, o którym mowa w ust. 1, oraz zwróci pomoc 
finansową na zasadach określonych w tym przepisie. 

3. Tryb przydzielania lokal u mieszkalnego w przy
padkach, o których mowa w liSt. 1 i 2, szczegółowe zasa
dy zwracania udzielonej pomocy finansowej oraz zaSady 
zwalniania zajmowanych lokali mieszkalnych lub domów 
określonych w ust. 1 ustala Minister Spraw Wewnętrz

nych. 

<ł. Funkcjonariuszowi przeniesionemu do s)użl)y w 
innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnie
nia służby nie zwolnił zajmow ill1ego lokalu mieszkainego 
lub domu, o którym mowa w LISt. 1. można przydzielić 
tymczasową kwaterę według przysługujących mu norm, 
bez uwzglqdnienia zamieszkałych w nim czlonków ro-
ddny. A 

5. Funkcjonar ius.: delegow.'lIlY do czasowego pełnie

nia służby w innej miejscowo'::ci ctrzymuje t i mczasową 
kwaterę. Koszt zakwaterowania pokrywd się ze środ ków 

Ministerstwa Spraw Vv'ewm·trzn'rch. 

Art. 89. Terenowe organy administracji państwowej 

powinny w miarę istniejącyc h vi \, lnych loka li z a pewnić 

przydziały lokali mieszkalnych dld funkcjonariuszy peł

niących służbę na ich terenie. 

Art, gO. L Minister Spraw 'Ne"ynętrznych w poro
zumieniu z Ministrem Administrac ji i Gospod arki Prze
atrzennej określa szczegółowe zasad y przydziału i opróż

niania oraz normy zalud nienia lokali mieszka lnych, 
o których mowa wart. 82 ust. L a także szczegółowa 

zasady przydziału i opróżniania tY,mczasowych k water. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
It Ministrem Administracji i Gospodarki Przes trzennej 
oraz z Ministrem Finansów ok reś la wysokość czynszu 
najmu lokali mieszkalnych będących w administracji 
organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, 

a także zasady zwrotu r6żnicy w opłatach czynszowych 
za inne lokale mieszkalne, za które funkcjonariusz jest 
obowiązany opłacać czynsz. 

3. Dodatkowe normy zaludnienia określone na pod
stawie lIsf 1. związane z zajmowan ym stanowiskiem służ
bowym lub posiadanym stopniem slosuje siE; również przy 
przydziałach funkcjonariuszom innych lokali mieszkal
nych niż wymienione w ort. 8:? li S t. 1. 

Art. 91. Funkcjonariusz zwolniony ze służhy, który 
nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego na warunkach 
określonych w przepisach o za opatrzeniu emerytalnym 
funkcjona riuszy MilicJi ObY\"ate!skiej oraz ich rodzin, 
zachowuje praw o do przydzielon eqo lokalu mieszka lnego 
według n urm pO'Nszech.nie obow i ą zu ~qcych lub może być 
przeniesiony do zamiennego lok alu mieszkalnego. 

Rozd zi a ł iO 

Uposażenie funkc jollarluFzy. 

Art. 92. 1. Piawo do uposazenia powstaje z dniem 
mianowa nL1 fL.r:kc jonariusza na stanowisko służbowa. 

PO&. 18t 

2. Z tytułu lłuiby funkcjonariusz otrzymuje jednQ 
uposażenie I Inne świadcnnia pieniężne określone w usta
wie, wolne od podatku od wynagrodzeń. 

3. Uposażenie funkcjonariuszy wzrasta wItopniu 
nie mniejszym niż przeciętne wynagrodzenie pracowni
ków w przemyśle uspołecznionym. 

4. Rada Ministrów ustala corocznie wysokość Środ
ków .przeznaczonych na wzrost uposażeń funkcjonariulzy. 

Art. 93. Uposażenie funkcjonariusza .kład. 11. ' a 
uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażeni .. 

Art. 94. 1. Rada Ministrów okreoila uposażenie za
sadnicze dla typowych stanowisk służbowych oraz wzrost 
uposazenia zasadniczego % tytułu wysługi lat. 

