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A. Koleje normalnotorowe km 

1. Tomaszów Mazowiecki-Spała 9 
2. Lipinka Głogowska-Wschowa 19 
3. Grodzisk Wielkopolski-Kośc ian 31 
4. Wiatrowiec Warmiński-Sępopol 6 
5. Sątopy Samulewo--Reszel 10 
6. Skarszewy- Starogard Gdański 19 
7. Żnin-Szubin 19 
8. Swarzewo--Krokowa 18 
9. Wądroże--Malczyce 15 

10. Strzeli n-Ząbkowice Śląskie 37 
11 . Gostyń-Krobia 20 
12. Chwarstnica-Banie 14 
13. Bukowa Śląska-Syców 30 
14. Nysa-Kałków Łąka 17 
15. Piaski Wielkopolsk ie--Koźmin Wielkopolski 30 
16. Stare Bielice--Skwierzyna 51 

B. 

Załącznik do uchwały nr 70 Rady Mini
strów z dnia 14 maja 1991 r. (poz. 131) 

17. Głęboka Śląska-Przeworno 11 
18. Chełmża-Mełno 49 

Koleje wąskotorowe km 
1 . Piaseczno Miasto--Grójec 28 
2. Złotków-Jabłonka Słupecka 5 
3. Krzewie Most-Opiesin 14 
4. Nakło n. Notecią Wąsk .-Morzewiec 34 
5. Łobez Wąsk.-Mieszewo 21 
6. Zgliniec- Stare Bojanowo 12 
7. Bieganowo--Janowice Kujawskie 20 
8. Piotrków Trybunalski Wąsk.-Sulejów 15 
9. Bogoria-Koprzywnica 28 

10. Nakło Śląskie Wąsk.-Sucha Góra 8 
11 . Łukówiec-Wąwelno 6 
12. Wtelno--Koronowo Wąsko 10 
13. Rzym-Sarbinowo 5 
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UCHWAŁA Nr 80 RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 maja 1991 r. 

w sprawie zasad przyznawania nagród jubileuszowych funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa 
oraz Straży Granicznej. 

, 
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179). art. 98 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 
30, poz. 180) oraz art. 115 ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462) Rada 
Ministrów uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Pań 

stwa oraz Straży Granicznej, zwanym dalej " funkcjonariusza 
mi", przysługują nagrody jubileuszowe za wieloletnią służbę 
w wysokości : 

1) po 20 latach służby - 75%, 

2) po 25 latach służby - 100%, 

3) po 30 latach służby - 150%, 

4) po 35 latach służby - 200%, 

5) po 40 latach służby - 300% 

miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami do 
uposażenia o charakterze stałym , z wyjątkiem dodatku ro
dzinnego, zwanego dalej " uposażeniem" . 

2. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi 
uposażenie przysługujące funkcjonariuszowi w dniu wypłaty 
nagrody lub uposażenie przysługujące w dniu nabycia prawa 
do nagrody, jeżeli byłoby to dla funkcjonariusza korzystniej
sze. 

§ 2. Do okresu służby, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
wlicza się : 

1) okres służby i pracy, uwzględniane przy ustalaniu wy
sługi lat warunkującej wzrost uposażenia zasadniczego 
funkcjonariusza, 

2) inne okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do 
nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów po
wszechnie obowiązujących w stosunku do pracow
ników. 

§ 3. 1. Funkcjonariusz nabywa prawo do nagrody jubi
leuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej 
nagrody. 

2. Wypłata nagrody powinna nastąpić niezwłocznie po 
nabyciu przez funkcjonariusza prawa do nagrody, z za
strzeżeniem ust. 4--7. 

3. Funkcjonariusz jest obowiązany udowodnić swoje 
prawo do nagrody, jeżeli w aktach osobowych brak jest 
odpowiedniej dokumentacji . 

4. Wypłata nagrody jll.bileuszowej dla funkcjonariusza, 
który nabył do niej prawo w okresie pobytu na urlopie 
wychowawczym, następuje niezwłocznie po zakończeniu 
urlopu. 

