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164. 

Ustawa 
z dnia 17 lutego 1922 r. 

., państwowej $łu~ble cywilnej. 

TYTUł.. PIERWSZY. 
p ó s t a n ()tV l e td a \V s t ~ P n ~. 

lirt. l. Stosunek państwowej służby cywilnej 
ma charilkter publiczno-prawny; może być zmIenio
ny, zawieszony, lub rozwiązany wylącznie przy za· 
stosowaniu przepisów prawa publicznego, a w sicze-
gólności posŁanowieri ustawy niniejszej , , 

I\rt. 2. MinIstrowie ora:/; kdnstytlityjtlie odpo
wiedzialni kierownicy innych władz naczelnych i urzą
dów centralnych podlegają postanoWieniom niniej' 
szej ustawy, o ile ustawa kónstytucyjna lub ustawy 
śpecjalne nie zawierają przepisów odmiennych. 

Przy powołaniu ministrów nie obowiqwją ptte· 
pisy art. 11 i 12 niniejśzej ustawy. 

Rrt. 3. Funkcjonarjuszów państwowej służby 
cywilnej dzieli Sj~ na dwie kategorje: 

1) urz~dników, 
2) ńiźszych futłćjonarjuszów pesństwawyćh, 

TY tUL DRUGI 

O U r l fi; ci h I k a c h. 
I 

ROldliał I. 

PóstanoWietiie ód6lne. 

lirt. 4. Stosunek służbowy utż~dnik2i żawi~tuje 
si~ przez mianowanie z · chwilą dot!::czet'litj pisma 
nominacyjliegb. 

W pi i mlc notnjna.cyjh~ ii1 \vym lenia SIę urząd, 
w którym mlillflówany utlEtdnik li'Ia pełnić słutb~, 
tytuł urz~dówy i stopień służbowy. 

o mianowaniu ogłasza się spesobem, ustalo
nym dla obwieszczeń rz(\dowych. 

. Rrt. 5. Mianowanie może nastąpić 011 stałe 
lub do odwołania. Mianowanie do odwołania (pro
wizorycznie) winno być lIwidoczl'llone w piśmie no
minacyjnem, przy równoczesnem oznaczeniu albo 
terminu t.1~tania stosunku służbowego, albo terminu, 
VI jakim urze:dnik zostanie zi1wiadomiony o maj~cem 
nastąpić odwołaniu (rozwiązaniu stosunku służbowego). 

I\rt. 6. Urze;dnikiem może być mianowany 
jedynie obywatel polski, . o nieskazitelnej przeszłości, 
posiadający zdolność do działań prawnych oraz 
uzdolniMy fizyctnie I I.lrtlyslówo dó pełnienia od
nośnych obowiązków słuźbówyćh, tudzież władaj!:\cy 
biegle jElzykiem polskim w mowie i piśmie. 

Prży przyjmowaniu dó słuiby państwowej osób 
nieletnich i kobiet zamęznych władza b~dzie prze
strzegać zasad obowiąZUjących ustaw cywilnych. 

Rrt. 7. Osoba, przeciw której toczy się po· 
stępowanie karno - s~do\'/e lub upadłościowe, albo 
też postępowanie o pozbawienie jej wlasnej woli, 
nie moic;: być l1iial'lOwati~ uUt;dnikiem, dopóki trwa 
powyższe pbst~powanie . 

Art. 18. Mianowanie urt~dnika wymaga zezwo
lenia właściwej władzy naczelnej, o ile kandydat: 

a) . nie ukończył oSiemnastego roku życia, 
b) iJkOt1t t.ył jut czterdziesty rok zycia, lecz przed

tem nie pożóst~wCił w służbie państwowej. 
Również wymaga t ezwolenia właściwej władzy 

naczelnej mianowanie urt t::dnika, o ile kandydat był 
katany sądownie lub wydalóny że służby państwowej. 

Osoby, karane za przest~pstvJa, pochodzące 
t ch~ci zyskuj file mOgą być wogóle przyjmowane 
do $łuźby państwowej. 

Att. 9. Ptoc:z wypadkow, wskazanych wart. 8, 
zezwolenia Whi~tiwej władzy nii1ctelnej wymaga mia
nć>wanie takIej osoby, która przez mianowanie we
sZłaby w stosunek bexpdśredniego przełozonego lub 
podwładnego w słUżbie do swego małżonka, do swego 
krewnego wstępnego lub zstępnego z urodzenia albo 
przysposobienia, bądź też do kreWnego w Iinji bocz
nej lub pOwinowatego, nie dalej fliz w trzecim sto
pniu pokrewieństwa, a w drugim ...... powinowactwzs. 
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I\rt. 10. Małzonkowie, kreWI"Ii wstępni I zstąpni 
% urodzElliia lub przysposobienia, krewni w Iinji oocz
nej do , trzeciego oraz powinowaci do drugiego sto
pnia włącznie - nie mogq być urzędnikami tego sa
mego utz~du ( .. vłaazy), do którego należZ\ czynności 
kaśowe, zarzqd i dysponowanie ll1ć;1tetjałami gospó
da~e:zerni, albo ptQWadzet11e rathunkoV/Gści lub kOn
troli. 

. Osoby, pozostające ,do siebie w wymienionYrlł 
wyżej stosunku, również nie mogą jednocześnie byc 
urz~dt1ikan'ti w urżędaćh kasowych lub gospodarczych 
z jedrteJ, a w urzędach raćhuby i konttClli ż drugiej 
strony, () ile pierwsze pbdltg ają drugim pod wzglę
dem rathlinkowości i kontroli. 

I\rt. 11. Pód względem pózi6h1li \Vyk śzt<1 łt~
nia, wymagat1~gó ód kandydatów ń3 urzędników, 
dzieli slą l1tzEjdnikow, wzglądnie stal1ó\viska słu~bo
we \ił urtędath, na następujące tt·zy kategorje: 

I. wymagające wykształcenia wyz~zego, pO
tWierd;g()ttego' złoteniem odpowi€dl'1ith egzaftl lnów; 

II. wymagające ukończenia wykształcenia śred
niego ogólno-kształcącego lub zawodowego; 

, III. wymagające ukończehia szkoły powstethnej 
lub hiższyćh klas szkoły średniej. 

Kafl0ytlad, ubiegający się o rtadanie stanowiska 
'fi ur:t~dżl iJij Qbowiilzani są złQżyć dow6d poziomu 
~ykś1itał~€ihia, prtepisanego dla jednej z powyższych 
kategOtji. 

Zalit~enla poszczególnych stanQwisk w urzędzie 
do wyz ej wymieniónych kategorji, wskazania, jakie 
zBkłady naukowe należy uważać za wyższe lub sred
nie w I"GzUltJleniu hiniejszej ustawy, braż jakle egta
mińy za wystarczające, zarówno jak ustalenIa sp e
(!jalnych wymagań od kandydatów na poszczególne 
stanowiska w urzędzie - w tej liczbie wptowadzenia 
egzaminów praktycznych - dokona osobnem rozpo
rządzeniem Rada Ministrów. 

W wypadkach, zasługujących na szczególne 
uwzględnienie, Rada Ministrów może na wniosek 
właściwej władzy naczelnej zezwolić na zamianowanie 
oSoby, nie posiadającej poziomu wykształcenia, przepi· 
SiitiegQ dla właściWej kategorji stanowisk w urz~dzie. 

Mit. 12, MiahoWanie na stanoWiska służbowe 
póptieElża jt:!dnoroczna służba przygotowawcza (prak
tyka). ' 

Osoby, dópustćzot'1e do sluzby przy~btowaw
czej, podlegają prżepisom ustawy niniejSzej, usłalo
nym dl.a urzędników, o ile nie iawiera ona odr~b-
flyeh ·· filIa hich r0shmowień . , 

W Wypadkach wyjątkowych właściwa wllildza 
naciehia może przedłużyć lub skrócić j~dngi"ÓcitIiy 
okres służby przygotowaw€;zej, lub zezwolić na mia
hGwanie lIrż~dnika beż obowiązku ód bycia ~łużby 
pfZY9~fbwawetej 

ł'la dowócl dOpUszGzeńia tło s.łuiby pn:ygótb
waWt~ej , praktykant ohzymt:ij~ należyte zaśw!adcze· 
fii!, Eis któtegb analóglttnie stóśuje si~ ptzepis art 4 
niniejszej ustawy. 

Att. 13. Qbjętit! służby następuje w dniu, który 
władza w tym celu wyznaczy; b ile zas tll1ia takiego 
ni~ oznatzdt1o, to VI ciągu dni pi~t n(jstu od dorę
ctłhla pisma , nofnifiaćyjnegó lub stwierdtajqcego 
dO"uśt~i!e!1ie do służby prżygotówawtzej. 

. +1"1' . " 

W telu obj~cia służby urt~dnik (praktykant) 
po\'iinieh zgłos i ć si~ do władzy służbowej, t. j. do 
zwierzchnika, który powołany jest dó sprawowania 
nad nim bezposrednh!lgó nadtdtu słuibowego. Wła
dz~ ' tę należy wymienić w piśmie tlOminaćyjnem. 

Obj~cie sluiby władza służbowa stwierdza na 
pisMie nominacyjMń1. 

W razie nlezgłdszenia się nominata w przepi' 
sanym terminie (ust. 1), m ianQwani€! lub dopuszcze
nIe do służby przygQtowawczej unieważnia się, o ile 
nowomianowany urzędnik (praktykant) W ciągu dal
szych dni plejtnastu nie usprawiedliwi zwłoki. 

