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46. 
na mocy ' art. 44 K.9nstytucJi ogłasżan\ ustawę ' na

st~puJ'łcei treści: 

o , ł a .w a , 

z dn;ia 11 grudnia 1923 r. 

,o zaopatrzeniu em~rytalnem funkęjołłarjuSł.Q.\X 
państwowych i , ~aw'QdQwych woiskE)v.iycb. 

TVTUŁ, ł. 

Pos,tanowienia ogólne. 

. Rrt. 1. Postanowienia niniejsze} ustawy odno
szą si~ do, funkcjonarjuszów ' państwowych, mianowa
nych na stałe zgodnie z obowiązującemi przepJsami, 

, tudzież zawodowych wojskowych. Osoby te oraz 
wdowy j sieroty po nich otrzymują zao,patr~eoie eme
rytalne według zasad, okreśJolJych w ninieis~e.j ustawie.. 

Rrt. 2. Funkcjonarjuszętmi państwowymi w ro
zumieniu niniejszej ustawy sąurzędnky i niżsi funk
cjonarjusze państwo}Vi, pracownicy państwowych ko
lei żelaznych, poczt, telegrafów i telefonów. funkcJo
narjusze policji państwowej. nauczyciele ws;eystklf;h 
szkół państwowych i publicznych," pozostaJący'na eta
cie Państwa, tudzież sędziowie, prokuratofĄY i apli
kanci sądowi, z wyłączeniem niezawoQowych s~dziów 
pokoju w b. zaborach rosyjskim i pruskim, pełnią-
cych swe czynności ubocznie.· ' 

. Emerytem w rozumieniu niniejs~ej ustawy od-
'nośnię do zawodowych wojskowych jest ~awQdQwy 

. ~ojskowy, przeniesiony w stan spoczynku. 

,Zaopatrzenie emerytalne ministrów reguluje 
osobna ustawa. 

I\rt. 3. Ze Skl'lrbu Państwa można pobierać 
ty,lko jedno zaopatr~enie. ' . 

W przypadkach, gdyby funkcJonarjuszowi pań
stwowemu lub zawodowemu wojskowemu, wzglądnie 
pozostałej rodzinie, słutyło z jakieggkolwiekbąd~ in
nego tytułu prawo do zaopatrzenia, wypłacanego j:e 
Skarbu Państwa ...... uprawl'liooy ma pr~wo wyboru. . 

RI:t. 4. Emeryt (wdowa, sierota), który świa
domie wprowad2;ił władzę w bł~d ~elem uzyskania 
I;>ezp:rawnie emerytury (pensji wdowiej, sieroc::ej). od
prawy lub pośmiertnego, lub też wyższego wymiaru 
odprawy lub pośmi~rtnego, obowiązany jest nieza
leżnie od odpowiedzialąości Slldowo-karnej wynagro- I 

d2;ić Skarbowi Państwa wyrządwną szkodę. 
O ile kto w podobny . sposóą uzysl<ał wyższy 

wymiar zaopatrzenia emerytalnego od przypadając;e
go mu w myśl niniejszej ustawy, tr"ci prawo, do pal· 
szego pobierania ztlOpatr~eniel, niezależnie pd odpo
wiedzialności sądowo-karnej i obowiClzl<U ;zwrotu szko
dy, wyrządzone~ Skarbowi Państwa. 

I\rt. ,. Zaop~tm:nlę emerytalne (uposażenie 
I;\meryt.alne, pensj" wdowią i sierQli:a) or~z odprawy 
fl'Iogi;l ulę~ ?iępaw!ed?enly i zaj~clu s1:\dowemu tylko 
Z tytułl,l !;Ilimentów, jak.ptę~ ząpowiedzeniu i zajęciu . 
:mdowęmu l!.lp c;tdminjstr"c;yJMmU z tytułu należnoś
~i Sk'lrbu 1'1lństw~. 

Wysokość 7:apowl~dz«:ń i lajg:ć wynosi: dla ęli
mel'1t6w ę/~ ZśłQpatrj';enl~ 'emerytalnegQ, WZ91~dnie 
odprawy, ~ dł~ m~!einoś,c;1 Sk~nbLJ P~ństwa '1~ ~~o· 
patrzenia. ęmerrt'-llnelilO" a ~/~ odprawy. . 

