
PRAWO  nr.  06/L-124  DO  SŁUŻBY  W  SIŁACH  BEZPIECZEŃSTWA  KOSOWA

artykuł  1

PRAWO  O  SŁUŻBIE  W  SIŁACH  BEZPIECZEŃSTWA  KOSOWA

1.  Dla  realizacji  niniejszego  prawa  użyte  w  nim  wyrażenia  i  terminy  mają  następujące  znaczenie:

1.1.  KSF  -  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa;

Zamiar

1.2.  Rząd  –  Rząd  Republiki  Kosowa;

1.9.  Personel  cywilny  w  KSF  –  to  pracownicy  cywilni  wykonujący  pracę  w  KSF  na  podstawie  przepisów  
prawa  pracy  lub  ustawy  o  służbie  cywilnej;
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1.3.  Minister  -  Minister  Obrony;

Ustawa  ta  reguluje  ogólne  warunki  służby  w  Siłach  Bezpieczeństwa  Kosowa.

PRAWO  NR.  06/L-124

ZA  SŁUŻBĘ  W  SIŁACH  BEZPIECZEŃSTWA  KOSOWA

Artykuł  2

1.4.  Ministerstwo  -  Ministerstwo  Obrony;

Zakres

Zgromadzenie  Republiki  Kosowa,

Prawo  to  ma  zastosowanie  do  sił  bezpieczeństwa  Kosowa,  w  tym  do  ich  personelu  czynnego,  rezerwowego,  kadetów,  
poborowych  i  cywilnych.

1.5.  Dowódca  KSF  -  Dowódca  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa;

1.6.  Członek  KSF  -  jest  obywatelem  Republiki  Kosowa,  który  służy  w  Siłach  Bezpieczeństwa  Kosowa,  pod  
przysięgą  wojskową  i  nosi  mundur  z  odpowiednimi  symbolami;

Artykuł  3

Na  poparcie  art.  65  ust.  1  Konstytucji  Republiki  Kosowa,

1.7.  Czynny  członek  KSF  –  jest  obywatelem  Republiki  Kosowa,  który  pełni  służbę  w  komponencie  czynnym  KSF,  
jako  oficer,  podoficer  lub  żołnierz;

1.8.  Członek  rezerwy  KSF  -  jest  obywatelem  Republiki  Kosowa,  którego  dodatkowym  zajęciem  jest  służba  w  
komponencie  rezerwowym  KSF,  jako  oficer,  podoficer,  żołnierz  rezerwy.  Członek  rezerwowy  w  czasie  pełnienia  
służby  jest  członkiem  czynnym  KSF;

Definicje

zatwierdza:
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Artykuł  4
Służba  w  KSF

1.4.  zasada  niedyskryminacji;

1.5.  zasada  przejrzystości  i  odpowiedzialności;

Służba  w  KSF  oznacza  służbę  członka  KSF  na  warunkach  i  na  zasadach  określonych  w  niniejszej  ustawie,  przy  
wykonywaniu  konstytucyjnych  i  ustawowych  uprawnień  i  obowiązków.

1.6.  zasada  merytokracji;

2.1.  być  obywatelem  Republiki  Kosowa;

2.2.  posiadać  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych;

1.7.  zasada  opieki  nad  osobą  niesamodzielną;

Artykuł  5

2.3.  spełniać  wymagany  poziom  wykształcenia;
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1.10.  Personel  KSF  -  obejmuje  członków  czynnych,  rezerwowych,  podchorążych,  a  także  personel  cywilny  KSF;

1.11.  Komisja  Dyscyplinarna  KSF  –  właściwy  organ,  który  bada  i  orzeka  w  sprawie  wszelkich  poważnych  
naruszeń  członków  KSF;

Zasady  obsługi

1.8.  parimi  „duch  ciała”.