2. lvliniste.r Spraw Wewnętrznych ustala pośrednie 

stawki uposażenia zasadniczego dla stanowisk nietypo
wych, w gran icach stawek OKreślonych przez Rad. Mini
strów dla stanowisk typow ych. 

Art. 95. Minister. Spraw Wewnę trznych określa za
sady i tryb zaliczania okresów służpy i pracy do wysługi 
lat, . U\V'lgl ędnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia 

zasadniczego. 

ArL 96. 1. Funkcjonariusz przeniesiony na " stano
wisko słuzbowe zasze regowa ne do n izszej grupy uposaże

nia zasadniczego zachowuje prawo do stawki uposażenia 
pobieranego na poprzednio za jmowan}'m stanowisku, do 
czasu uzysk ania wyższej stawk.i uposażenia według sta
nowiska służbowego . 

2. Minister Sp raw Wewr:~ trznych w przyp"dkach 
szczególnie uzasad nion ych moze zezwolić na zachowanie 
przez funkcjonar iusza przeniesionego na stanowisko lłuż
bowe zaszeregowane do niższej grupy upoużenia aasad
niczego prilwa do zaszeregowania należnego na poprzed
nio zajmowanym stanowisku z jedn.oczesnym aachowa
niem stopnia związanego z tym stanowiskiem, 

3. Przepi~u ust. I nie stosuje się do funkc jonariuszy 
pr7.(;niesionych na niżs7e ~tc\Dowisko służbowe na podsta
wie art. 13 ust. I lub ust. 2 pkt 2 i 3 oraz do funkcjona
riuszy przeniesionych na wlasnlł prośb E; . 

Art. 91. 1. Funkcjonariusze otrzymujlł naatqpujące 
dod atki do uposażenia: 

l) dod atek za stopień, 

2) dodatek służoowy, 

3) dodatki uzasadnione szczególn ymt właściWOŚCiami, 

kwalifi ka cjami, warunkami albo miejscem pełnienia 
służ by, 

4) dodatek rod zinny. 

2. Dodatkć:mi do uposażen ia o charakterze Itałym 

sąclodat ki ustalone w sta\'ik.ach miesięcznych. 

3. Szczegółowe zasad y otrzymywania dodatków do 
uposa żenia , ;) których mowa w ust, l. oru ich w:ylokośĆ 
określa Minister Spraw \Vewnętrznych w poroZumieniu 
z ' Mi nistrem Pracy, };łac i Spraw Socjalnych. 

Art 98 . . Uposażenie zasadnicze i dodatkI do uposa
żen i,] o charakterze stałym są płatne mie5ięcznie a góry. 
Minister Spraw 'Wewnętrznych może określić, które do
datki o chara kterze stałym "są płatne z dołu. 

Art. 99. 1. Zmiana uposażenia następuje I dniem 
zaistnienia okoliczności uzasadniających tę zmianę· 

2. Jeżeli prawo do uposażenia powstdło lu!:! Imtana 
uposażenia nastąpilaw ciągu miesiąca, uposażenIe za 
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czas do końca miesiąca oblicza się w wysokości 1/30 · 
pęści miesięcznego uposażenia za każdy dzień. gdy 
przepisy szczególne nie stanowią Inaczej. 

3. Prawo do uposażenia wygasa . ~ ostatnim dniem 
miesiąca. w którym nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza 
ze służby lub zaistniały inne okoliczności uzasadniające 

wygaśnięcie tego prawa. 

Art 100. 1. Roszczenia z tytułu prawa do uposaże
nia i· innych świadczeń oraz należności pieniężnych ule
gaJą przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia. w którym 
roszczenie stało się wymagalne: 

• 
2. Organ właściwy do rozpatrywania roszczeń może 

nie uwzględnić przedawnienia. jezeli opóżnienie w docho 
dzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wyjątkowymi 

okolicznościamL . 
3. Bieg przedawnienia roszczenia z tytułu uposaże

nia ; innych świadczeń oraz należności pieniężnych prze
rywa: 

l) każda czynność przed kierownikiem jednostki orga
nizacyjnej pOdległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 
właściwym do rozpatrywdnia roszczeń. podj(;ta bez
pośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo za· 
spokojenia roszczenia. ' 

2) uznanie roszczenia. ' 

Rozdział 11 

Inne świadczenia pIeniężne. 