, 
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. PdśmierŁne nie ulega zap~~~edzenlu: ani · też 
zaję~iu. 

1\rt. 6 • . I Zaopatrzenie ę~erytalne (uposażenie 
emerytalne, pensja , wdowia :i

1 
sieroca) wymierza się 

w punktach w myśl zasad ·att. 3, 4 i 5 ustawy o upo' 
saż.eniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska z dnia 
9 października 1923 r. (Dz;U. R. P.N2116, poz. 924), 
wżględnie dla sędziów i prokuratorów w myśl zasad 
art. 4 § 2 i art. 5 : § 1, 2 i3 ustawy o uposażeniu 
sędziów i prokuratorów z dnia 5 grudnia 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 134, poz. 1107) zależnie od grupy 
i szczebla, do których funkcjonarjusz państwowy, 
względnie zawodowy wojskowy, został zaliczony. 

Zmiany ilości punktów w poszczególnych gru
pach uposażenia oraz wartości mnożnej, stosowane do 
funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych woj
skowych, pozostających w służbie czynnej, będ~ 
iilutomatycznie stosowane do zaopatrzenia emerytal
nego. Natomiast wszelkie zmiany, dotyczące zaszerego
wania funk~jonarjuszów państwowych i zawodowych 
\v(jjskowy~~ do grup upos~żenia, nie mają zastosowania 
do przeniesionych już : w stan spoczynku , funkcjonar
juszów pań,stwowych i z~wodowych wojskowych. . 

Rrt. ' ~ . . Ustanawia się za świadczenia, obciąia
jące w myśl niniejszej ustawy ~karb Państwa, opłatę 
v.: wys.oko~ci 3% .uposażenia, pobiEranego przez fl.\i1k
cJonarJUSZO;\7' panstwowych J zawodowych wojsko
wych w słLiżbie czyr1nej i na emeryturze. Opłaty te 
pobiera si~ przez potrącenie każdego miesią~a z upo~ 
sażenia. 

. Opłata powyższa . obowiązywać będzie' przez ca
ły czas istnienia dodatku regulacyjnego (art. 3 uśta
wy · o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych 
j wojska z dnia 9 października 1923 r.-Dz. U. R. P. 
N2 '116, poz.. 924 i art. 4 ustawy o upo.sażeni.u s~
dziów i prokuratorów z dnia 5 grudnia 1923 r.-Dz. 
(J. R. P. N2 134, poz. 1107). Natomiast z chwilą 
ostatecznego zniesienia jego wynosić będzie 5% ' ca-
łego uposażenia. / ' , 

Funkcjonarjusze państwowi i zawodowi wojsko
wiprzy każdorazowem .osiągnięciu upos~enia - wyż
szej grupy lub szczebla, względnie przy uzyskaniu 
lub: podwyższeniu dodatku, zaliczalnego do emerytu
ryopłacają połowę różnicy w wysokości uposażenia 
przez przeciąg jednego roku. 

Nie podpadają pod to postanowienie podwyżki 
płac, wynikające z podwyższania się drożyzny. 

Opłatę pobiera się, począwszy od dnia pierw
szego miesiąca, nast~pującego po oSlągni1;ciuwyż-
szego uposażenil!l. . , 

. l\rt. 8. Prezydent Rzeczyp.ospolitej na podsta
WIe uchwały Rady Ministrów, powziętej na wniosek właś
ciwej władzy naczelnej, a za zgodą Ministra Skarbu, 
m.oże w przypadkach, zasługujących na szczególne 
uwzgl~dnienie i nieobjętych niniejszą ustawą, uwzględ
n iać przy wymiarze zaopatrzeń emerytalnych usŁa
wowo niezaliczalne lata służby, przyznawać zaopatrże
nie emerytalne, tudzież podwyższać wymiar ustawo
wo przypadającego zaopatrzenia emerytalnego funk
cJonarjuszom państwowym i zawodowym wojskowym. 
jakoteż osobom. po nich poiostałym. 

T Y T U Ł II. 

, Zaopatrz~nie e~e .. yta,ne funla::jonarjuszów pań
stwowych i zaw~dowych wojskowych • . 