A.rt. 14. Cżas służby liczy si~ zar6wno przy 
pierwotnem, jak przy ponowhein mitlhOWaolu na sta" 
nO\}ils!<o sluzbówe (reakfywacj i) ód dnia rzeczywiste-
go objętla służby (att. 13 lIst. 3). • 

W rażle bezpośredniego przejŚCia t państwowej 
służby cywilnej, M którą rtitHejszC1 ustawa śle: nie 
roz~iąga, lub kt6ra podpada pod postanOWienia ni
I"Iiejsżej u~tawy, lecz pód względem specjalnych wy
magdl i warunków awansu opiera się na innych za
sadach niż MWy stoslihek ślużbowy, jak rownleż ze 
służby wojskowej~czas służby liczy się od dnia zwol
nierlla od poprzednich ObdWlązkóvl s!uibowych. 

Przepis ten nic dotyczy sposobu obliczania lNy

sługi lat "rży wymiatze uposazeriia brat wysługi eme
rytalnej, 

Cias słuzby pttjwitOf'yczl'iej iprzygot9wawczej 
(praktyki) wlićta siE! do Czasu służby stałej; o ile 
urzędnik ptbwilOry~zhy lub ptaktykal'lt tltyskał no
minacją na L1l't~d"ika sŁałe(Jd v"; e;Vjsi~ słuźby pro
wizdtytihej lub be~po:Sl'Ę!dt1iO 1'0 oObyciu służby przy
gotowawczej. 

W razie bezpośredniego przej~da utzGdnika 
z Jji:!iństWóVlej sll1i:b)' kOhtraktowej do państwowej 
słuiby stałej odh6śnt:i władza (Clft. 2) !'titlze uilitzyć 
w całości lub w częŚć! cźai) służby kC)fjttakttJwej do 
służby stałej. 

J\rt. 15. Urzędnik, mianowany stałym, aklillda 
w przepisanej formie przysięgę służbową wopec prz!!:-
łóźót'lej władzy słuibó\vej. . 

Sżczególne pftępisy m0g~ postanOWić, ze ,nie
którzy urzędnicy składae bąaą przysięg~ tę wabee 
Prezydenfa Rzeczypospóiitej. -

Urź~dnicy, miżH'lóW~i1i, próWit6ryczn ie, ól'cil pr~k· 
tykanci przy 6bjl!!eiu śłUżoy składają w priapisan.~j 
fGrrt1l~ fjtżytteczet'li~ slutbawe, c1ó którego ~tósują 
sl~ aMlóglcżhie pOSfi:lhOWiefiia o przysl~dze służbówej. 

Art. 16. VJłMdza slUźboWa prówadzi dla Kaź" 
dego utz~dnika (praktykanta) wykaz startLI sliJzby, 
do którego wpisUj~ Sią wstystki~ istótne daM; do
tyczące urządnika jjrii1z pfz~biegU jego służDYl w sztze
gólnoki zas okolitzńości , mające wpływ mi przyzn,,
nie wyższe§0 uposażenia służbow~go, \vymiar pensji 
eni~rytalf1 ej 6raz l<lótnitrzel1i~ \vdowie lilb sieroce. 

UrzEjdftik C- faktykaIit) prży ~j@fWótriem objęciu 
obaWiąźków słiifbówytłi składa władzy służbowej do
kumenty osobi~te, stwierdtające aane, wymienione 
w ustępie pierwszym, w dalszym taŚ ciągu ~łużby 
obowiązany jest składać dokumenty, świadczące 
o wsżelkith zrtlianath żatht;>c!zą,cyth Vi tych stosun
kach, o ile ~miahy tĘ! hie wynikają z taf~ądzeń władź 
p rzełożbliyth. 
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Władza , zatrzym uje w aktach urzędowych od

~ pisy złożonych dokumentów, same zaś dokumenty 
zwraca ich właścicielowi. 

Wzór wykazu stanu służby, jakoteż szczegółowe 
przepisy co do .jego wypełnienia i prowadzenia
ustali rozporządzenie Rady Ministrów. 

Urzędnik ma pra wo przeglądać w}/kaz stanu 
swej służby i sporządzać jego odpisy. 

f\rt. 17. Do każdego stanowiska służbowego 
przywiązany jest stopień służbowy oraz tytuł urzędo
wy, możliwie dokładnie określający \vlaściwe czyn
ności urzędowe. Nie dotyczy to tytu łów, nadawa
nych w służbie dyplomatycznej i konsularnej na mo
cy specjalnych przepisów. 

Ustanaw ia się dwanaście stopni służbowych. 
Zaliczenie stanowisk służbowych do p::>szczegól

nych stopni służbowych i ustalenie tytułów , przywią
zanych do poszczególnych stanowisk służbowych -
następuje z rozporządzenia Rady Ministrów. 

Stałą służbę państwową rozpoczyna się w myśl 
art. 11: 

w I kategorji służbowej od VIII stopnia służbo
wego, 

w II kategorji służbowej od X stopnia służbo
wego., 

w III kategorji służbowej od XI lub XII stopnia 
służbowego. 

Mianowanie na stanowiska służbowe, zaliczone 
do pierwszych czterech stopni slużbowych, zastrzega 
si~ Prezydentowi Rzeczypospolitej, pozostałych zaś 
stopni - właściwym władzom naczelnym, przyczem 
mianowanie na stanowiska służbowe powyżej VI stop
nia służbowego wymaga uprzedniej zgody Prezesa 
Rady Ministrów. 

Mianowanie na stanowiska służbowe pięciu naj
niższych stopni służbowych, na mocy specjalnych 
przepisów-można przekazać kierownikom władz, bez
pośrednio podlegających władzy naczelnej. 

Urzędników sejmowych mianuje Marszałek 
Sejmu. 

Rrt. 18. Starszeństwo służbowe urzędników 
równego stopnia służbowego ustala się na podstawie 
czasu służby na stanowisku służbowe m w tym sa
mym stopniu. Czas służby w tymże ostatnim stop
,niu służbowym liczy się, o ile nie zachodzi wypadek 
unormowany wart. 14 od dnia mianowania. 

Okresów czasu, których nie liczy się przy przy
znaniu dodatków za wysługę lat, lub w ciągu któ
rych urzędnik był wyłączony od przyznania tych do
datków, nie uwzględnia się przy obliczaniu star-
szeństwa. . 

Celem ustalenia starszeństwa służbowego w każ
dym razie bierze się kolejno pod uwagę: 

1) czas służby na stanowisku służbowem w bez
pośrednio niższym stopniu słu żbowym; 

2) czas służby państwowej (cywilnej lub wojsko
wen, a w braku takiej czas innej służby pu
blicznej lub pracy zawodowej, zaliczony do 
wysługi emerytalnej; 

3) 'starszeństwo wieku. 
O . starszeństw ie służbowem praktykanta roz

strzyga wyłącznie czas służby przygotowawczęj, wy
mallnej do mianowania na urz~dnika stałego we 

właściwej kategorji stanowisk służbowych (art. H) 
w odpowiednim dziale zarządu państwowego. 

I\rt. 19. Wszystkie władze naczelne prowacł~ą 
spisy swych urzędników według starszeństwa służbo
wego na listach osobnych dla każdego działu ' za
rządu państwowego, rodząju służby, kategorji urze:
dów oraz stopnia służbowego. Władze II instancji na 
tych samych zasadach prowadzą spisy urzędników 
zaró'\~no drugiej, jak pierwszej instancji. 

Listy te należy corocznie zamykać według staqu 
w dniu 31 grudnia i przesyłać fe władzom służbowym 
urzędników, umieszczonych na liście starsze_ństwa. 

Władza służbowa ma obowiązek każdemu 'P9d" 
władnemu urzE;dnikowi . dać do przejrzenia listę sttir
szeństwa, na której jest umieszczony, a tO' dO_'dni 
30 po jej ustaleniu, względnie otrzymaniu listy star
szeństwa od władzy przełożonej. Udzielenie listy .do 
przejrzenia ma być przez urzęqnika stwierdzone te~ 
goż podpisem. . ..' 

Urzędnik może w ciągu piętnastu dni po przej
rzeniu listy zaskarżyć ustalony co do jego osoby po~ 
rządek starszeństwa do władzy naczelnej. 

I\rt. 20. Do wydawania opinji w sprawach 
osobowych urzędników i praktykantów oraz osób, 
ubiegających się o stanowiska urzędnicze - będą 
tworzone przy poszczególnych władzach naczelnych 
i władzach II instancji, podlegających bezpośredni.o 
władzom naczelnym; komisje kwalifikacyjne. Opinje 
tych I{omisji będą uwidoczniane w tabelach kwali~ 
fikacyjnych, stale przez władze prowadzonych. '.'. 

Skład i zakres działania tych komisji oraz spo- ' 
sób prowadzenia tabel kwalifikacyjnych określi Rada 
Ministrów. 

Urzędnik jest uprawniony domagać si~ okazania 
mu jego kwalifikacji. 

R o z d z ia ł II. 

Obowiązki. 