Art. 101. 1. Funkcjonar}uszowi przysługują następu-
Jące świadczenia pieniężne: 

l) zasiłek na zagospodarowanie. 
2) nagrody oraz zapomogi. 
3) nagrody jubileuszowe, 

4) dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie powie
rzonych . zadań wykraczających poza obowiązki służ
bowe. 

5) należności za podróże służbowe t przeniesienia. 
6) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby. 

2. W rlizie ' śmierci funkcjonariuszd lub członka Jego 
rodziny, przysługują: 

l) zasiłek - pogrzebowy, 

2) odprawa pośmiertna. 

Art. t02. Funkcjonariuszowi. w związku z m.ianowa
Iliem na stałe. przysługuje zasiłek na zagospodarowanie 
w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego 
,wraz .z dodatkami o charakterze stałym, należnymi W dni)l 
mianowania na stale. . 

Art. 103. I. Funkcjonariuszowi mogą być przyznana 
nagrody I zapomogi w wysokości ina warunkach okreś
lonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

2. Wysokość funduszu na nagrody l zapomogi dla 
funkcjonariuszy ustala Rada Ministrów. , 

Art. 104. Funkcjonariu'szowi przysługują nagrody 
Jubileuszowe za wieloletnią służbę na zasadach określo
nych przez Radę Ministrów. 

. Ar-t. 105. 1. Za wykonywanie powierzonych zadań 
wykraczających poza obowiązki służbowe funkcjonariusz 
może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie na waruJllkacb 
określonych ' przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

2: Wynagrodzenie za dokonane ' przez funkCJonariu
szy wynalćlzld,udoskona lenia techniczne i uspr :lwnienia 
normują odrębne przepisy. 

Art. 106. W razie przeniesienia do pełnienia służby 

do innej miejscowosci albo delegowania do czasowego 
pełnienia służby, funkcjonariuszowi przysługują należ
ności za podróze służbowe i przeniesienia w wysokości 

i na warunkach okreslonych przez Ministra Spraw We
wnętrznych w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac 

i Sprflw Socjalnych. 

Art. 107. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na 
podstawie art. 13 ust. .4 i art. 16 ust. 1. pkt l i 2 oraz 
ust. 2 pkt ~ I 3-6 otrzymuje: 

1) odprdwę, 

2) ekwiwalent pienięzny za urlop wypoczynkowy nie 
wykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz z~ 
urlopy zaległe, 

3) zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za nie wyko
rzystany w danym roku przejazd, ze środków Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych. 

4) zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca za
mieszkania dla siebie, małżonka oraz dzieci pozosta
jących na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów prze
wozu urządzenia domowego według zasad obowiązu
jących przy przeniesieniach służbowych. 

2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 16 
ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymuje 50010 odprawy oraz ekwiwalent 
pieniężny za urlopy wypoczynkowe nie wykorzystane 
w latach poprzedzających rok zwolnienia ze służby. 

3. Minister Spraw Wewnętrznych lub upoważniony 

przez niego przelożony może w przypadkach zasługujll

cych na szczególne uwzględnienie przyznać z uwagi na 
uzasadnione potrzeby rodziny funkcjonariusza odprawą 

w wysokości nie przekraczającej 50010 w razie zwolnilmia 
go ze służby na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 i ust. l 
pkt 2. 

Art. 108. 1. Wysokość odprawy dla,. funkcjonariusza 
w służbie stałej równa się wysoko~ci trzymiesięcwegll 
uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze 
stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku 
służbowym. Odprawa ulega zwiększeniu o 20010 uposaże

nia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym 
za każdy dalszy pełny rok wysługi ponad 5 lat nieprze
rwanej służby aż 'do wysokości sześciomiesięcznegu za
sadniczego uposażenia wraz z dodatkami o charakterze 
stałym. Okres służby przekraczający 6 miesięcy liczy Iii. 
jako pełny rok. 