Rozdział I. 
Postanowienia wspólne. . ' 

Rrt.9: Prawo do uposaienia e~ryt~lnego na~ 
bywa funkcjonarjusz państwowy po nieprzerwanej 
(art. 10) conajmniej lO-letniej sl.!żbie cywilno-pań
stwowej, a zawodowy wojskowy po nieprzerwanej 
(art. 10) conajmniej lO-letniej służbie wojskowej, o ile 
z powodów, podanych w niniejszej ustawie, przecho
dzi w stan spoczynku. 

Wyjątkowo nabywa funkcjonarjuszpaństwowy, 
względnie zawodowy wojskowy, prawo douposaże-
ni~ emerytalnego: , 

1) po nieprzerwanej conajmniej S-letniej służbie 
cywilno-państwowej (dla funkcjonarjusza państwo
wego), względnie wojskowej (dla zawodo~ego, woj
skowego), z powodu trwałej niezd~lrośd do , służby, 
spowodowanej kalectwem lub chorobą, nabytą bez 
własnej winy po wstąpieniu do słLiżby; . . 

2) bez względu na cza~ służby wskutek trWałej 
niezdolności do , służby ,2 powodu: 

a) nieszczęśliwego wypadku, wynikłego z po
wodu lub w .czasie pełnienia obowiązków · 
służbowych; . " 

b) działań wojennych vr miejscu służbowego 
pobytu; . . ; -

c) chorób zakażny,ch, panująćych epidemicznie 
;\V miejscu służbowego pobytu, względnie 
w wojsku. 

Przy obliczaniu lO-letniej,' a względnie 5,lethiej. 
służby państwowej, postanowienia art. 16 nie l1lajQ 
zastosowania~ 

ł\rt. 10. Do wysługi emerytalnej liczy się czas 
służby nieprzerwanej z , wyjątkiem przypadków, prze-
widzianych w niniejszej ustawie. _ . 

W razie reaktywowania emerytowanego funkcjo
narjusza państwowego, względnie przeniesienia ' za
wodowego wojskowe~Jo ze stanu spoczynku w stan 
czynny, wlicza się przy ponownem pr?eniesieniu 
w. stan ,spoczynku do wysługi emerytalnej czas " po
przedniej służby, uwzględniony przy poprzednim wy-
m:iąrze 'emerytury. ~, \" ~ 

-F\tt. 11 . • Funkcjonarjuszowi państwowemu 1 za
wodowemu wojskowemu, który po nieprzerwanej co· 
nąjmniej lO-letniej służbie państwowej stał s ię trwale 
niezdolnym do służby, . a ponadto utracił bez własnej 
winy: trwale conajmniej .95°/0 zdolności do ZilfObko
wania - dolicza się przy wymiarze uposażenia .eme
rytalnego w granicach art. 19 niniejszej ustawy 10. lat 
do czasu służby, podlegaj~cego normalnemu zalicze-
niu do wysługi emerytalnej. . ' 

. Rrt. 12. Funkcjonarjuszowi państwowemu j Z8-

wodowemu wojskowemu, który wskutek przypadków, 
wymienionych w punkcie 2 art. 9 niniejszej ustilwy, 
utracił również zdolność do pracy zarobkowej~. wy
mierza . się uposażenie emerytalne według . norm 
art. 19 niniejszej ustawy, doliczając ponadto·p.o ·· wy
sługi emerytalnej w granicach tegoż artykułu zależnie 
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od stopnia utraty zdolności dó zaiObkowania, a mia
nowicie: 
prźy utracie zdolności od 35%- 54% • • 2 lata 
"" " ,,55%

- 74%
• 4 ,_ 

ft " " ,,75%
- 84% •• 6 lat 

., ., " , " 85%- 94% • • 8,,· 

., " " ,,95% -100%
• •• 10 " 

W wyjątkqwych , na szczególne uwzględnienie 
zasługujących przypadkach może właściwa władza na
czelna w porozumieniu z f"'i nistrem Skarbu przyznać 
uposażenie emerytlllne w wymiarze wyższym od 
przewidzianego w ust~pie 1 niniejszego artykułu aż 
~o pełnej wysokości uposażenia w służbie· czynnej 
(art. 17), b~dącego podstawą. do obliczenia uposa
żenia emerytalnego. 