1.  Służba  w  KSF  opiera  się  na  następujących  podstawowych  zasadach:

1.12.  Sztab  Generalny  –  stanowi  najwyższy  szczebel  wojskowej  struktury  organizacyjnej  Sił  Bezpieczeństwa  
Kosowa  i  jest  kierowany  przez  Dowódcę  KSF;

1.1.  zasada  legalności;

Artykuł  6

Ogólne  kryteria  usługi

1.2.  zasada  profesjonalizmu;

1.13.  Pełnomocnik  Parlamentarny  ds.  FKS  -  jest  niezależnym  organem  wybieranym  przez  Zgromadzenie  
Kosowa,  który  chroni  prawa  personelu  KSF.  Funkcjonowanie  i  uprawnienia  tej  instytucji  reguluje  specjalna  
ustawa;

1.  Obywatel  Republiki  Kosowa,  który  chce  ubiegać  się  o  przyjęcie  do  KSF,  musi  spełniać  warunki  określone  niniejszą  
ustawą  oraz  innymi  obowiązującymi  przepisami.

2.  Ogólnymi  kryteriami,  które  należy  spełnić,  aby  zostać  przyjętym  w  poczet  członków  KSF  są:

1.14.  Dezercja  –  jest  aktem  zamierzonego  i  nielegalnego  odejścia  ze  służby  w  czasie  stanu  wyjątkowego.

1.3.  zasada  ujednoliconego  łańcucha  dowodzenia;
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4.2.  dwadzieścia  jeden  lat  (21)  dla  kadetów;

4.3.  dwadzieścia  trzy  lata  (23)  dla  żołnierza.

przysięga

1.  W  dniu  mianowania  na  oficera  czynnego  i  rezerwy  oraz  podoficera  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  członek  składa  
ślubowanie.

5.  Obywatele  Republiki  Kosowa  mogą  zostać  przyjęci  do  sił  bezpieczeństwa  Kosowa  po  spełnieniu  wymagań  i  ogólnych  
kryteriów  selekcji.

2.  Zaprzysiężone  oświadczenie  to:

„Ślubuję  uroczyście,  że  będę  oddany  i  pozostanę  całkowicie  lojalny  Republice  Kosowa,  że  będę  wykonywał  
polecenia  Prezydenta  Republiki  Kosowa  i  moich  przełożonych  zgodnie  z  prawem  oraz  że  będę  wypełniał  swoje  
obowiązki  z  pracowitością,  honorem  i  godnością.  Uroczyście  przysięgam,  że  będę  przestrzegał  Konstytucji  Republiki  
Kosowa,  będę  służył  narodowi  i  mojej  Ojczyźnie,  a  dla  ich  ochrony  nie  oszczędzę  nawet  życia!

6.  Akceptacja  następuje  na  podstawie  stanu  zdrowia  i  kondycji  oraz  zgodnie  z  potrzebami  i  priorytetami  KSF  oraz  po  
pomyślnym  zakończeniu  zatwierdzonej  procedury  dla  przypadków,  w  których  wymagana  jest  weryfikacja  kontroli  
bezpieczeństwa,  odpowiednio  czystości  wizerunku ,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  aktami  prawnymi  oraz  
regulaminami  wewnętrznymi  ministerstwa.

2.4.  posiadać  niezbędne  umiejętności  zdrowotne  i  fizyczne  dla  miejsca  pełnienia  służby;

2.5.  nie  być  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo.

7.  Przyjęcie  do  KSF  następuje  po  ukończeniu  szkolenia  podstawowego,  podczas  którego  kandydaci  zostaną  zakwalifikowani  
jako  rekruci  (OR1).  Rekruci  KSF  mają  prawo  do  wycofania/przerwania  szkolenia  bez  żadnego  innego  zobowiązania,  jeżeli  
zrobią  to  w  trakcie  szkolenia  podstawowego.

Przysięgam!"

8.  Przyjęcie  do  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  odbywa  się  jako  kadet  w  kategorii  oficera  i  jako  rekrut  w  kategorii  żołnierza.