2. Przy ustalaniu wysokości odprawy uwzględnia 
lię również okresy nieprzerwanej zawodowej służby 
wojskowej. jeżeli bezpośrednio po zwolnieniu z tej służby: 
żołnierz został przyjęty do służby w Służbie Bezpi eczeń
stwa lub Milicji Obywatelskiej i nie otrzymał odprawy; 
z tytułu poprzednio pełnionej służby. 

3, Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypad
ku bezpośredniego podjęcia służby w Służbie Bezpieczeń. 
stwa lub Milicji Obywatelskiej po zwolnieniu ze służby 
w innych służbach. w których przysługujll*wiad(:zenia 
tego rodzaju. 

4. Wysokość odprawy dla funkcjonariusza w służbie 
przygotowawczej równa się wysokości jednomiesięcznego 
uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze 
stałym należnymi' na ostatnio zajmowanym Itanowlskll 
służbowym. 
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Art. 109: 1. W razie śmierci funkcjonariusza, pozo· 
.talej po nim rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna 

. w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu funk
cjonariuszowi odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, 

oraz świadczenia określone wart. 107 ust. l pkt 2-4. 

2. Świ adczenia, o których mOWil w ust. 1, przysługują 
małżonkOWI funk c jonari usza, który pozostawał z nim we 
wspólności małżeńskie j, a w dalszej kolejności dzieciom 
oraz rodzicom, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza 
.pełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej na pod. 
• tawie przepisów o ztlopatrzeniu emerytalnym funkcjona
riuszy Milicji Obywatelskiej oraz ~ch rodzin. 

3. Przepisy ust. l i 2 stosuje się także do funkcjo
nariuszy żaginionych. Zagini ęcie funkcjonariusza oraz 
związek tego zaginięcia ze slużbą stwierdza Minister 
Spraw Wewnętrznych. 

Art. 110. 1. Funkcjonariuszowi w służbie stalej, 
zwolnionemu ze służby na pod stawie art. 16 ust. 1 pkt l 
oraz ust. 2 ' pkt 4. wypłaca się co miesiąc przez okres 
roku po zwolnieniu ze służby świadczenie piemęzne 

w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu 
wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranymi na 
ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z wyjąt

kiem dodatku rodzinnego; dodatek ten wypłaca się na 
zasadach określonych dia funkcjonariuszy. 

2. Funkcjonariuszowi uprawnionemu do świadczenia 

określonego w ust. L któr'y nabył prawo do zaopatrzenia 
emerytalnego, przysługllje prawo wyboru jednego z tych 
awiadczeń. 

Art. 1 l l. Odprawa. o której mowa wart. 107, oraz 
łwiadczenie określone wart. 110 nie przysługuje funk
cjonariuszowi, który bezpośrednio- po zwolnieniu ze służ

by został przyjęty do za wodowej służby wojskowej lub 
do innej służby, w której przysługuje prawo do takich 
łwiadczeń. 

Art. 112. 1. W razie śmięrci funkcjonariusza, nie
zależnie od odprawy pośmier tnej, o której mowa .'IV. 
art. 109, przysłłlguje zasiłek pogrzebowy w wysokości: 

l) trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z do
datk ami o chara kte rze stałym, należnymi na ·ostatnio 
zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli koszty 
pogrzebu ponosi ma łżonek . dzieci, wnuki, rodzeństwo 
lub rocjzice , 

2) . kosztów rzeczywiście poniesionych. najwyżej jednak 
do wysokości określonej w pkt 1, jeżeli koszty po
grzebu ponosi inna osoba. 

2. Jeżeli śmierć funk cjona riusza nastąpiła na skutek 
wypadku pozostającego w związku .ze służbą, koszty po
,rzebu pokrywa się ze środków Ministerstwa Spraw VI/e
wnętrzn ych. Minister Spraw Wewnętrznych może wyraziĆ 
zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza 
zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku za 
.łużbą· 

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu funkcjona
riusza ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
osohom wymienionym w ust. l pkt l przysługuje połowa 
&4silku pogrzebowego. 