Rrt. 21. Urzędnik obowiązany jest wiernie słu· 
zyc Rzeczypospolitej, przestrzegać ściśle ustaw i prze
pisów, wypełniać obowiązki swego urzędu gorliwie, 
sumiennie i bezstronnie, oraz dbać według najl.ep
szej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i speł-

. niać wszystko, co temu dobru służy, a unikać 
wszystkiego, coby mu mogło szkodzić. 

1\rt. 22. Urzędnik . obowiązany jest wypełniać 
każde zlecenie swoich przełożonych, o ile ono' wy
raźnie nie sprzeciwia się obowiązującym przepisom 
ustawowym. 

O ile zlecenie służbowe jest w przekonaniu 
urzędnika przeciwne dobru służby, albo dobru pu
blicznemu w ogólności lub też zawiera ,znamiona 
pomyłki co do faktu albo co do prawa - urzędnik 
obowiązany jest spotrzeżenie swoje wyjawić władzy 
przełożonej, lecz w razie potwierdzenia zlecenie to 
wykonać. O ile zlecenie wydane było ustnie, urzęd
nik może w wyżej wymienionym wypadku żądać po-

, twierdzenia go na piśmie. 
W wypadkach, gdy zniesienie: się, z władzą 

przełożoną pociągnęłoby za sobą niewykonalność 
lub bezprzedmiotowość zlecenia, ' nie przeciwnego 
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wyraźnie przepisom obowiązującym - urzędnik obo
'wiązany jest zlecenie to wykonać, wyjąwszy wypa
~e~ . grożącej stąd niepowetowanej szkody. 

. " . Rrt. 23. W razie koniecznej potrzeby urzędnik 
obowiązany jest załatwiać czasowo na zlecenie władzy 
przełożonej również takie czynności urzędowe, które 
nie należą do jego zwykłych obowiązków służbowych. 

Rrt. 24. Urzędnik obowiązany jest zachować 
w ~cisłej tajemnicy wszystkie sprawy, o których po
wziął wiadomość dzięki swemu stanowisku służbo
we~u lub dowiedział się przy wykonywaniu swych 
0.P9wiązk9W służbowych, o ile sprawy takie wyraźnie 
l1,2;.tlano za poufne, lub gdy utrzymania ich w tajem
nicy . wymaga dobro publiczne, albo inne względy 
służbQwe. 

., . - Urzędnik powinien zachować tajemnicę wobec 
każdego, komu nie jest obowiązany donosić o tych 
sprawach służbowo, o ile jego przełożona lub bez
pośrednio wyższa władza w poszczególnym wypadku 
nie uwolni go od tego obowiązku. 

Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno 
w czasie czynnej służby, jako też po przejściu w stan 
nieczynny i na emeryturę oraz po rozwiązaniu sto
sunku służbowego z jakiegokolwiek powodu. 
. ' . Urzędnikowi nie wolno wyrażać poza urzędem 
zdania o załatwianych w urzędzie sprawach intere
simtów i prawdopodobnym ich wyniku. 

Rrt. 25. , Pod względem zachowania się obo
wi~zują urz~dnika następujące zasady: 
. ,. 1) um;dnik powinien w służbie i poza służb~ 

strzec powagi swego stanowiska, zachowy
wać się zawsze zgodnie z wymaganiami kar
ności służbowej i unikać wszystkiego, co mo
głobyobniżyć poważanie i zaufanie, którego 
stanowisko jego wymaga; również po prze
niesieniu w stan nieczynny (art. 54, 55, 56) 
winien zachowywać się w sposób, któryby 
powadze jego stanowiska nie ubliżał; 

2) urzędnikowi nie wolno wchodzić w związki 
,lub zmowy, które mogą zakłócić należyty 

. bi~g zarządu państwowego, lub normalnego 
'. toku urz~dowania; 

~) wobec swych przełożonych urzędnik powi
nien zachowywać się z uszanowaniem, w sto
sunku zaś z innymi urzędnikami i podwład
nymi z uprzejmością; 

4} w stosunkach urzędowych z interesantami 
powinien urzędnik, zachowując należytą po
wagę, być bezstronnym, uprzejmym i w gra
nicach dopuszczalnych służyć im radą i po
mocą; 

5) ' wszelkie prośby, przedstawienia i zażalenia 
w sprawach osobistych i urzędowych, wyni
kające ze stosunku służbowego, urzędnik po-, 
winien wnosić w drodze służbowej, a tylko 
w wypadkach, w których rodzaj sprawy te
go wymaga - bezpośrednio do wyższych 
władz przełożonych; 

G} urzędnikowi bez zezwolenia władzy służbo
wej niewolno w żadnej formie wytaczać 
w prasie spraw, związanych z jego urz~do· 
wZl~ilem, jak równ)eż spraw, , dotyczących je
go ' stosunku służbowego. 

Hrt. 26. Urzędnikowi niewolno żądać, ani 
przyjmować darów, ofiarowywanych w związku z je~ 
go stanowiskiem urzędowem bezpośrednio lub po~ 
średnio jemu lub jego rodzinie, ani też jakimkol
wiek sposobem wywoływać zaofiarowanie takiego I 

daru. 
Również niewolno urzędnikowi przez wyzyski

wanie swego stanowiska urz~dowego przysparzać 
lub starać się o przysporzenie sobie lub rodzinie 
jakichkolwiek korzyści. 

Rrt. 27. Urzędnik powinien załatwiać powie
rzone mu czynności możliwie szybko i celowo, jak 
również przestrzegać przepisanych godzin urzędo
wych, a o ile tego wymagają, według uznania wła
dzy, ważne względy służbowe - sprawować czyn
ności swe także poza przepisanemi godzinami zajęć 
służbowych. W każdym razie o ile to da się · pogo
dzić z nieodzownemi wymogami służby, należy umo
żliwić urzędnikowi odpoczynek niedzielny i pozosta
wić mu uroczyste święta wolne od służby. 

Władza służbowa lub władza wyższa może 
z ważnych powodów czasowo uwolnić urzędnika od 
przestrzegania godzin urz~dowych. 

Rrt. , 28. Urz~dnik obowiązany jest donieść 
natychmiast władzy służbowej o każdej przeszkodzie 
do pełnienia służby, wywołanej czy to chorobą, czy 
innemi uzasadnionemi powodami. Władza może 
żądać od urzędnika udowodnienia tej przeszkody, 
w przypadku choroby poddać go b.daniu lekar· 
skiemu . 

O ile stan zdrowia urzędnika, wymagający ' od
poczynku lub leczenia, nie wyklucza pełnienia obo
wiązków służbowych, urzędnik może ' wstrzymać sl~ 
od pełnienia służby nie inaczej, jak po otrzymaniu 
urlopu. Prośba o taki urlop ma być bez zwłoki 
rozpatrzona i rozstrzygnięta. 

Usp.rawiedliwiona nieobe.cność na służbie, a od
nośnie do urz~dnika-kobiety również nieobecność, 
spowodowana okresem połogu, nie pociąga za sobą 
ujemnych skutków służbowych ani co do pobiera' 
nia uposażenia , ani co do innych praw urz~dnika; 
urzędnik wszakże, którego nieobecność na służbi.e 
wskutek choroby, a także urlop z powodu choroby 
trwa dłużej niż rok, może być jednostronnem zarzą
dzeniem władzy przeniesiony na emerytur~ na zasa
dach, wskazanych w ustawie emerytalnej. 

Rrt. 29. Urzędnikowi niewolno przyjąć żad, 
nej posady, ani stanowiska, ani też oddawać się 
poza urzędem takim zajęciom, których wykonywanie 
stoi w sprzeczności z jego obowiązkami służbowemi, 
przeszkadza mu w ścislem wykonywaniu czynności 
urz~dowych lub może wywołać uzasadnione podej
rzenie o stronniczość lub interesowność. 

Urzędnik powinien donieść swej władzy służbo
wej okażdem ubocznem zajęciu, przynoszącem mu 
jakiekolwiek korzyści materjalne, i zaniechać takich 
zajęć, które władza uzna za niedopuszczalne w myśl 
powyższych postanowień. 

Rozstrzygnięcie władzy w tej sprawie może 
urzędnik zaskarżyć do władzy bezpośrednio wYższej. 

Ostatecznie decyduje w sprawach tych właśc:f· 
wa władza naczelnil. ' .. 
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Urzędnik nię może lpwięrać tran~akcji gospo
darczych z ur?ęd4lmi tego d;(:iału zarządu państwo
wego, w którym pełni obowlą;z:ki słuibowe. 

Art. 30. (Jrz~dnik od Ó$mego stopnia shJtbo
wego w góre:, wykonuj~cy władzę administracyjną 
lub skarbową, nie rno~e posiadać na terenie, podle
gającym jego wład~y, pr~ędsi~blorstwa rolnego, prze
mysłowego lub handlowego. Postanowienie niniej
szego ~rtykułu nie odnosi sie: do ur;z:ędników władz . 
centralnych. 

Rrt. 31. Bez zezwolenIa władzy służbowej nie 
wolno urz~dnikowi wyst~pow!lle w charakterze rle
czoznawcy w sprawach, pozostaj~cych w bezpośred
nim związku z jego zadą!'li~mi sł!Jżbowerni, wyji'łW
szy wypadek, gdy opinjl jego, Jąko m~ezoznawcy, 
zażąda s~d. 

Wład;z:a słuibowa udzieli ~ę%wołenia, o ile wy
danie opinji ze wZ91~du na Jej pl'~edmlot ora:l; sta
nowisko i Zl~kres dziahmia ur;z~dnika nie n~razi do
bra służby. 