3.  Minimalny  wiek  rekrutacji  do  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  wynosi  osiemnaście  (18)  lat.

9.  Po  ukończeniu  akademickich  studiów  wojskowych  podchorążowie  uzyskują  najniższy  stopień  oficerski,  natomiast  
rekruci  po  ukończeniu  szkolenia  podstawowego  otrzymują  stopień  żołnierza.
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10.  Inne  kryteria  i  warunki  przyjęcia  do  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa,  poza  przewidzianymi  w  niniejszej  ustawie,  określa  
odrębny  akt  wykonawczy  wydany  przez  Ministra.

4.  Najwyższy  wiek  rekrutacji  do  FSK  to:

4.1.  trzydzieści  (30)  lat  dla  oficera,  ze  specjalnymi  kwalifikacjami  specjalistycznymi;

Artykuł  7
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Rozwój  kariery

1.  Po  przyjęciu  do  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  członek  czynny  ma  prawo  do  awansu  i  rozwoju  kariery.

1.  Zasłużona  służba  i  bohaterskie  czyny  członków  KSF  są  uhonorowane  medalami,  pochwałami,  nagrodami  i  wyrazami  
uznania.

2.  Prezydent  Republiki  Kosowa  nadaje  członkom  KSF  odznaczenia  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.

2.  Przebieg  kariery  zawodowej  członka  KSF  określa  specjalna  ustawa  podrzędna  wydana  przez  Ministra.

3.  Premier  Republiki  Kosowa,  Minister  i  Dowódca  KSF  są  upoważnieni  do  nadawania  medali,  odznaczeń,  nagród  i  
wyróżnień  członkom  KSF  oraz  osobom  fizycznym  i  prawnym  w  kraju  i  za  granicą ,  którzy  wyróżnili  się  swoimi  zasługami  
dla  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa.

3.  Ministerstwo  i  Sztab  Generalny  KSF  odpowiadają  za  opracowanie  kompleksowego  systemu  kontroli,  prowadzenia  i  
zarządzania  aktami  personalnymi  KSF,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.
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4.  Zgodnie  z  ust.  3  niniejszego  artykułu  Minister  wydaje  odrębny  regulamin.

Artykuł  10

Artykuł  8

Czas  trwania  usługi

Oceny  roczne

Artykuł  12

1.  Wszyscy  członkowie  KSF  podlegają  ocenie  rocznej.

1.  Staż  pracy  w  KSF  dzieli  się  na  krótkoterminowy  i  długoterminowy,  określony  umową  o  świadczenie  usług,  na  zasadach  
i  na  zasadach  określonych  w  przepisach  szczególnych  wydanych  przez  Ministra.

2.  Kryteria  i  tryb  oceny  rocznej  określa  specustawa,  wydana  przez  Ministra.

Dane  osobowe  i  akta  osobowe

1.  Po  wstąpieniu  do  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa  każdemu  członkowi  zostaje  przydzielony  niepowtarzalny  
numer  osobisty,  który  stanowi  podstawę  wszelkich  danych  osobowych  i  zawodowych.

Artykuł  11

2.  W  okresie  zaangażowania  członka  rezerwowego  obowiązują  te  same  zasady  i  warunki  służby,  co  członka  czynnego.

2.  Każdemu  członkowi  czynnemu  i  rezerwowemu  KSF  wydaje  się  dowód  osobisty.
Kartę  należy  przechowywać  przez  cały  czas  pełnienia  przez  członka  służby.

Artykuł  9

Medale  i  podziękowania
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3.  Zgodnie  z  niniejszym  artykułem  czas  pracy  w  KSF  określa  odrębny  regulamin  wydany  przez  Ministra.

Artykuł  14

2.  Określenie  rodzajów,  kryteriów,  czasu  trwania  oraz  trybu  udzielania  i  korzystania  z  urlopów  w  KSF  reguluje  
odrębny  akt  subprawny  wydany  przez  Ministra.