'5. Wypłatę nagrody zawiesza się funkcjonariuszowi, 
który nabył do niej prawo w okresie prowadzonego przeciwko 
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niemu postępowania karnego, dyscyplinarnego lub przed 
sądem honorowym - do czasu zakończenia tego postępo
wania. 

6. Wypłatę nagrody zawiesza się również funkcjonariu
szowi, który nabył do niej prawo w okresie odbywania kary 
ograniczenia wolności oraz w okresie, na który orzeczono 
karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, nagrodę 
wypłaca się niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia, 
z zastrzeżeniem § 4. 

§ 4. Funkcjonariusz traci prawo do nagrody w razie 
zwolnienia ze służby wskutek skazania prawomocnym wyro
kiem sądu, wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze 
służby lub obniżenia stopnia na wniosek sądu honorowego. 

§ 5. Funkcjonariuszowi zwalnianemu ze służby w zwią
zku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty inwalidz
kiej, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje nie 
więcej niż 12 miesięcy, licząc od dnia zwolnienia, nagrodę 
wypłaca się w dniu zwolnienia ze służby. 

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi, który w dniu udokumento
wania prawa do nagrody nabywa prawo do dwóch lub 

więcej nagród, wypłaca się tylko jedną nagrodę - naj
wyższą· 

2. Funkcjonariuszowi, który nabędzie prawo do na
grody wyższego stopnia w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia, 
w którym udokumentował swoje prawo do nagrody niższego 
stopnia, wypłaca się w terminie określonym w § 3 ust. 
2 nagrodę niższą, a w dniu nabycia prawa do nagrody 
wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą 
nagrody niższej . 

§ 7. Przepisy § 6 mają odpowiednie zastosowanie do 
funkcjonariuszy, którzy z tytułu wejścia w życie uchwały 

nabywają prawo do dwóch lub więcej nagród oraz gdy 
prawo do nagrody wyższego stopnia nabywają w ciągu 12 
miesięcy, licząc od dnia nabycia prawa do nagrody niższego 
stopnia. 

§ 8. Traci moc uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 
18 marca 1986 r. w sprawie nagród jubileuszowych dla 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatels
kiej. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 10 maja 1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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UCHWAlA Nr 81 RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 maja 1991 r. 

w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 
o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130). w związ
ku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie 
Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180) Rada Ministrów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się umundurowanie funkcjonariuszy 
Urzędu Ochrony Państwa; w skład umundurowania wcho
dzą następujące przedmioty: 

1 ) czapka gabardynowa, 

2) czapka letnia, 

3) czapka zimowa, 

4) furażerka, 

5) płaszcz sukienny, 

6) płaszcz nieprzemakalny, 

7) płaszcz letni, 

8) kurtka3j 4, 

9) kurtka gabardynowa, 

10) kurtka letnia, 

11 ) spodnie gabardynowe, 

12) spodnie letnie, 

13) spodnie zimowe, 

14) wiatrówka, 

15) krawat 

16) szalik, 

17) bielizna osobista, 

18) rękawiczki skórzane, 

19) obuwie, 

20) oporządzen ie: 

a) pas główny, 

b) pasek do spodni , 

c) raportówka, 

d) teczka skórzana, 

e) sznur galowy. 

2. Przedmioty umundurowania wymienione w ust. 1 pkt 
1-14 są koloru błękitnoszarego, wymienione w pkt 15 i 16 
oraz otok do czapki i skarpetki - w kolorze granatowym, 
natomiast rękawiczki, obuwie oraz oporządzenie (z wyjąt
kiem sznura galowego) - w kolorze czarnym. 

3. Wzory przedmiotów umundurowania wymienionych 
w ust. 1 pkt 1-14 określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1. Wprowadza się do umundurowania funkcjona
riuszy Urzędu Ochrony Państwa oznaki organizacyjne. 