Art. 113. 1. W razie śmierci członka rodziny, funk" 
cJonariuszowi . przysługuje . zasiłek pogrzebowy w wyso
lośct~ 

. . 1) dwumiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z do
datkami o charakterze stałym" należnymi na ostatnio 

/ 

zajmowanym stanowisku służbowym - Jeżeli koszty 
pogrzebu ponosi funkcjonariusz, 

l) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej Jedn"
do wysokości określonej w pkt 1 - jeżeli koszty po- -
grzebu ponosi inna osoba. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych usttllla warunld 
pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza :e środ

ków Minist~rstwa Spraw Wewnętrznych oraz określa 
członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrze
bowy . 

. 3. VV razie zJ;Jiegu uprawnień do zasiłku pogrzebo
wego określonego w ust. - l z uprawnieniami do zasiłku 
pogrzebowego na podstawie .przepisów odrębnych, funk
cjonariuszowi przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli pobrał 

zasiłek niższy - odpowiednie wyrównanie. 

Art. 114. 1. W razie choroby, urlcpu, 'zwolnienia od 
zajęć służbowych oraz w okresie pozostawania beż przy
działu służbowego, funkcjonarius'z otrzymuje uposażenie 
zasadnicze. dodatki do uposażenia o charakterze stałym • 
l inne należności pieniężne należne na ostatnio zajmowa
nym stanowisku służbowym - z uwzgl ędniel)iem powsta
łych w tym okresie zmian, mających wpływ na ·prawo 
do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na 
ich wysokość. · .. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych może ograniczyĆ 
w całości lub w części wypłatę niektórych dod atków do 
uposażenia w okresie choroby, urlopu ok olicznościowego 

albo pozostawania funkcjonariusza b l"z przydziału służ-

bOWEgO. . 

Art. 115. t. Funkcjonariusz. skierowany do szkoły 

lub na przeszkolenie albo na studia w kraju otrzymuje 
uposażenie oraz inne należności pi~niężne w wysokoścl 

l na waninkach określonych przez Ministra Spraw We· 
wnętrznych. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
z Ministrem Fin ansów ok reśla. wysokość oraz warunki 
wypłaty uposażeni a i innych należności pieniężnych ' funk
cjonariu.szy skierowanych do akademii lub innych szkół 

(kursów) za granicą. -

Art. 116. 1. W razie pobierania przez funkcjonariu
sza wynagrodzenia p rzewidzianego w przępisach o wyna~ 
grodzeniu osób zajmujących kie rownicze stanowiska pań
stwowe, funkcjomniuszowi oraz członkom jego rodziny 
przysługują świadczenia i n a l eżności. pien iężne z tytułu 

służby, określone w niniejszej ustawie, z wyjątkiem na
leżności, o których mowa wart. 48. 

2. Świadczenia ' i 
ust. 1 wypłaca się w 
niem wynagrodze~ia 

ostatnio zajmowanym 
stawki obowiązującej 
w (jniu jego śmierci. 

należności pieniężne okreś lone VI 

wysoko.5ci ustalanej z uwzględnie
należnego funkcjonariuszowi na 

stanowisku słu?bowym lub według 
w dniu zwolnienia ze służby albo 

Rozdział 12 

Zawieszenie oraa potrącenie uposażenia 
śwladcżeń pieniężnych. 

innych 

Art. 117. 1. Funkcjonariuszowi zawieszonemu VI 

czynnościach służbowych zawiesza się od najbliższego . 
terminu płatności 50°/0 ostatnio należnego uposażenia, 
z wyjątkiem dodatku rodzinnego. 

~. W razie uchylenia. zawieszenia w czynnościach 
służbowych, funkcjonariusz otrzymuje zawieszoną. częśĆ 
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uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki tego uposażenia, 
:wprowadzone ·w okresie zawieszenia. chyba że - zostBł 
~olniony ze służby z powodu skazania prawomocnym 
:wyrokiem sądu albo ukarany karą dyscyplinarną wyda
lenia ze służby. 