Praktykantów- i funkcjonarjuszóv'; państwowych, 
mianowanych do odwołam'1 w myśl ustaw o par'i

. stwowej służbie cywilnej, w pr?ypadkach, wymienio
nych w niniejszym artykule, traktuje się narówni 
2: funkcjonarjuszami państwowymi, mianowanymi na 

' ~~ . 
Rrt. 13. Doliczenie lat do wysługi emerytalnej 

iw myśl art. 12 niniejszej ustawy nast~puje pod wa-
runkiem: , 

1)\ niezdolności do slużpy, spowodowanej przy
czyn~mi, wskazanemi w punkcie 2 art. 9 niniejszej 
ustawy, stwierdzonej ząrządzonem z urzędu bada
niem komisji lekarskiej; 

2) zgłoszenia wypadków w ciągu jednego roku 
tej władzy, przy której dany funkcjonarjusz par'istwo
wy, wzgle:dnie zawodowy wojskowy, służył. 

W przypadkach, zasługujących na wyjątkowe 
uwzględnienie, a należycie usprawiedliwionych i udo
wodnionych, może władza przyjąć zgłoszenie, jeżeli 
nastąpiło ono nie później, niż w trzy lata po zajściu 
wYRadku. 

Rrt. 14. Skład i sposób urzędowania komisji 
lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, a ko
misji wojskowo-lekarskiej dla zawodowych wojsko
wych określi rozporządzelłie Rady Ministrów, które 
też określi sposób oceny zdolności do służby (pań
stwowej, wojskowej), sposób oceny stopnia utraty 
zdolności do pracy zarobkowej, a takie sposób stwier
dzenia przyczynowego związku choroby (kalectwa) 
ze służbą państwową, a względnie wojskową wogóle, 
specjalnie zaś ustalenie, iż choroba powstała z przy-

.( czyn, przewidzianych wart. 9 niniejszej lIstawy, spo
sób stwierdzenia powstania choroby, braku lub ist
nienia winy chorego (kalekO w jej powstaniu, a na
stępnie stałej potrzeby pomocy osób postronnych, 
względnie potrzeby szczególnej opieki, jako to: po
trzeby umieszczenia w domu inwalidów, względnie 
IN zakładzie dla I umysł.owo-chorych. 

I Rrt. 15. Czas czynnej służby wojskowej, odby
tej podczas wojny w czasie od dnia rozpoczęcia dzia
łań wojennych do dnia zawieszenia broni, poprzedza
jącego zawarcie pOKoju, liczy si~ przy wymiarze upo
saźenia emerytalnego podwójnie zawodowym woj
skowym i wszystkim funkcjonarjusZGm państwowym, 
powołanym do służby wojskowej, jakoteż pełniącym 
$łużb~ w formacjach wojskowych, w~ględnie na tere" 

nie operacyjnym, podporządkowanym dowództwu 
armji. W obu ostatnich przypadkach oblicza się je
l:iynie czas rzeczywistego spełniania tej służby. 

Przy częściowej mobilizacji oblicza się w ten 
sposób czas służby, odbytej podczas wojny, tylko 
pełniijcym służbę w formacjach zmobilizowanych, 
a ponadto zawodowym wojskowym, zatrudnionym 
w f>\inisterstwie Spraw Wojskowych i Naczelnem 
Dowództwie. - , . 

Art. 16.. Przy ostarecznem obliczeniu lat wy
sługi emerytalnej nie uwzględnia się części roku do 
6 miesięcy włącznie, natomiast okres, prżekraczający ....
czas 6 miesięcy, . liczy się jako pełny rok. 

l\rt. 17. Podsta~vą do wymierzenia · uposażenia 
emerytalnego jest uposażenie, pobięrane ostatnio 
w służbie czynnej, przypadające według art. 3 ustawy 
o uposażeniu funkcjonafjuszów państwowych i wojska 
z dnia 9 paidziernika 1923 r. (Dz. U. R. P. N2116 
poz. 924), wzgl~dnie dla sędziów i prokuratorów we· 
dług art. 4 §§ 1 i 3 ustawy o , uposażeniu sędziów 
i prokuratorów z dnia 5 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 134 poz. 1107). Podstawę oblicza się w wymiarze 
ala samotnego. . 