3.  Zgodnie  z  wymaganiami  dotyczącymi  obsady  osobowej,  określonymi  zadaniami  i  zakresem  odpowiedzialności  
KSF,  KSF  może  również  wyznaczać  dni  i  święta  państwowe  lub  państwowe  oraz  inne  wydarzenia  upamiętniające  
odpowiadające  datom  związanym  z  jego  utworzeniem  i  działalnością.

Płace,  dodatki  i  inne  świadczenia

4.  Wszystkie  urlopy  określone  w  niniejszym  artykule  mogą  zostać  odwołane,  przełożone  lub  przerwane  w  celu  
spełnienia  nieprzewidywalnych  wymagań  operacyjnych  lub  ustalonych  w  krótkim  czasie.

Artykuł  16

1.  Wszystkim  członkom  KSF  przysługuje  uposażenie,  dodatki  do  wynagrodzenia  i  inne  świadczenia.

4.  Szczegółowe  zasady  dotyczące  danych  osobowych  i  akt  osobowych  określa  odrębny  akt  wykonawczy  wydany  
przez  Ministra.

Artykuł  13

2.  Dodatki  do  wynagrodzeń  i  inne  rekompensaty  są  uzależnione  od  niebezpiecznych  obowiązków,  pracy  w  
godzinach  nadliczbowych,  pracy  zmianowej,  pracy  w  święta  lub  inne  dni  wolne  od  pracy,  przydziału  do  pracy  
specjalnej  oraz  wyjątkowych  wyników/osiągnięć.

Jedzenie,  transport  i  zakwaterowanie

3.  Pensje,  dodatki  do  wynagrodzeń  i  inne  świadczenia  są  ustalane  i  wypłacane  zgodnie  z  przepisami  określonymi  
przez  obowiązujące  ustawodawstwo,  w  drodze  szczególnej  ustawy  podrzędnej  wydanej  przez  Rząd.

Artykuł  15

Godziny  pracy

1.  Członkowi  czynnemu  KSF  przysługuje  co  najmniej  jedna  racja  żywnościowa,  w  każdym  pełnym  wymiarze  czasu  
pracy  (rozumianym  jako  każdy  okres  nieprzerwanego  pełnienia  służby  przez  więcej  niż  sześć  (6)  godzin  w  każdych  
dwunastu  (12)  godzinach).

2.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  mogą  oferować  swoim  aktywnym  członkom  regularny  transport  międzymiastowy.

Święta  i  imprezy  okolicznościowe

1.  Regularny  wymiar  czasu  pracy  KSF  jest  taki  sam  jak  wymiar  czasu  pracy  administracji  publicznej.
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2.  Z  wyjątkiem  ust.  1  niniejszego  artykułu,  godziny  pracy  KSF  mogą  zostać  przedłużone  na  potrzeby  służby  
wewnętrznej,  gotowości,  szkolenia  i  operacji.

1.  Członkowi  czynnemu  KSF  przysługują  wszystkie  urlopy  przewidziane  obowiązującymi  przepisami  prawa.
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3.  Zgodnie  z  ust.  1  i  2  niniejszego  artykułu  podstawowa  opieka  zdrowotna  musi  być  świadczona  w  miarę  możliwości  
ze  środków  własnych  KSF.  W  przypadkach,  gdy  nie  jest  to  możliwe  lub  gdy  wniosek  wykracza  poza  zakres  działania  
Służby  Medycznej  KSF,  członkowie  muszą  zostać  skierowani  do  krajowego  systemu  opieki  zdrowotnej.

2.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  zapewniają  opiekę  zdrowotną  bliskim  członkom  rodziny  członka  podczas  jego  
pobytu  na  misji  za  granicą.

Przerwa  w  świadczeniu  usług

1.  Służbę  w  Siłach  Bezpieczeństwa  Kosowa  można  zakończyć  dobrowolnie  i  obowiązkowo.

4.  W  przypadku  gdy  państwowa  służba  zdrowia  nie  zapewnia  odpowiedniej  służby  zdrowia,  leczenie  członka  KSF  
odbywa  się  za  granicą.