Art. 118. 1. Funkcjonariuszowi tymczasowo aresz
towanemu zawiesza się- od najbliższego terminu płatności 
liiJOl. ostatnio należnego upo~azenia •. z wyjątkiem dodatku 
rodzinnego. 

2. W razie umorzenia postępowania karnego luq 
uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu, funkcjona
riusz otrzymuje zawieszoną część uposażenia oraz ' obliga
toryjne podwyżki tego uposażenia. wprowadzone w okre
aie zawieszenia, choćby umorzenie lub uniewinnienie na
stąpiło po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby, z zastrze
żeniem przepisu ust. 3. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku. gdy 
postępowanie karne umorzono -z powodu przedawnienia 
lub . amnestii. a także w razie warunkowego umorzenia 
postępowania karnego. 

Art. t'19. 1. Funkcjonariuszowi, który samowolnie 
opuści! miejsce pełnienia służ.by albo pozostaje poza nim 
lub nie podejmuje służby. zawiesza się uposażenie od 
najbliższego fenninu płatności . Jeżeli · funkcjonMiusz po
brał już za czas nie llsprawiedJiwionej nieobecności upo- .. 
5ażenie. potrąca mu się odpowiednią część uposażenia 

przy n a jbliższej wypłacie : 

2. W razie uznania nieobecności za usprawiedliwfo
ną. wypłaca się funkcjonariuszowi zawieszone uposażeni!?1 
w przypadku nieobecności nie usprawiedliwionej funk
cjonariusz traci za każdy dzień nieobecności _ 1/30 część 
uposa.żQ>ni a· miesięcznego. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w ra
zIe zawini ónej niemożności pełnienia przez funkcjon ariu
sza obDwiązków służbowych. 

. 4. Funkcjonariuszowi. który rozpoczyna urlop bez
płatny w ciągu miesiąca kalendarzoweg.o, przysługuje 

uposażenie w wysokości 1/30 uposażenia -,tUiesięcznego za 
każdy dzier'l poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bez
płatnego . Jeżeli funkcjónariusz pobrał już uposażenie za 
czas url opu bezpłatnego, potrąc a .. się mu odpowiednią 
częś ć uposażen ia przy najbliższej wypłacie. 

Art .. 120. 1. Z , uposa żenia funkcjonariuszy mogą być 
dokonywane p~)trąćenia na podstawie sądowych i admi
nistracy jnycb- t y tułów wykonawczych oraz na podsta wie 
przepisów szczeqólnych - na zasadach określonych w 
przepisach o eg1.ekncji sądowej lub postępowaniu egze
kucyjnym w administracji albo w . innych przepisach 
szczególnych . jeżeli dalsze przepisy niniejszej ustawy 
nie stanowią inaczej. 

_ 2. Przez uposażenie. o którym , mowa w usL 1. rozu
mie się uposażenie zasadnicze. dod atki do uposażenia, 

odprawę wymienioną wart. 107 oraz świadczenia okreś

lone wart. 105 i 110. Potrąceń nie dokonuje się z doda t
ku rodzinnego. 

3. Dodatek rodzinny należny na osoby alimentowane 
wypłaca się tym osobom; dodatek ten nie wchodzi w 
r;kład uposażenia ustalonego w celach określenia wyso
kości alimentów . ... 

4. Minister Spraw Wewnętrznych określa jednostki 
organizacyjne właściwe do dokonywania potrącer'l z upo
sażenia oraz tryb postępowania w tych sprawach. 

Art. 121. Przepisu art .120 ust. 1-'-3 nie stosuje się 
do zaliczek pobieranych do rozliczenia, a w szczególności 
na koszty podróży służbowej, delegacji i przeniesienia. 
Na.leżności te potrąca się z uposażenia w pełnej wyso
kości, niezależnie od potrąceń li Innych tytułów. 

Rozdział 13 

Służba poborowych w formacjaclru:rbrojonych oraz 
pełnienie słuźby I odbywanie ćwiczeń w Jednostkach 

organizacy jnych podległych Ministrowi Spraw 
We\\'1lętrmych. 