ł\rl 18. Dodatki, określone w punktach w usta
wie o uposa~eniu funk.cjonarjuszów państwowych 
i 'wojska z dnia 9 paidziernika 1.923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 116 poz. 924) w artykułach: 

37 ust. 1 dla dyrektora szkoły średniej oraz 
seminarjum mmczycielskiego i ochroniarskiego, 

47 ust. 1 dla kierowników szkół powszechnych, 
48 i 49 dla inspektora szkolnego i zastępcy 

inspektora szkolnego, 
54 ust. 1 dla dyrektora państwowej szkoły 

zawodowej, • . 
62 ust. 1 i 2 dla dyrektora...' i kierownika szkoły 

specjalnej, . 
66 lit. a) dla podpułkownika i komandora-po

rucznika, , 
118 - dodatek wyrównawczy dla funkcjonarju· 

szów państwowych i zawodowych wojskowych, jeżeli 
ten. dodatek przysługiwał daneryu funkcjonarj uszowi 
panstwowemu lub zawodowemu wojskowemu VI chwili 
przeniesienia. \II stan spoczynku, oraz dodatki, wy' 
mienione wart. 8 ustawy Z dnia 5 grudnia 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 134 poz. 1107) o upos2Iźen·iu sędziów 
i prokuratorów ~ wliczają się do podstawy wymiaru 
uposażenia emerytalnego, obliczone od różnicy w wy
miarze dla sam.otnego. 

Rrt. 19. Uposażenie emerytalne wynosi do 
10 lat służby włącznie 40°;0 (czterdzieści procent) 
j wzrasta za kaidy następny rok służby o 2,4°jo 
(dwa cale cztery dziesi~te procent), w żadnym jednak r~' 
zje nie może ,przenosić 10Qoio (stu procent) podstawy 
wymiaru uposażenia emerytalnego. 

W tym s~mym stosunku oblicza się także 
wszystkie dodatki, do których emeryt ma prawo 
w myśl przepisów niniejszej ustawy, 

Ułamków jednostek monetarnych, otrzymanych 
.{;?rzy obliczaniu zaopat.rzel)ia emerytalnego, nie wy
płac~ się. 
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Rrl. 20. Na czas trwania wyjątkowych warun
ków. ekonomicznych otrzymuje p~adto . emeryt na 
żonę dodatek, ułtanowiony w ust. 1 .j 2 art. 4 usta
wy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych 
i wojska z dnia 9 października 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 116, poz. 924), względnie wart. 5 §§ 1 i 2 usta
wy o uposażeJ1liu sędziów i prokuratorów z dnia 
5 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N\l 134, poz;. 1107). 

W vjyjątkowYC;h, na szczególne uwzglądnienie 
zasługujących, przypadkach może właściwa władza 
naczelna za zgodą Ministra S..karbu /przyznać emery

.... towi również dodatek na jeano dziecko. 

Rrt. Zl. Funkcjonarjusz 'państ,\Vowy, względnie 
zawodowy wojskowy', ma prawo z powodu przenie
sienia go w 'stan spoczynku do zwrotu Kosztów jedno
razowego przesi~dle!nia się z rodziną z miejsca . do
tychczasowego zamieszkania do przyszłego miejsca 
zamieszkania w wysokości uąowodnionych kosztów 
przesied lenia do wysokości ryczałtu, przysługującego 
mu w sluzbie czyńnej przy przesiedleniach z urzędu. 

Uwzględnia się tylko przesiedlenia YJewnątrz . 
Państw.a, a w razie przesiedlenia się zagranicę -
ko.szty, poniesione do granicy Rze~zypospolitej. 

Z prawa tego można skorzystać .w ciągu jednego 
roku od dnia przeniesienia w stan spoqzynku. 

Art. 22. Prawo do pobierania uposażenia eme· 
rytalnego rozpoczynA się od pierwszego dnia miesiąca, 
następującego po przeniesieniu w stan spoczynku . 

\ 
Uposażenie emerytalne płatne jest miesIęcznie 

zgóry. /' 

Rrt. 23. Prawo do pobierania uposażenia eme
tytalnego gaśnie: 

1) w razie śmierci emeryta; 
2) gdy emeryt został prawomocnie skazany za 

czyn k~rygcidny. a' ską-zanie pociąga za sobą utratę 
zdolności do piastowania urzędu publicznego, wzgl~d
nie prawa do \ uposażenia emerytalnego. Właściwa 
władza naczelna \V porozumieniu z Ministrem Skarbu 
może jednak w tym przypadku przyznać żonie i dzie
ciom emeryta odpowiedni zasiłek · na czas, przez 
który rodzina pozostawałaby b'ez środków do utrzy
mania. ZasiłeK ten nIe może przekraczać ustawowego 
zaopatrzenia wdowiego, względnie sierocego. 