I\rt. 32. (Jr:z~dnik powi.,ien obrać sobie mie( 
sce zamieszkania w ten sposób, by mógł czynić Z~ 
dość wszystkim obowiązkom służby, ma wskazać wła: 
d;zy służbowej mlejs~e swego pobytu i donosi~ o każdeJ 
jego zmianie. 

. Urz~dnik w cz?!sie nieez;ynnYI11 obowiązany Jest 
podać tej władzy, przy której ostatnio pełnił służbt::, 
każdorf:\Zowy dokładny ądres, pod którym nl'lezy 
przesyłać mu zawiadomienia urz~dowe, 

O ile szczególne stosl,lnki słl,lżbQwe t\! go nie-" 
zb~dnie wymag~jlih władz~ nac:zelna moi e lorządzić 
chwilowe 09ranh::zenie wydalania sl~ \,Ir~~dnilsa 
z siedziby urz~dowej, naw~t pO~(l 90dzin~mi zaJ~ć 
urz~dowych. W okQlicznoś~iach n?ldzwyczajnych i nie
cierpiących zwłoki ograniczenie t_kie um,dzlć może 
również właQzl:1 słuzbewa. 

Rozdział III. 

prawo do <:oroqnęgo urlopu dla wypo<:zynku, O ile 
nie zachod~ą ważne przeszkody służbowe. 

Praktykanci i ur~~dnicy ml:lją prawo do urlopu 
wypoczynkowego, a to do 10 lat słu~by przez 
4, ponad 10 do 20 lat służby przez 5, ponad 20 lat 
służby pr~ez 6 tygodni. 

Do wyrnielru urlopl,l dla wypoczynku włę)dza 
może wliczyć wszystkie urlopy, udzielone urzędni
kowi w ciągu roku, z wyjątkiem krótkich urlopów 
dl;;l załatwienia ważnych spraw osobistych, rodzin
nych i majątkowych, nie przenoszących jednorazowo 
dni trzech. . 

Rrt. 37. Urlop dlą wypoczynkI) można kaidej 
chwili odwołać, o ile tego wymagają ważne i · nie~ 
cierpiące (::włoki wzgl~dy służbowe. 

Skoro jednak nast~pnie służba na to pozwoli, 
należy urzt::dnikowi umożliwić wykorzystelnie udzielo
nego urlopu, a nadto zwrócić mu koszty podr6iy 
tam i z powrotem, spowodówane nieprzewkh:i1mem 
odwołaniem z urlopu, według norm, ustalonych dl~ 
podróży służbowych. . 

Jeżeli urzędnikowi odmówiono urlopu ~upełnie 
hJb skrócono je.go czas, nal~ży to w miarę możności 
uwzglęonić przy wymiarze urlopu dla wypol;zynku 
w roku nash,pnym. 

Rrt. 38. Urzędnik może otrzymąć urlop w ce· 
lu załatwienia spraw oSCibistych, rodzinnych i ma
jiltkowych lub poratowania zdrowia. 

Gdy urlop dla porGitowenia zdrowia trwa nie
przerwanie dłuiaj ni ż szęść miesięcy, a urlop z in:. 
nych powodów dłużej, nii dwa miesiące, to za dal
S1.y czas urlopu wstrzymuje si~ uposaienle służbowe 
i czasu tego urlopu nie liczy $I~ do czasu służby 
czynnej. 

Czas trwania takiego urlopu be:1: uposażenia 
nie mote prlenosić lat dwóch. 

Władzą moie od warunków tych odstąpić 
w c~łości lub w części tylko wówczas, gdy udzielę
nie dłuiszego urlopu pożądane jest :z ważnych 
w~gle:dów public;mych. "-

Przy obliq:ęniu p6łro<:znego, wzg)~dnie dwu
I\rt. 33. Urz~dnlk stały posiada wSlystkle pra- miesięcznego czasu trwania urlopu liczą si~ jako 

WI); zasłrzeione w' \.Istpwię nlnieis~ei, i mOle być przerwy tylko te okresy odbywonia czynnej -służby, 
wydalony lub usuni\!:ty ze słuiby jedynie prllwomo- które wynoszą przynalrnnj~l połow~ czasu, sp~dzo
enem ~~m:lld~ęnlem włęadzy, wydanem l1a moc;y nil1iej- nego bezpośrednio przedtem na urlopie, O ile służba ' 
szej ustawy lub Qfzet;zenia komisji dy$~yplinarnei· czynna tiwała krócej, nie stanowi ont'! przerwy, a po-

prowizoryczne mianowanię nie moźe być pod- szczególne okresy urlopu liczą sł~ razem. 
stawą do iEtdania nominQcji na urz~dl1ikl1 stałego ,' 

Art. 39. Upos~i~nie urz~dnik~ normuje spe- . 
Art. 34. Urz~dnikowi :!łuży pr~y pełnIeniu <:jalna ustawa O uposaieniu. 

służł;ly prawo do szczególnej ochrony pr",wnej. okre· 
iiione wIJstawach kcunych. flrt. 40. Praktykanci . otrzymują na czas. trwa-

. nia Służby przygotowawczej wyna.grodzenie w na-
I\rt. 35. Ur~~dmk mi!! , pręwo do tyt~ły, przy- stcpuj&cej ' wysokości: 

wiązanego do nlldanegQ mu ~t~nowiska$lu;:bowegp. _ prektYKanci I. kategorji (art. 11) według upo-
wzglt;dnię ztopnia służbowego, nienla X stopni3 służbowego: 

Urt~dnik ma prawo do OO$~enja munduru lub praktykanc:i li. katęgorji ...... według uposażenia 
odznak słuibowy\:h, odpQwiQdęjq ~y(;h d?lałowi ~a' XI stopnia słuźbowego. 
rządu · państwowego i plastowen~mY 5topnlowl ~ł!.l .ź· praktykanci III. kategorji--we:dług uposażenia 
bowemy. Q ile mundur lub odznaki słl,ltbowe wpro· XII stopnia służbowego. 
wad~one ~ostani:l spę!;;jalneml przęplsaml. 

f\rt. 36. (jrz~dnik i prąktytkant, który prze
służył przynajmniej rok w służbie państwowęj, ma 

Art. 41. Urz~dnlk awansuje do wyższych stopni 
$łl,lźbowych według u~nania władzy przełożonej, która 
przy obsadzaniu wakansu bierze pod uwagę prze-
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deWS~Y5tklem podwładnych $obie urz~dnik6w bezpo
średnio niższych stopni wedłl.1g st~rsleń$twt1 służbo-
wego. , 

Przy awansowaniu urz;~dnik~ wł~dza powinna 
nądto uwz;gl!;;dnlć · uzdolnienie, uiyteczność i stopień 
zQIJfełnla oraz sl<::zegó!ne ukwalifikowanie do danego 
stonowiska służbowego, a wśród równych warunków 
lata służby. -

Obsadzenie wakującego stanowiska służbowego. 
powinno nastąpić bez nieuzasadnionej zwłoki. 

I\rt. 42. W c:zasie, którego nie zalicza sh; do 
cZasu służby czynnej (wysługi l?\t), urz~dnik nie 
może awansować, " praktykant być mianowany 
urzędnikiem. . 

lift. 43. W razie wdrożenia przeciw urzędni
kowi (praktykantowI) postępowania karnego lub dy
~C!ypllnarnego, albozawieszenill go w · pełnieniu 
słuiby -- nie można przed zakończeniem tego po

·$t~powanja lub 2:niesienla zawieszenia przYloać mu 
dodatku za wysługę lat, awansować go do wyiszego 
stQpnla służbowego, Mi tei mianować pr~ktykanta 
urzędnikiem. 

lirt. 44. Urzędnikowi I jego najbliż$zej rodzi
nie zapewnia si~ opiekę leka. rską i środki lecznjcze 
w zakresie, przewidzianym w osobnej ustawie, 

I\rt. 45. Urz~dnlkowi stałemu może wła~l.:iwa 
władza w wypadkac.h, ~asługujący<;h na uwzgl"ldnle
nie, przyznać z funduszów pań~twowych bezprocen
tową zaliczkę w wysokości trzymiesie:c:.znego pełnego 
uposażenia, zwrotną w r~tęc;;h mięsi~c;znych naj dalej 
'vi · ciągu dwu lat. 
. Udzielenie wi~kszeJ zaliczki wymaga zezwolenia 
władzy naczelnej, która określi warunki zwrotu za
liczki, a w razie potrzeby jej zabezpieczenia. 

Rrt. 46. Urz~dnikowi słuty prawo do uposa
żenia emerytalnego, a wdowie I sierotom po nim 
do zaopatrzenia wdowiego i sierocego na zasadach, 
unormow'anych VI Qsopnej ustawie (usfawa eme
rytalna). 

. 1\rt. 47. Uposażenie Im:ędników ulega 2:aJ~clu 
administracyjnemu tudzież zapowiedzeniu i zajęciu 
s~dowemu nie wi~cej. nii do wysokości jednej pią
tej cz~ś<;i sumy uposażenia lub wynQgrodzenia, pTly
pa.dającego do wypłaty. 

I\rt. 48. Tytułem w>,j~tk.u od powyis,ej~l'J$ą
dy ogólnej (art. 47) l.lpo:>aieole uUE;dników l wyna
grodzenie praktykantów ulega zapowiedl!enil,l i u~
j~clu sądowemu za alimenty do wysokości 2/5 
upos~żenla lub wynagrodzenie, przyczęm pozostałe 
3/5 wolnę są od wszell<ich zapowiedzeń i zaj~ć. 