Art. 122. 1. Poborowy, ' który stosownie do przepi
sów ustawy o powszechnym obowiązku obrony PoJskieJ 
Rzeczypospolitej Ludowej pełni służbę w formacji uzbro
jonej podległej Ministrowi Spraw Wewnętzznych. w -okre
sie; tej służby jest funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej 
w Ukresie służby kandydackiej. zwanym dalej .. funkcjo
nariuszem w służbie kandydackiej". 

2 .. Funkcjonariuszowi w służbie kandydackiej przy
sługują w zakresie wykonywanych przez niego zadaó 
uprawnienia funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej • 

3.' Funkcjonariuszowi w służbie kandydackiej przy. 
r;ługują z tytułu pełnionej służby prawa i obowiązki prze-; 
widziane dla funkcjonariusza w służbie przygotowawczej. 
z wyjątkiem uprawnień. o których mowa wart. 80 ust. 2 
i art. 108 ust. 4. 

4. Funkcjonariusz w służbie kandydackiej pełni słuł

hę w systemie skoszarowanym. w oddziale lub pododoi 
dziale zwartym Milicji Obywatelskiej. 

Art. 123. W stosunku do funkcjonariuszy w służbie 

kandydackiej stosuje się przepisy o wyróżnieniach i odpo
wiedzialności dyscyplinarnej. zawarte w rozdziale 7 ni .. 
niejszej ustawy, oraz ptzepisy o odpowiedzialności mate
Iiałnej funkcjonariuszy za szkody wyrządzone w majątku 
resortu spraw wewnętrznych. 

Art. 124. 1. Osobom, które stosownie do przepisów 
ustć!wy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rze-
czy pospolitej Ludowej pe łnią służbę lub odbywają ćwi

czenia w jednostkach organizacyjnych podległych Mini
strowi Sprlnv Wewnętrznych na podstawie przydziałów 

org dnizacyjno-mobiJizacyjnych do jednostek przewidzia~ 
nych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych, 
przysługują w zakresie wykon ywanych przez nie zadad 
upTilwnienia funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 

2. Zakres uprawnier'l i obowiązków osób. o których 
mowa w ust. 1. z tytułu pełnionej służby lub odbywania 
ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych podległych Mi
nistrowi Spraw Wewnętrznych określają odrębne przepisy. 

Rozdział 14 

Zmiany w przepisach ~howiązujących oraz przepisy 
przejściowe ł końcowe. 

Art. 125. W usta wip. z dnia ' 31 stycznia 1959 r. 
o "dopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Oby-
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watelskiej oraz ich 'rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210 
l ~ 1985 r. Nr 20, poz. 85) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) dotycnczasową treść art. " 8 oznacza się jako ust. t 
I dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. W szczególnie uzasadnionych przypadk ach funk
cjonariuszowi, który posiada co najmniej S-letni 
okres nieprzerwanej służby, Minister Spraw, We
wnętrznych/ może zaliczyć do wysługi emerytal
nej na równi ze służbą ' okresy zatrudnienia w 
jednostkach OI'ganizacyjnych podległych Ministro
wi Spraw 'Wewnęt rznych lub w instancjach Po!
skiej Zjednoczone j Partii Robotniczej, . jeżeli 

okresy te wynoszą co najmniej 15 lat."; 

2) w a rt. 12 w ust 1 po wyrazach "wydalenia ze ~łut
by" dodaje się wyrazy "lub z pow9du pozbawienia 
stopnia Milicji Obywatelskiej na wniosek sądu hono
Iowe90"i 

3) w art. 44 wyrazy "mieszkanie służbowe" zastępuje 

' się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wy
IaZaIrii "lokal mieszkalny". 