R.rt. 24. Prawo dopcbierania uposażenia eme
rytalnego nie przysługuje: 

l) na czas przebywania bez zezwolenia właści! 
wej władzy naczelnej w porozun1ieniu z Ministrem 

I Skarbu dłużej niż pół roku poza granicami Państwa 
IIJb "wolnego miasta Gdańska; , 

2) w razie utraty obywatelstwa polsl<iego; 
3) na czas pobierania zaopatrzenia z tytułu nie

zdolności' do służby lub pracy na zasadzie innych 
ustaw, jeżeli świadczenia te płyną ze Skarbu Państwa 
(~t. 3); postClnowienle to nie · ma zastosowania do . 
weteranów powsta!l narodowych, którzy otrzymują 
zaopatl"zenie na mocy ustawy z dnia 23 marcll 1922 t. 
(Dz. U. R.) P. N2 26, poz. 212); . 

4) na czas pIastowania mandatu post':lsklego 
lu b senatorskiego; 

5) w razie wstąpienia do klasztoru; 
6) przy zastosowaniu przepisów nińiej s zc:j ustawy 

(art. 42, 56, 57 i 58) na czas umieszczenia ·. w domu . 
'/ 

inwalidow, względnie VI zakładach 'dla umysłowo 
chorych. _ ' . 

W przypadkach, przewidzianych w niniejszym 
artykuie, wypłaca się uposa~.nie emerytalne, od dnia 
pitrwszeg.o miesi~ca, nast~pującego po usunięciu 
przyczyn, wymienionych VI tym artykule, nie wcześ
niej jednak niż od dnia pierwszego miesiltca, mistę
pujllc.ego . po zgloszertiu się o uposażenie. 

firt. 25. Jeżeli emeryt obejmie jakie.kolwiek ' 
s tanowisko J a słutbie w instytucji państwowej ub 
samor~ądowej za wynagrodzeniem, lub też pobiera 
z niej emeryturę - może pobierać tylko taką część 
uposażenia emerytal.nego, która wraz z tern wyna
g roQzeniem nie przewy~za upos.tenia, przywiąza-

. nego do tego sżcz~bla grul'Y, do którego emeryt 
został zaliczony ostatnio w słuźbie cżyr1nej. 

Rozdz i ał n . 
Postanowienia, dotyczące wyłącznie funkcjonarjusz6w 

. państwowych. 

. Rrt. 26. Przeniesienie w stan spoczynku funk-
cjonarjuszów pań$twowych (art. 2), nie wyłączając 
sędziów i prokuratorów, zarządza właściwa władza 
naczelna. 
.f Sędziów i prezesÓw Najwyższego Trybunału 
F\dministra~yj'nego przenosi w stan spoczynku Prezes 
Rady Ministrów. I 

Członkqw lmlegjum Najwyższej Izby Kontroli ' 
i prezesów izb okr~gowych przenosi w stan spo
czynku Prezes Rady Ministrów,' natomiast . innych 
urzędnikó:w--Prezes Najwyższej Izby Kontroli. ' 

Władza nacz~lna moie upoważnić podległe so
bie , bezpośrednio władze do przenoszenia w stan 
spoczynku pewnych . kategorji funkcjonarjuszów, któ
rycl\ ńliariowanie jest zastrzeione kompetencji jej 
lub podległej jej władzy. 

fi.rt. 27. Uposażenie emerytalne przyznaje 
i wymierza w porozumieniu z Ministrem Skarbu . 
właściwa władza naczelna, wzgl~dnie upoważnione' 
przez nią odnośn~ władze II inMlmcji w porozumie' 
niu z właściwą izbą ~karbową . 

firt. 28. Przeniesienie w stan spoczynku na
st~puje na prośbę funkcjonarjusza państwowego: 

a) bez względu na wiek, jeżeli funkcjonarjusz 
państwowy z powodu I ułomności cielesnej, 
a lbo:/! powodu upadku sił fizycznych lub , 
umysłowych stał si€; trwale niezdolny. do 
służby; . 

Ib) bez wzgJ~du na' zdolność do służby, gdy 
przekroczył sześćcłziesiqt łat życia; 

c) gdy uzyskał prawo do pełnego uposażenia 
emerytalnego i ukończył 55 lat życia. 