Przy zbiegu zapowiedze ń za alimenty l za i~ne 
naleiności lub długi, 1/5 Cl~$~ uposaienia lub wy· 
ną9rodzenla staje s i ~ przedmiotem stosunkowego 
podzi~łu zarÓwno n~ allrnen.t~. jak na inne oaJei
ności lub długi, drugą za~ 1,5 cz~ść przekazYje si(C 
wyłącznie na zas.pokojęnię samych tylko ~limentów, 
o i1eby pierWS4i!l 1/5 część na nie przy ~bie91J inny~n 
wierzycieli nie wyst~rczała. 

. Art. 49. Wyłącza si~ zupełnie z pod zapowie· 
dzeń I zajęć, określonych wart. 47 i 48: 

_. ES • --- $ _ 

a} djety oraz koszty podróży przesiedlenia 
w $prawach słuibowych, 

b} wspar<:ia I zapomogi, pr;Z:ylnawanę IJn:~dni· 
kowi lub praktykantowi na le<:zenie jego lub 
jego rodziny, na pogrzeb jego fodl:iców, tony 
lub dzieci, albo też z powodu klęski elemen
tarnej lub innego nies:/:częśJiwego wypa~ku. 

1\rt. 50. UstElpowanie pod Jakimkolwiek tytl.J
lem prawa do pobieranią upQsaienio, lub wynagro
dzenia praktykantów jest wzbronione. Wszelka urno
wa przeciwna temu jest nieważna. 

I\rt. 51. Stosunki słuibowe urz~dników pod
czas pełnienia służby wojskowej normlJje specjllłn~ 
IJstaWil. 

R o z d z i II I IV. 
Zmiany w IItosunku lIłuibowym ł ,o,"wlll •• nie etolunku 

słuibpwego. 

Rrt. 52. O ile dobro służby tego wymaga, 
właściwa władza może pr2:enieść urzc::dnika do innej 
miejscowości i na inne stanowisko służbowe nie 
niższego stopnic słuibowęgo, w tej samej kategorji 
url:<;dników i w tym samym dzl~le ziJr~Qdu pań-
stwowego. . 

Pr:y przeniesieniach z urz(;du lub w drodze 
konkursu nalęiij sl~ IJrz~dnjkowl koszty przęniesienia. 

Przy przeniesieniach na prośb(f !.!rz~dnika przy
znanie kosztów prteniesienia zaleieć b~dile od de
c;yzji właściwej władzy naczelnej. 

Do przesiedlenia się naleiy urzędnikowi wy~na
Cl.yć odpowiedni termin i zwolni~ ao nc odpowiedni 
czas od pęłnlęnla służby, uwzglednlaj'lc przytem lego 
warunki osobiste i rod~lnne. ' 

. Rrt. SS. Ur~(tdnik może przejść ne własnQ 
prośbę do innego działu zarządu państwowego. o Ile 
dotychcz~sow~ jego władzą pri;elożona na to ~ezwoll. 

I\rt. 54. Gdy w$kl,ltek zmiany w organizaJ i 
władz i urz~dów niema czasowo dla stałego urz~d
I'lika odpowiedniego stanowiska słuibowego tego 
samego atopnia słuil>owegQ w tym sfimym dziale 
zl;lrządu pnństwowego, ur.ędnik pr~ec:hodgi w stal') 
niec7:ynl'lY· 

O ile z~jdą oko!i<:lnQści, nię pOZW6!21jfjCe ze 
wzgl~du na dobro :;łutby na dęlsze piastowanie 
prZe?; urzędnika stąłego stanowiska słl,lżbowego tego 
Sf!mego stopnia słuźbQwego w tym samym dzia.le 
lar~ądu państwow~so, Radą Ministrów na wniosek 
s2ef~ właśdwej wł~dzy naczelnej może go przenieść 
w stan nie<;zynny, o ile nie nastąpi pn!:eniesienie do 
innego dziełu z'lrządu peństwowęgo na podstaWie 
art. 53. 

Urzędnicy służby zęwn~trznej Ministerstwą Spraw 
Z:~9raniczny<;:h mogą w ani.1IQgiqnych wypadkach 
być przenięs!ęni w sta. n rozporządzalności. PQr~ą
dek, terminy i wClrunki taklęgo przęniesienia określ! 
R~d~ Ministrów. 

I\rt. '5. Prte:t cały czas PQ~ostawania w sta
nie !1ieC:l!ynnynl urlędnik popier~ w pelnęj mierze 
należne mu uposażenie służbowe. 

Czas, . spęd~ony w stąnie nIeczynnym, zalicza 
si~ urzędnikowi tylko do wymlafl.J 8Il1erytur)'. 
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Rrt. 56. Urzędnik w stanie nieczynnym może 
być w każdej chwili powołany z powrotem do służ
by czynnej, o ile jednak powółanie takle nie nastą· 
pi w ciągu pół roku od chwili przeniesienia urzęd· 
nika w stan nieczynny, należy go przenieść na 
emeryturę. 

Rrt. 57. Urzędnika, wybranego do ciała usta
wodawczego, zwalnia się na czas trwania mandatu 
od sprawowania urzędu z równoczesnem wstrzyma-
1iem mu na cały ten czas uposażenia służbowego. 

Po wygaśnięciu mandatu urzędnik powraca do 
sprawowania swego urzędu, względnie urzędu rów
nego stopniem służbowym w tym samym dziale za
rządu państwowego. 

Czas sprawowania mandatu do ciała ustawo
dawczego zalicza się całkowicie do czasu służby 
{wysługi lat). 

Działalność urzędnika w czasie wykonywania 
mandatu poselskiego nie może pociągnąć dla niego 
żadnych represji służbowych. 

Postanowienia ustępu pierwszego tego artykułu 
nie dotyczą ministrów i podsekretarzy stanu. 

Rrt. 58. Stosunek służbowy urzędnika stałego 
ł Prowizorycznego oraz praktykanta moźna rozwią
zać poza wypadkami, przewidzianemi w rożdziale 
V ustawy niniejszej, przez dobrowolne wystąpienie 
tlrzędnika (praktykanta) ze służby państwowej; sto
sunek zaś służbowy urzędnika prowizorycznego i prak
tykanta - nadto przez jednostronne zarządzenie wła
dzy, pod warunkami, wskazanemi wart. 62 - 63 
włącznie. 

Rrt. 59. Urzędnik zarówno w służbie czynnej, 
jak w stanie nieczynnym, ma prawo zgłosić wystą
pienie ze służby państwowej . 

. Zgłoszenie takie wnosi się na piśmie do władzy 
służbowej. 

Rrt. 60. Zgłoszenie wystąpienia wymaga przy· 
jęcia ze strony tej władzy, która urzędnika miano
wała. 

PrzyJęcie zgłoszenia można uzależnić od nale
żytego oddania urzędowania, ostateczną zaś decyzję 
co do przyjęcia . zgłoszenia odroczyć tylko wtedy, 
gdy urzędnik pozostaje w śledztwie kamem lub dy
scyplinarnem, lub zalega z zobowiązaniami pienięż
nemi, wynikłemi ze stosunku służbowego. 

Rtt. 61. O Ue urzędnikowi nie zakomuniko
wano żadnej decyzji w sprawie jego zgłoszenia w cią
gu czterech tygodni, zgłoszenie to uważa się za przy
jęte. 

Przeciwko warunkowemu przyjęciu lub odroczeniu 
przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu ze służby urzędnik 
może wnieść v. CIągu piętnastu dni od dnia dorę
czenia decyzji za pośrednictwem swej władzy służbo
wej zażalenie do władzy naczelnej, która najdalej 
w ciągu miesiąca wyda ostateczną decyzję. 

1\rt. 62. Rozwiązanie stosunku służbowego 
urzędnika, którego mianowano do odwolania (pro
wizorycznie), może nastąpić każdej chwili z zarządze
nia władzy przy zastosowaniu przepisów art. 5. 

Służba prowizoryczna nie może trwać bez zgo· 
dy .. r~aAikA dłużej, niż lat pi~ć. 

\ 

I\rt. 63. Stosunek służbowy praktykanta może 
na rozwiązać, gdy władza, która go przyjE:ła, uzna. 
że nie jest zdatny do sprawowania urz~du, w które
go zakresie służba przygotowawcza się odbywa. 

O ile zachowanie siE: praktykanta było przez 
czas pełnienia służby przygotowawczej bez zarzutu, 
należy mu przyznać zasiłek w wysokości jed,no do 
dwumiesięcznego wynagrodzenia. 

Przy rozwiązaniu stosunku służbowego z powodu 
niezłożenia w przepisanym terminie egzaminów prak
tycznych, wymaganych do uzyskania nominacji na 
urzędnika stałego, rozstrzygać będą przepi.sy o egza
minach, wydane dla właściwego działu zarządu pań
stwowego i właściwej kategorji urzędników. 

Rrt. 64. Przez dobrowolne wystąpienie ze 
służby, jak również przez rozwiązanie stosunku służ
bowego, w myśl postanowień powyższych (art. 59 
do 63 włącznie), urzędnik (praktykant) i jego rodzi
na tracą wszelkie prawa, wynikające ze stosunku 
służbowego. 