Art. 126. W ustawie z_ dnia 16 grudnia 1972 r. o od
szkodowaniach przysługujących w razie wypadków i cho
rób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywa
telskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16, poz. 79 
i z 1985 r. Nr 20, poz. 85) dotychczasową treść art. 10 
oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Funkcjondriuszowi, który w związku ze służbą poniósł 
szk !,dę w przedmiotach osobistego użytku, a nIe do
zna! uszczerbku na zdrowiu, przysługuje odszkodo
wan ie za utracone, zniszczone lub uszkodzone przed
mioty - na warunkach określonych przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu :z Ministrem 
Fin ansów." 

Art. 121. W ustawie z dnia 21 maja 1963 r . o dys
cyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy 

Z" przewlnIenia dyscyplinarne ·i za naruszenia hono'ru 
, godności żołnierskiej (Dz. U. 11 1911 1:. Nr 23, poz. 101) 
wart. 14 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

,,1.. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 mo:!na 
ponadto wymierzyć karę zakazu prowadzenia po.
jazdów mechaniczńych na okres od 6 miesięcy dq 
3 lat. Karę t~ wymierza się tylko za czyn polega
jący na naruszeniu przepisów o ruchu drogowym., 
za który -odrębna ustawa przewiduje orzeczenie 
takiej kary." 

Art. 128. Stopnie podoficerów, chorąży( \ i oficerów 
Milicji Obywatelskiej zwolnionych ze 'służ ' 'I w Milicji 
Obywatelskiej przed dniem 1 stycznia 197::' r. stają si, ' 
stopniami dożywotnimi. 

Art. 129. Funkcjonariusze oraz członkowie ich ro
dzin, korzystający ze świadczeń określonych w ustawie 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej, które nie zostały przewidziane w mnIeJ
szej ustawie, zachowują nadal prawo do tych świadczeń 
na dotychczasowych zasadach. 

Art. 130. 1. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznie 
1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej 
(Dz. U. z 1973 r. Nr 23, poz. 136, z 1974 r. Nr 44, po,z. 264 
oraz z 1983 r. Nr 16, poz. 79 i Nr 38, poz. 172). 

2. De spraw ze stosunku służbowego funkcjon ariuszy, 
wszczętych przed dniem wejścia w życie ninie jszej usta
wy, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

3, Do czasu wydania przepisów wykonawczych prze
widzianych w ustawia pozostają w mocy przepisy dotych
czasowe, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszej 
ustawy. 

Art. 131. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1986 r. 
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I dnia 12 lipca 1985 r. 

ImlP"lajace rozporządzenIe w sprawie zasad opodatkowanIa niektórych' zagranlcznycJt osób Uzycznycb I prawnych. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy I dnia 
16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. I 1983 r. 
Nr 43, poz. 191 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50), art. :lJ pkt l 
ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. podatku dochodowym 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 192 i z 1985 r. Nr 12, poz. 51), 
art. 11 ust. 2 ustawy z ' dnia 4 lutego 1949 r. o podatku 
od wynagrodzeń (Dz. U" Nr 7, poz. 41 z późniejszymi 

zmianami) i art. 9 pkt l i 2, art. 11 ust. 2, art. 18 ust. 3 
l art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobo
wiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 21, poz. 11 t. I 1982 r. 
Nr 45, poz. 289. z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr l:l, 
poz. 50) zarządza się, co następuje: . . 

f 1. W rozporządzeniu Ministra Plnans6wz dnia ' 
, 13 lutego -1982 r. w sprawie ~sad opodatkowania nie-

./ 

których zagranicznych osób fizycznych i prawnych (Dz. 
U. Nr 6, poz. 46) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § , w ust. t wyrazy "Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 339, 
z 1976 r. Nr 40, poz. 231 i z 1980 r. Nr 21, poz. 111)" 
zastępuje aią wyrazami ,,(Dz. U. z 1983" r. Nr 43, 
poz. 192 ł K 1985 r. Nr 12, poz. 51)"; 

2) w fil: 

al w ust. 1 wyrazy .. § 8 ust. l" zastępuje się wyra
zami ,,§ 8 ust. 1 pkt 2 i 3", 

bl po ust. 1 dod.aje . się . u~t. 1 a w brzmieniu: 
\ 

ił la;' Do poboru ' pódatkówobtotoWego i dochodo" '. c',' ." 
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