2.  Wszelkie  przerwy  w  świadczeniu  usług,  z  wyjątkiem  związanych  z  osiągnięciem  wieku  emerytalnego,  określa  
odrębny  regulamin  wydany  przez  Ministra.

Artykuł  20

5.  Organizację  i  działanie  służby  zdrowia  reguluje  odrębny  regulamin  wydany  przez  Ministra.

3.  W  czasie  pełnienia  służby  członek  czynny  KSF  ma  prawo  do  korzystania  z  noclegów  bądź  w  obrębie  miejsca  
pełnienia  służby,  bądź  w  rozsądnej  odległości  od  miejsca  pełnienia  służby,  w  przypadku  gdy  KSF  nie  zapewnia  mu  
transportu.

Artykuł  18

4.  Zasady  wyżywienia,  transportu  i  zakwaterowania  określa  odrębny  regulamin  wydany  przez  Ministra.

Dobrowolne  zakończenie  służby

Środki  ochrony  i  bezpieczeństwo  pracy

Artykuł  17

1.  Środki  ochrony  personelu  KSF  określa  się  w  zależności  od  stopnia  zagrożenia  podczas  służby,  ćwiczeń  i  operacji.

1.  Wszyscy  członkowie  KSF  mają  prawo  dobrowolnie  zakończyć  służbę,  po  uprzednim  wypowiedzeniu  w  terminie  
dziewięćdziesięciu  (90)  dni  roboczych,  poza  szczególnymi  przypadkami,  za  uprzednią  zgodą  Komendanta  KSF.

2.  Ustęp  1  niniejszego  artykułu  nie  ma  zastosowania  do  personelu  KSF,  który  uczestniczył  w  finansowanym  
kształceniu  i  szkoleniu  i  który  jest  zobowiązany  do  odbycia  służby  przez  określony  czas  w  celu  zwrotu  inwestycji  
dokonanej  z  KSF.  Zasada  ta  dotyczy  również  personelu  KSF,  w  ćwiczeniach/szkoleniach  i  operacjach.

2.  Środki  ochrony  i  bezpieczeństwa  pracy  określa  odrębny  regulamin  wydany  przez  Ministra.

Opieka  medyczna

24

1.  Siły  Bezpieczeństwa  Kosowa  zapewniają  usługi  zdrowotne  dla  całego  swojego  personelu.

Artykuł  19
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1.3.  nie  spełnia  wymaganych  standardów  obsługi;

1.4.  nie  zachowuje  wymaganej  sprawności  fizycznej  lub  zdrowotnej,  z  wyjątkiem  przypadków  wynikających  ze  
służby  w  KSF  i  istnieje  możliwość  przeniesienia;

2.1.  aktywni  członkowie  służby;

2.2.  rezerwowi  członkowie  służby;

1.5.  została  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  zagrożone  karą  pozbawienia  wolności  powyżej  
sześciu  (6)  miesięcy;

2.3.  kadeci.

1.1.  został  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu  na  karę  pozbawienia  wolności  za  przestępstwa  popełnione  
umyślnie  skutkujące  zakończeniem  służby;

1.2.  jednostronnie  zakończonej  służby  w  KSF  bez  przyczyn  prawnych;

Artykuł  23

1.6.  decyzją  Komisji  Dyscyplinarnej  KSF;

1.3.  pustynia

25

Artykuł  21

Obowiązkowe  zakończenie  usługi

1.7.  objął  stanowisko  polityczne  lub  zaangażował  się  w  jakikolwiek  sposób  w  partyjną  działalność  polityczną.