W razi~ ponownego wstąpienia do służby pań
stwowej przywrócenie praw, nabytych poprzednią 
służbą, może nastąpić za zgodą właściwej władzy 
naczelnej. 

Rrt. 65. Mianowanie urzędnika b~dzie uznane 
za nieważne, a urzędnik wydalonym ze służby, jeśli \ 
mianowanie uzyskał na podstawie dokumentów fał
szywych lub nieważnych, albo wyjdą na jawokolicz
ności, w myśl obowiązujących przepisów nie dopusz
czające mianowania. 

Orzeczenie o unieważnieniu nominacji i wyda
leniu ze służby wyda właściwa władza na podstawie 
opinji komisji kwalifikacyjnej (art. 20) co do zaistnie
nia okoliczności, w ust. 1 przewidzianych. 

RozdzIał V. 
Odpowiedzialność służbowa. 

I\rt. 66. Bezpośrednio i pośrednio przełożona 
władza ma prawo wytykać i ganić podległym urz~d· 
nikom niewłaściwości w urzędowaniu lub zachowaniu 
się oraz niedbalstwo w służbie. 

Rrt. 67. Urzędników, którzy naruszają obo
wiązki swego stanowiska i urzędu w służbie lub poza 
służbą przez czyn, zaniechanie lub zaniedbanie po
ciąga się, niezależnie od ich sądowej odpowiedzial
ności karnej lub cywilnej, do odpowiedzialności dys
cyplinarnej lub porządkowej według przepisów usta
wy niniejszej. 

I\rt. 68. Urzędnik ponosi odpowiedzialność 
dyscyplinarną za występki służbowe, odpowiedzial
ność zaś porządkową za wykroczenia służbowe. 

Rrt. 69. Występkiem służbowym jest takie na· 
ruszenie obowiązków służbowych, które powoduje 
obrazę interesu publicznego, lub naraża dobro pu
bliczne na szkodę. 

Wykroczeniem służbowem jest każde naruszenie 
obowiązku służbowego, nie posiadające wyżej poda
nych znamion występku służbowego. 

Zbieg kilku wykroczeń służbowych lub ich 
. powtarzanie się, jak również wykroczenie śród oko licz-
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nośc:l szczególnie obciąźZljących - uważa sit: za wy
stępek służbowy. 

I\rt 70. Postępowanie dyscyplinarne lub po
rządkowe z powodu naruszenia obowiązków służbo
wych, które posiada znamiona czynu karygodnego, 
ściganego ustawami karnemi, może się toczyć rów
noczesriie z karnem postępowaniem sądowem w tej 
samej sprawie; może być jed\1ak zawieszone aż do 
ostatecznego zakończenia karnego postępowania 
sądowego. 

I\rt. 71. Urzędnik, skazany prawomocnym wy
rokiem sądu karnego, podlega wydaleniu ze służby 
bez postępowania dyscyplinarnego, o ile skazanie 
pociąga utratę zdolnqści do piastowania urzędu pu
blicznego. 

I\rt. 72. Do postępowania porządkowego i dy
scyplinarnego, nie należy rozstrzyganie o pretensjach 
cywilnych. 

I\rt. 73. Za wykroczenie służbowe nakłada się 
następujące k.ry porządkowe: 

t) upomnienie, 
2) skrócenie lub odmowa urlopu wypoczynko

wego. 

I\rt. 74. Kary porządkowe nakłada władza 
służbowa lub przełożona władza" wyższa, o ile sprawa 
nie została już poddana orzeczeniu komisji dyscy
plinarnej; może nakładać je również komisja dyscy
plinarna. 

Przed nałożeniem kary porządkowej naleiy dać 
obwinionemu urzędnikowi możność usprawiedliwienia 
sit!:. 

Art. 75. O nałożonej karze porzqdkowej za
wiadamia się urzędnika na piśmie z podaniem mo
tywów_ Kar porządkowych nie wciąga się do wyka
zu stanu służby. 

I\rt. 76. Orzeczenie o karze porządkowej, na' 
łożonej nie przez komisję dyscyplinarną i nie przez 
władzę naczelną, urzędnik może zaskarżyć w ciągu 
dni ośmiu do władzy bezpośrednio wyższej, która 
sprawę rozstrzyga ostatecznie. 

Od orzeczeń komisji dyscyplinarnych i władz 
naczelnych o nałożeniu kar porządkowych odwołanie 
nie służy. 

I\rt. 77. Za występki I służbowe nakłada si~ 
nast~ujące kary dyscyplinarne: 

1) naganę, 
2) odliczenie lat służby od roku do trzech, 
3) obniżenie stopnia służbowego o jeden lub 

dwa, z zawieszeniem możności awansu na 
przeciąg jednego roku do lat trzech, 

4) przeniesienie w stały stan spoczynku z umniej
szonem uposażeniem emerytalnem najwyżej 
do 50% • . 

5) wydalenie ze służby. 

Rrt. 78. Kary dyscyplinarne nakładać może Je
dynie w drodze orzeczenia właściwa komisja dyscy
plinarna na podstawie wyniku postępowania dyscy
plinarnego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o po
stc:powaniu dyscyplinarnem. Przy wymierzaniu kar 
dyscyplinarnych, wy~ienionych wart. 77, n-.J.,iy 

---_ . .--.. _----
w kaidym poszczególnym wypadku mleć na wzal<~
dzie don iosłość wystE:pku służbowego i powstałych 
z tego powodu szkód, stopień winy, jakoteż do
tychczasowe zachowanie sic: urz~dnika. Orzeczenia 
dyscyplinarnego nie można zmienić, ani znieść za
rządzeniem administracyjnem. 

Rrt. 79. Przy karze odliczenia lat służby nie 
zalicza się do czasu służby czynnej (wysługi lat) 
okresu tej kary, wskazanego w orzeczeniu. Okres 
trwania tej kary odlicza sic: od czasu służby czynnej 
(wysługi lat) niezależnie od okresów, potrlłcanych 
z czasu służby czynnej (wysługi lat) z innych powo
dów, określonych postanowieniami ustawy niniejszej 
lub ustaw specjalnych. 

I\rt. 80. Obniżenie stopnia służbowego może 
nastąpić tylko w obrębie tej samej kategorji sta
nowisk służbowych i tego samego działu zarzlłdu 
państwowego. 

I\rt. 8t. Przy karach dyscyplinarnych nagany 
i odliczenia lat służby urz~dnik nie może awanso
wać: przy karze nagany - przez rok jeden. przy 
karze odliczenia lat - przez czas trwania tej kary. 

I\rt. 82. Wydalenie urz~dnlka ze słuilay po
ciąga za sobą utratę wszystkich praw, z piastowaniem 
urzędu związanych, a w tej liczbie prawa do eme
rytury. 

. Rrt. 83. Członkom rodziny wydalonego można 
w razie okoliczności, zasługujących na szczególne 
uwzględnienie, przyznać w orzeczeniu odpowiedni 
stały zasiłek na utrzymanie, który jednak nie może 
przewyższać normalnego ich zaopatrzenia wdowiego 
lub sierocego. 

Zasiłek taki przyznać można albo już z chwil. 
wstrzymania wypłaty uposażenia urz~dnika wydalo
nego, albo od chwili jego śmierci. 

Do powyższego zasiłku mają zastosowanie po
stanowienia ustawy emerytalnej o utracie prawa do 
zaopatrzenia wdowiego i sierocego. 

1\rt. 84. Urz~dnicy w stanie nieczynnym pod
legaj~ odpowiedzialności dyscyplinarnej z powodu: 

t) występku służbowego, którego dopuścili si~ 
w czasie czynnej służby, 

2) popełnienia w czasie trwania stanu nie<;zyn
nego takich naruszeń obowiązków, które no
szą cechy występku służbowego. 

I\rt. 85. Na urzędników, pozostających w sta
nie nieczynnym, nakłada siG nast~plljące karv dy
scyplinarne: 

t) nagan~, 
2) stałe lub czasowe zmmeJszenie uposażenia 

w stanie nieczynnym najwyżej O 25%, 
3) w razie okoliczności, szczególnie obciążają

cych, utratę wszelkich praw, wypływających 
z jego stosunku do Państwa, w tej liczbie 
uposażenia i zaopatrzenia dla członków ro' 
dziny, z możnością zastosowania analogicz. 
nego postanowiefl art. 83 ustawy. 

Rrt. 86. Urz~dnika w stanie nieczynn ym, na 
którego nałożono kar~ dyscyplinarną stałego zmniej-
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szenia uposażenia w stanie nieczynnym, nie można 
powalać z po wrotem do służby czynnej. 

O il e powyższą karę dyscyplina"rną orzeczono 
tylko na pewien oznaczony czas, urzędnik w stanie 
nieczynnym lub na emeryturze może być powołany 
z powrotem do czynnej służby dopiero po zupełnem 
odcierpieniu kary dyscyplinarnej. 

f\rt. 87. Ściganie występków i wykroczeń służ· 
bowych nie podlega przedawnieniu. ' 

Rrt. 88. Organizację władz dyscyplinarnych 
i postępowanie dyscyplinarne normuje ,osobna ustawa . . 

TYTUl TRZECI. 

o państwowych funkcjonarjuszach niższych. 

R o z d z i a ł I. 

Postanowienia ogólne. 

Hrt. 89. Postanowienia art. 4 do 9 I art. 65 
stosuje się analogicznie do funkcjonarjuszów niższych. 

l\rt. 90. Każdy ubiegający się o posad~ funk
cjonarjusza n iższego powinien umieć czytać i pisać 
po polsku. 

Specja lne wymagania od kandydatów na po
szczególne posady funkcjonarjuszów niższych w obr~
bie poszczególnych władz i urzędów ustala właściwa 
władza naczelna. 

Hrt. 91. Postanowienia o obj~ciu służby i po
cZCjtku czasu służby, o przysiędze i przyrzeczeniu 
służbowem, jakotei o wykazie stanu służby, zawarte 
wart. 13 do 16 włącznie niniejszej ustawy, należy 
stosować analogicznie do funkcjonarjuszów niższych. 

f\rt. 92. Zal iczenia poszczególnych grup funk
cjonarjuszów par"lstwowych do kategorji funkcjonar
juszów niższych, zarówno jak ustalenia ich tytułów 
dokona Rada f.'\inistrów, o ile chodzi o funkcjonar
juszów o jed nakowych kwalifikacjach i wykonywują
cych jednekowe funkcje służbowe przy wszystkich 
lub większości w ładz i urzędów państwowych, a wła
ściwa władza naczelna, o ile chodzi o funkcjonarju
szów o specjalnych kwalifi!<acjach, zajt:;tych tylko 
VI pewnym dzia le zarządu państwowego. 

1\rt. 93. Starszeństwo służbowe fun~cjonarju
szów niższych oznacza się według czasu trwania służby 
państwowej cywilnej i wojskowej, a w braku takiej 
według czasu innej służby pubiicmej lub pracy za
wodowej. zaliczonego do lat wysługi emerytalnej; 
w razie równości lat zaliczonych do wysługi emery
talnej, rozstrzyga stąrszeństwo w!eku. O ile jednak 
dla pewnych kategorji funkcjonarjuszów ni'Ższych zo
sŁanie wprowadzony stosunek podwładności jednych 
drugim, należy przy ustalaniu sta rszeństwa służbo
wego stosować analogicznie postanowienia art. 18. 

I\rt. 94. Prlepisy o prow3dzeniu SpISOW, 
zawarte wart. 19, stosować należy analogicznie do 
funkcjonarjuszów niższych. 

."'iI 

R o z d z i a ł II. 

Obowiązki. 

lirt. 95. Funkcjonarjusz niższy obowiązany jest 
wiernie służyć Rzeczypospolitej, przestrzegać ściśle 
przepisów obowiązujących, wypełniać obowiązki swoje 
gorliwie, sumiennie i bezstronnie oraz dbać według naj
lepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej 
i spełniać wszystko, co temu dobru służy, a unikać 
wszystkiego, coby mu mogło szkodzić. 

I\rt. 96. Powinności służbowe funkcjonarjusza 
niższego określać będzie regulamin lub instrukcja, 
wydarw przez władze przełożone, a dqpóki przepi
sów takich nie wprowadzono - wskazówki, wydane 
na piśmie przez przdożonego tej władzy lub urzędu, 
przy którym fun kcjonarjusz pełni służbę. 

O ile zakres powinności służbowych funkcjonar
jusza niższego nie zostanie ograniczony wyraźnie 
do pe'J.'Oych oznaczonych świadczeń służbowych, 
będzie on obowiązany obsługiwać urzZjd, przy któ
rym pelni służbę. 

f\rt. 97. W czasie pełnienia służby funkcjo
narjusz niższy obowiązany jest zajmować się wył2\cznie 
wykonywaniem poruczonych sobie czynności. 

W razie koniecznej ' potrzeby służbowej funkcjo
narjusz niższy obowiązany jest czasowo pełnić służbę 
także poza wyznaczonemi mu godzinami urzędo
wemi, zarówno jak spełniać czasowo inne powin
ności służbowe , aniżeli te, które należą do zwykłego 
zakresu jego działania. 

Rrt. 98. Funkcjonariusz niższy ma obowiązek 
wykonywać wszelkie zlecenia służbowe przełożonego 
władzy lub urzędu, zaj~tych w nich urz~dników 
i wogóle tych funkcjonarjuszów, do których pozostaje 
w stosunku podwładności. 

firt. 99. Funkcjonarjusz niższy obowi~zany jest 
zachować najściślejszCl tajemnicę co do wszystkich 
spraw służbowych bez wzgl~du na to, w jaki sposób 
powziął o nich wiadomość, wobec każdego, komu 
nie jest obowiązany donosić o sprawach takich 
służb'owo, o ile jego służbowa łub bezpośrednio 
wyższa władza w poszczególnym wypadku nie zwolni 
go od tego obowiązku. 

Niewolno funkcjonarjuszowi niższemu WiYwi(!l
dywać si~ potajemnie o sprawach służbowych lub 
umożliwiać to osobom trzecim. 

Hrt. 100. Funkcjonarjusz niższy oQowiązany jest: 
l} zachowywać się zawsze zgodnie z wymag~

njamj karności służbowej i unikać wszystkiego, 
co mogłoby obniżyć poszanowanie, którego 
wymaga jego stanowisko, 

2) przestrzegać postanowień art. 25 ustępu 2, 5 i 6, 
3) zachowywać się wobec swego przełożonego, 

urzędników i funkcjonarjuszów niższych, do 
których pozostaje w stosunku podwładności, 
z uszanowaniem, w stosunku zaś do funkcjo
narjuszów, zajmujących równor.ędne z nim 
lub podrzędne mu stanowiska, być zawsze 
uprzej rrJym. 

W stosunkach urzędowych z interesantami 
funkcjonarjusz niższy powinien być zawsze uprzejmym. 
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I\rt. 101. Pc,stanowienie art. 27 stosuje si~ 
analogicznie do funkcjonarjusza niższego z następu
ją,.cemi zmianami: 

1) czas służby funkcjonarjusza niższego należy 
ustalić w ten sposób, aby w zasadzie nie 
przenosił ośmiu godzin dziennie, 

2) w razie konieczności pełnienia służby w nie
dzielę przez czas przepisany normalnie w dniu 
powszednim, należy funkcjonarjusza zwolnić 
w tygodniu następującym po tej ni edzieli, 
na jeden dzień od służby, lub przyznać mu 
stosowne wynagrodzenie, którego wysokość 
ustalą przepisy o należnościach szczególnych. 

I\rt. 102. Postanowienia art. 28, 29 i 32 sto
suje się analogicznie do funkcjonarjuszów niższych. 

Hrt. 103. Funkcjonarjuszowi niższemu niewol no 
żądać za spełnienie czynności służbowych , albo wy
woływać ofi arowywanie jakichkolwiek korzyści lub 
darów, jak również przez wyzy~kiwanie swego sta
nowiska urzędowego przysparzać lub starać si~ 
o przysporzenie sobie, albo innym osobom jakich
kolwiek korzyści. 

R oz d z i a ł \li. 

Praw ... 

.f\rt. 104. Postanowienia art. 33, 34 l 35 sto
suje si~ analog icznie do funkcjonarjuszów niższych. 

Funkcjonarjusz niższy, mianowany prowizorycz
nie (do odwołania), nie może, o ile posiada skoń
czone lat 21, pozostawać dłużej w służbie prowizo
rycznej niż 2 lata. 

.f\rt. 105. Funkcjonarjusz niższy ma prawo, 
o ile nie zachoóą ważne przeszkody służbowe, do 
corocznego urlopu dla wypoczynku. 

Funkcjonariusze niżsi , mający od jednego roku 
do lat dziesięciu włącznie służby .państwowej, maj~ 
prawo do dwóch tygodni urlopu, od lat dziesięciu 
do lat dwudziestu włącznie służby państwowej - do 
trzech tygodni urlopu, wreszcie ponad lat dwadzieścia 
służby państwowej - do czterech tygodni urlopu. 

Pozatem do funkcjonarjuszów niższych stosuje si~ 
analogicznie postanowienia art. 36 ust. 3 i art. 37 i 38. 

flr~; 106. Uposażenie funkcjol1?rjusza niższego 
normuje specj a ln a ustawa o upos:2żeniu . 

Rrt. 107. O ile w poszczególnych kategorjach 
funkcjonarju szów niższych wprowadzony zostanie 
llwans na posady służbowe , do których przywiązane 
Si!; wyższe stopnie płacy, stosuje się przy awansie 
funkcjo narjuszów niższych analogicznie postanowienia 
art. 41 i 42. 

firt. 108. Powody, wyliczone w ~rt. 43, wstrzy
mują rówmez przyzna nie dodatku za wysług~ lat, 
a w razie wprowadz~nia awa nsu - równi ~ż i awans. 

.Rrt. 109. Funkcjonarjuszo\'Ji niżs~emu i jego 
najbliższej rodzinie Bpewnia się ' opi ekG lekarską 
i środki lecznicze w zakresie, przewid~i,:nym w osobnej 
ustawie. 

-~--

l\rt. 110. Postanowienia art. 45 o z6liczc:e na 
poczet uposażenia stosowane będ<l również do funk
cjonarjuszów niższych. 

Rrt. 111. Funkcjonarjuszowi niższemu służy 
prawo do uposażenia emerytalnego. a wdowie I sIe
rotom po nim - do zaopatrzenia wdowiego i s ierd
cego na z2!sadach, unormowanych w osobnej ustavv ie 
(ustawa emerytalna). 