Utrzymanie  statusu  członka  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa

Artykuł  22

Uzyskanie  statusu  członka  KSF

1.  Służba  członka  KSF  ulega  przymusowemu  rozwiązaniu  w  następujących  okolicznościach.

W  przypadku,  gdy  członek  KSF  zostanie  schwytany  lub  wzięty  jako  zakładnik  na  terytorium  Republiki  Kosowa  lub  na  
terytorium  innego  kraju,  zachowuje  on  prawa  i  obowiązki  wynikające  ze  statusu  członka  KSF.

Artykuł  24

1.  Obywatel  Republiki  Kosowa  z  dniem  rozpoczęcia  służby  w  Siłach  Bezpieczeństwa  Kosowa  nabywa  status  członka  KSF  
oraz  korzysta  ze  wszystkich  praw  i  wypełnia  obowiązki  określone  w  niniejszej  ustawie  oraz  w  innych  przepisach  i  
regulamin. .

1.1.  osiągnie  wiek  emerytalny;

Utrata  statusu  członka  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa

1.  Utrata  statusu  członka  KSF  następuje  w  przypadku,  gdy  członek:

1.2.  podał  nieprawdziwe  informacje  w  procesie  rekrutacji;

2.  Status  członka  KSF  posiadają:
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2.2.  posiadania  i  używania  broni  na  zasadach  określonych  w  rozporządzeniu  wydanym  przez  Ministra.

2.3.  możliwości  pełnego  rozwoju  kariery  zawodowej,  aby  w  pełni  zrealizować  swój  potencjał  poprzez  
procedury  powoływania,  awansowania  i  rozwoju  oparte  na  merytokracji  i  zgodnie  z  procedurami  
określonymi  przez  przepisy  prawa  i  regulaminy;

1.1.  uznawać,  szanować  i  działać  zgodnie  z  Konstytucją  Republiki  Kosowa  i  obowiązującym  
ustawodawstwem;

1.2.  wykonywać  wszystkie  obowiązki  z  honorem,  bezstronnie  i  zgodnie  z  obowiązującym  prawem;

2.4.  prawo  do  indywidualnego  przedstawiania,  w  zależności  od  przypadku,  wniosków  lub  skarg  na  
bezprawne  działania  przełożonych  w  przypadkach  naruszenia  ich  praw,  a  także  rozpatrywania  ich  
przez  hierarchię  sprawiedliwie  i  bez  uszczerbku  dla  bieżących  perspektyw  lub  przyszłej  kariery;

1.3.  zachować  honor  i  godność  żołnierza;

1.4.  służyć  wszędzie  tam,  gdzie  wymagają  tego  interesy  instytucjonalne  i  państwowe;

2.5.  szkolić  się,  zdobywać  kwalifikacje  i  odbywać  studia  w  instytucjach  oświatowych,  wojskowych  lub  
cywilnych  w  kraju  i  poza  jego  granicami,  wyłącznie  po  uzyskaniu  zezwolenia,  zgodnie  z  obowiązującym  
ustawodawstwem;

Artykuł  25

Prawa  członków  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa

2.6.  stosownie  do  potrzeb  reprezentacji  KSF,  członkowie  KSF  są  wybierani  do  pełnienia  funkcji  attaché  
obrony  w  misjach  dyplomatycznych  za  granicą,  oficera  łącznikowego/podoficera  w  organizacjach  i  
instytucjach  bezpieczeństwa  międzynarodowego  i  obrony,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  
prawa  oraz  w  drodze  ustawy:  ustawy  zatwierdzone  przez  rząd;

1.5.  wykonywać  rozkazy  łańcucha  dowodzenia;

2.7.  zgodnie  z  wymaganiami  i  na  podstawie  umów  bilateralnych  członkowie  KSF  są  wysyłani  na  służbę  
za  granicę  w  celu  wymiany  doświadczeń.

1.  Członek  KSF  cieszy  się  sprawiedliwym  i  równym  traktowaniem,  jest  ceniony  i  szanowany  jako  jednostka,  
wspierany  i  wynagradzany  zgodnie  z  regulaminem  i  warunkami  pełnienia  służby.