I)rt. 112. Postanowienia art. 47 do 51 włącz
nie obejmują także funkcjonarjuszów niższych. 

R o z d z i a ł IV. 

Zmiany w stosunku słtfZbowym i rozwiązanie stosunl<u 
służbowego. 

Rrt. 113. Postanowienia art. 52 do 62 włącz
nie i 64 stosuje si~ analogicznie do funkcjonarjuszów 
niższych. 

Rozo z i al V. 
Postanowienia o odpowiedzialności służbowej. 

flrt. 114. Przepisy, zawarte wart. 66 do 88 
ustawy niniejszej i w ustawie d yscyplinarnej, stosuje 
si~ analogicznie do funkcjonarjuszów niższych. 

TYTUŁ CZWARTY . 

Przepisy przejściowe. 

A.rt. 115. Na przeciąg lat pi~cill od chwili 
wejścia w życie ustawy o służbie cywilnej, zawiesza' 
si~ postanowienia ort. 11 ustęp ostatni tej ustawy 

, o tyle, że zezwolenia na mianowanie osób, nie po
siadaj Zj cych przepisanego w tym artykule poziomu 
wykształcenia, na wszystkie urzędy od · XII do Vłl l 
stopnia służbowego udziela szef wbściwej władzy 
naczel nej , o ile chodzi o ,urzędy VI i VI! stopnia 
służbowego-za zgodą Prezesa Rady Ministrów. 

Na przeciąg lat pięciu od chwili wej ścia w ży
cie ninie jszej ustawy zawiesza się postanowienia art. 6 
ust. 1 i art. 90 co do obowiązku władania przez funk
cjonarjusza j~zykiem polskim w mowie i piśmie z tem, 
że po upływie tego czasokresu każdy funkcjonarju sz 
będzie obowiązariy wykazać się dostateczną znajo
mością język" polskiego w mowie i piśmie. 

W wyjątkowych wypadka~h może władza na
czelna przedłużyć powyższy czasokres na wniosek 
władzy przełożonej poszczególnych funkcjonarjuszów 
na dalszych 13t trzy. 

Rrt. 116. Na przeciąg lat dwóch od chwili wej
ścia w życie usta"i.:y o służbie cywilnej zawiesza się 
post.;,nowienia art. 33 tej ustawy, powołanego także 
w aft. 104, o ile chodzi o osoby, piastujące stano
wisko Sł tlŻbowe od XII do [V stopnia służbowego 
włącznie lub zajmujące posady funkcjona rjuszów niż
szych, przewidziane w organizacji władz i urzędów 
państwowych, lub mianowane w okres ie powyższym 
na tal<ie stanowisko służbowe i posady. 

Urz~dnik i funkcjonarjusz: niższy nabywa pebię 
praw, artYKułami powyższemi zastrzeżonych, copiero 
wówczas, gdy otrzyma od władzy, która go miano
wała, pismo, ustalaj~ce go w służbie państwowej 
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polskiej, przyczem w ciZ\gu lat dWQch od wejścia 
w życie ustawy niniejszej ustalenie to nie może na· 
stąpić bez zgody Prezesa Rady Ministrów i Ministra 
Skarbu. 

Ustalenie w służbie może władza uczynić zależ· 
nem od spełnienia przez urzf;dnika lub funkcjonarju· 
sza niższego pewnych warunków, jako to: odbycia 
służby próbnej, ukończenia specjalnych kursów, pod· 
dania się egzaminom praktycznym i t. p., które określi 
rozporządzenie Rady Ministrów na wniosek intereso· 
wanej władzy naczelnej. 

O ile urzędnik nie posiada poziomu wykształ
cenia, przepisanego art. 11 ustawy o służbie cywil· 
nej, ustalenie go na zajmowanym urzędzie może na
stąpić dopiero po zwolnieniu go od wykazania tego 
poziomu w sposób, wskazany w ustępie ostatnim cy
towanego artykułu, względnie wart. 115. 

Urzędników sprawujących stanowiska służbowe, 
zaliczone do IV, V i VI stopnia słu'żbowego można , 
ustalać jedynie za zgodą Prezesa Rady Ministrów. 

O ile urzędnik lub funkcjonarjusz niższy nie 
zostanie ustalony w ciągu lat dwóch od chwili wej
ścia w życie ustawy o służbie cywilnej, należy go 
zwolnić ze służby państwowej, z zachowaniem na
bytych praw do emerytury, obliczonej według po· 
stanowień art. 14 ustawy emerytalnej z dnia 28 lip· 
ca 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 70, poz. 466). 

O ile nie nabył praw do emerytury, otrzymuje 
przy zwolnieniu 0dprawę w wysokości trzymiesięcz
nego wynagrodzenia. 

Prawo jednak do wynagrodzenia tego nie słu
ży funkcjonarjuszowi państwowemu, o ile uprzedzo
no go o zamiarze' zwolnienia w terminie trzech młe
si~cy~ 

I\rt. 117. O Ile w ustawie o służbie cywilnej 
powołano si~ na postanowienia ustaw karnych (po
stępowania karnego), należy stosować aż do wpro
wadzenia jednolitych ustaw na całym obszarze Rze
czypospolitej przepisy dzielnicowych ustaw karnych 
(post~powania karnego). 

I\rt. 118. Postanowieniom r1iniejszej ustawy nie 
podlegajll sędziowie, prokuratorzy (wymiar sprawie
dliwości), aplikanci sądowi, pracownicy pallstwowych 
kolei żelaznych, poczt, telegrafów i telefonów, oraz 
nauczyciele wszystkich szkół państwowych. 

Do urz~dników Kontroli Państwowej stosują się 
przepisy niniejszej ustawy, o ile ustawa o Kontroli 
Państwowej z dnia 3 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. 
P. N2 51, poz. 314) inaczej nie stanowi. 

Ponadto aż do czasu wydania specjalnych ustaw 
służbowych dla funkcjonarjuszów policji państwowej, 
straży celnej oraz dozorców więziennych us~awa ni
niejsza ma zastosowanie w stosunku do tych' · osób, 
o ile nie stoi w sprzeczności z postanowieniami ustaw 

. o uposażeniu, względnie specjalnemi przepisami, wy
nikającemi z charakteru służbowego odnośnych funk· 
cjonarjuszów. 

I\rt. 11!. Wykonanie niniejszej ustawy powie
rza się Prezesowi Rady Ministrów i innym ministrom, 
we właściwym każdemu z nich zakresie działania. 

I\rt. 120. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
• ' dniem l kwietnia 1922 r. Reda Ministrów' może 

jednak w drodze rozporządzenia odrocżyĆten "t~nnin 
na niektórych obszarach Rzeczypospolitej, najWYiej, 
wszakże na trzy miesiące od terminu wyżej ozna
czonego. 

Z dniem 1 kwietnia 1922 r. tracą moc dotych
czas obowiązujące ustawy i przepisy, wydane w przed~ 
mioŁach, unormowanych tą ustawą. -

Marszałek: Tl'qmpczyński 

Prezydent Ministrów: Antoni Ponikowski 

165. 

Ustawa 
z dnia 17 lutego 1922 roku i 

o organizacji władz dyscyplinarnych · i post~po
waniu dyscyplinarnem przeciwko' funkc;jonarju

szom panstwowym. 

ROZDZIf.\l I. 

Władze dyscyplinarne i strony. 

Komisje dyscyplinarne. 

Rrt. 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinar
nych powołuje się komisje dyscyplinarne. 

Komisje dyscyplinarne są następujące: 
1) komisje dyscyplinarne, czynne przy władza~h', 

podlegających bezpośrednio władzy naczeln.ej" 
2) komisje dyscyplinarne, czynne przy wład~a~h 

naczelnych, . _ 
3) wyższa komisja dyscyplinarna, czynna przy 

Prezydencie Ministrów. . 
Gdzie utworzenie komisji dyscyplinarnej przy 

władzy, podlegającej bezpośrednio władzy naczelnej~ 
nie jest możliwe z powodu małeg'o składu perso
nelu - może właściwa władza naczelna orzekanie 
w sprawach dyscyplinarnych urzędników tej wład~y 
przekazać komisji dyscyplinarnej, istniejącej przy il?-
nej władzy, równorzędnej lub wyższej. . 

Komisje dyscyplinarne dla urzędników zarządu 
sprawiedliwości, podlegających niniejszej ustawie, 
będą powołane przy władzach, wskazanych przez 
Ministra Sprawiedliwości. 

f\rt. 2. Każda komisja dyscyplinarna składa 
si~ z przewodniczącego, jego zastępców i potrzebnej 
ilości członków, mianowanych na trzy lata. Prze~ 
wodniczącego, zastępców i członków wyższej komisji 
dyscyplinarnej mianuje Prezydent Ministrów na 
wniosek władz naczelnych z grona podwładnych 
urzędników wszystkich tych władz; te same osoby 
w komisjach dyscyplinarnych mianowane będą prtez 
właściwe władze naczelne z grona podwładnych 
urzędników tej władzy, przy której ustanowiono ' ko~ 
misję. ' . 

O ile poszczególnej komisji dyscyplinarnej po
wierzono w myśl art. 1 ustęp przedostatni - spra~ 
wy dyscyplinarne urzędników innej władzy, wówczcis 
właściwa władza naczelna mianuje potrzebną ilosc 
członków z grona urz~dników tej władzy . 