Artykuł  26

1.6.  wykonywania  wszelkich  poleceń  prawnych  wydanych  w  celach  służbowych,  nawet  jeśli  zagraża  
to  jego  życiu;

1.7.  niewykonywania  poleceń  sprzecznych  z  prawem  oraz  zawiadamiania  o  tym  wydającego  polecenie  
i  jego  przełożonego;

Obowiązki  członka  Sił  Bezpieczeństwa  Kosowa

2.  Do  uprawnień  członka  KSF  należą  w  szczególności:

26

2.1.  ochrona  państwa  w  wykonywaniu  powierzonych  obowiązków;

1.  Członek  KSF  jest  obowiązany  do:
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1.13.  nie  żądać  ani  nie  przyjmować  żadnych  korzyści  majątkowych  za  wykonywanie  obowiązków,  z  
wyjątkiem  wynagrodzenia  i  innych  świadczeń  określonych  w  ustawie  i  innych  regulaminach;

1.14.  niewygłaszania  publicznych  oświadczeń  za  pośrednictwem  mediów  i  innych  form  publicznego  
komunikowania  dotyczących  KSF,  jej  członków  lub  działalności  bez  zgody  hierarchii;

1.  Każdy  członek  KSF  ma  prawo  do  złożenia  skargi  na  każde  domniemane  naruszenie  jego  praw  związanych  
ze  służbą  w  KSF.

2.  Zasady  i  tryb  składania  i  rozpatrywania  reklamacji  określa  odrębna  ustawa  wydana  przez  Ministra.

1.15.  unikania  wszelkich  działań,  które  mogą  stanowić  konflikt  interesów  między  obowiązkami  
służbowymi  a  prywatnymi;

3.  Z  wyjątkiem  ust.  2  niniejszego  artykułu,  członek  KSF  może  zwracać  się  do  właściwego  komisarza  
parlamentarnego  ds.  KSF,  zgodnie  z  ustawą  szczególną  dla  komisarza.

Artykuł  28

1.16.  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  i  udział  w  szkoleniach;

1.8.  być  gotowym  i  zdyscyplinowanym  do  wykonania  zadania;

1.9.  ochrony  wszelkich  informacji,  w  jakiejkolwiek  formie,  jak  również  sprzętu  otrzymanego  lub  przekazanego  
mu  w  czasie  pełnienia  obowiązków  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa;

1.17.  stosować  normy  przyzwoitości  i  zachowania  integralności.

Kodeks  Etyczny  i  Kodeks  Dyscyplinarny

2.  Członkowie  KSF  nie  mogą  podejmować  pracy  dorywczej,  chyba  że  za  uprzednią  zgodą  właściwego  organu  
i  na  zasadach  określonych  w  odrębnym  rozporządzeniu  wydanym  przez  Ministra.

1.10.  szanować  godziny  pracy;

3.  W  przypadku  naruszenia  obowiązków  określonych  w  niniejszym  artykule  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  
Dyscyplinarnego  KSF  oraz  obowiązujące  przepisy  prawa.

Kodeks  Etyczny  oraz  Kodeks  Dyscyplinarny,  które  określają  standardy  postępowania  i  procedury  dyscyplinarne  
w  KSF,  określa  odrębny  regulamin  wydany  przez  Ministra.

27

Artykuł  27

1.11.  zachowania  umundurowania  i  symboli  KSF  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa;

1.12.  postępować  uczciwie  przez  cały  czas  i  nie  nadużywać  oficjalnego  stanowiska  lub  oficjalnych  
informacji  dla  korzyści  osobistych  lub  innych  osób;

Przegląd  reklamacji
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2.  W  czasie  pełnienia  służby  iz  jej  tytułu  członkom  czynnym  i  rezerwowym  zapewnia  się  szczególną  ochronę  
prawną.

1.  Życie,  postać  i  godność  członka  i  jego  rodziny  są  nienaruszalne  i  chronione  prawem.

2.  Zasady  protokołu  urzędowego  KSF  określa  odrębny  akt  normatywny  wydany  przez  Ministra.

Artykuł  32

3.  Członek  KSF  nie  może  zostać  zatrzymany  przez  policję  Kosowa  na  terenie  i  na  terenie  KSF.

Oficjalne  ceremonie

28

1.  Ceremonia  pogrzebowa  członka  i  emeryta  KSF  odbywa  się  z  ceremonią  urzędową  KSF.  Koszty  pogrzebu  
członka  KSF  pokrywa  Ministerstwo.

4.  W  przypadku  zatrzymania  i  aresztowania  członka  KSF  przez  Policję  Kosowa  poza  terenem  i  terenem  KSF,  
zawiadamiana  jest  Policja  KSF”.

5.  W  przypadkach,  gdy  w  związku  z  wykonywanym  lub  wykonywanym  obowiązkiem  rodzina  lub  majątek  
członka  KSF  są  zagrożone  działaniami  niezgodnymi  z  prawem,  zapewnia  się  mu  szczególną  ochronę  i  wsparcie  
ze  strony  struktur  państwowych.

Prawo  do  emerytury
Artykuł  29

2.  Regulamin  uroczystości  urzędowych  KSF  określa  odrębny  akt  normatywny  wydany  przez  Ministra.

6.  Wszelkie  działania  skierowane  przeciwko  życiu,  wizerunkowi  i  godności  członka  KSF  i  jego  rodziny,  podlegają  
karze  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.

Prawo  do  emerytury  członka  KSF  i  członków  jego  rodziny,  wiek,  rodzaje,  kryteria  i  warunki  świadczeń  
emerytalnych  określa  odrębna  ustawa.

Artykuł  31

Artykuł  33

Wydanie  regulaminów

Oficjalny  protokół

Artykuł  30

1.  Regulamin  przewidziany  niniejszą  ustawą  wydaje  się  nie  później  niż  po  roku  od  dnia  wejścia  w  życie  
niniejszej  ustawy.

2.  Dotychczasowy  regulamin  obowiązuje  do  czasu  wydania  nowego  regulaminu,  o  ile  nie  jest  z  nim  sprzeczny.

Specjalna  ochrona  prawna

1.  Uroczystości  upamiętniające,  przyjęcia  dostojników  krajowych  i  zagranicznych  odbywają  się  zgodnie  z  
protokołem  urzędowym  KSF.
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Artykuł  34

Wszystkie  zmiany  przewidziane  w  tej  ustawie  będą  dokonywane  zgodnie  z  fazami  określonymi  w  zaleceniach  
przeglądu  strategicznego  sektora  bezpieczeństwa  i  wyszczególnionymi  w  kompleksowym  planie  transformacji.

1.1.  Prawo  nr.  03/L-082  dla  Służby  w  Siłach  Bezpieczeństwa  Kosowa  (Dziennik  Urzędowy  nr  32/15  
czerwca  2008  r.);

Wejście  w  życie

Niniejsza  ustawa  wchodzi  w  życie  piętnaście  (15)  dni  po  jej  opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Republiki  
Kosowa.

Artykuł  35

1.2.  Artykuł  21  (poprawki  i  uzupełnienia  do  ustawy  nr  03/L-082  o  służbie  w  siłach  bezpieczeństwa  
Kosowa)  ustawy  nr.  04/L-115  o  zmianę  i  uzupełnienie  ustaw  związanych  z  zakończeniem  
międzynarodowego  nadzoru  nad  niepodległością  Kosowa  (Dziennik  Urzędowy /  nr  25/07  września  
2012  r.).

Prawo  nr.  06/L-124  
14  grudnia  2018  r

Ogłoszony  dekretem  nr.  DL-068-2018,  z  dnia  28.12.2018  przez  Prezydenta  Republiki  Kosowa  Hashima  Thaçi

WYCOFANIE
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Artykuł  36

Przepisy  przejściowe

1.  Z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszej  ustawy  uchyla  się:
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