I\rt. 29. Władta może ftmkcjonarjusza pań
stwowego przenieść w stan spoczynku bę% jego 
prośby; . 

a) gdy funkcjonarjusz państwowy % powodu cho
roby nic pełnił służby dłuiaj nli ni to te-

\ lwalają ustawy o państwowej słutble cywil· 
nej; za przerwy 't' tych cZi.'lwkresach uważa- ) 
ne b<:dE\ ' tył.ko te czasokresy czynnej służby. 
które wynoszą . conl:ljmniej p·o tow~ · czasu, 
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spędl~nego poprzednio .poza słutbą wskut~k 
choroDy lub na urlopie dla poratowama 

, zdrowia; , 
b) gdy z powodów, podanych VI punkcie a) 

att. 28, jest tl'wale niezdolny do prawidłowe
go pełnIenia służby; 

I c) gdy przekroczył sześćdzlesijtt łat życia i uzy-
5kał prawo do pełnego uposażenia eme-
rytalnego; . . 

d) jeżeli funkcjonarjusz państwowy w ciągu pół 
roku od chwili przet:liesienia go w stan nie
czynny nie został powołany do służby czynńej. 

Przepis punktu c) nie ma zas.tosowania do 
\ sędziów,prokuratorów, profesorilw szkół akademie-
. kich, jillkoteż do członków koletjum Najwyi,z1lj Izby 

Kontroli i kolegjów Def.>arta~l'Ił.w Najwytszej Izby 
Kontroli, prezesów i wiceprezesów izb t)kr~śowych 
i człónków kolegjów tychże izb, do ' których stosuje 

, się szczególne przepisy. 

.• , "'bA;e .... ..:eM." ' 11H" at • ",,( 

1\rt. 33. Funkcjonarjuszowi państwowemu przy
sługuje prawo wniesienia zażalenia w ciągu 30 dni 

/ do właściwej władzy naczelnej przeciw orzeczeniom 
władz, wydanym na zasadzie art. 27, 'Iub też wyda
nym przez władze, upoważnione przez władze na
czelne na mocy art. 26 ust. 4 do przenoszenia w stall 
spoczynku pewnych kategorji funkcjonarjuszów. 

Przeciw orzeczeniu, opartemu na powt<?rnem~ 
na własną prośbę funkcjonarjusza państwowego za
rządzonem, badaniu komisji lekarskiej nie przysłu-
guje żaden środek prawny. .' 

Rrt. 34. Bieg terminów, przewidzianych wart. 31, 
32 i 33, I rozpoczyna się ż dni~m, następującym po 
dniu doręczenia zawiadomienia lub orzeczenia. 

Jeżeli koniec terminu przypadnie na niedziel~ 
lub świ~to uroczyste, . kończy się termin następnego 
dnia powszedhiegG. Terminu nie uwaia się za za
niedbany, jeżeli przed jego upływem zażalenie wy
słano pocztą listem poleconym, nadanym w dniu 
ostatnim terminu . . 

l\rt. 30. Władza musi funkcjonarjusza państwo-
wego pr~enieść w stan spocz~nku bez jego proś'py , ł\rt. 35. F\pt. 32 nie stosuje się do s~dziów 
na , podstawie prawomocnego orzeczenia dyscypli- i prokuratorów i aplikantów sądowych. Zasady pos~ę
narnego ° przeniesieniu w stan splQczynku przy za- powania celem przeniesienia tych funkcjonarj,uszó\V 
chOWaniu postanowień tego orzeczenia. ' w stan spoczynku z urz~du określi ostawa b służb.ie 

'Ponadto Prezes Najwyższej Izby t<ol'ltroli i człon- sędziowskiej i prokuratorskiej. 
kowie kolegjum Najwyższej Izby Kontroli muszą być l\rt. 36. Uposażenie emeryt Ine przyznaje si~ 
przeniesieni w stan spoczynku f)8 skutek uchwały i oblicza na- podstawie dat, zawartych w wykazie 
Sejmu, powziętej . wmyśl art. 9 Konstytucji" lub wsku- stanu służby. 
'tek utraty praw stanu na zasadzie wYł'oku sądowe- Skoro fUhkcjonarjusz państwowy rości sobie pra
go, podanych do wiadomości Prezesa Rady Ministrów. wo do uposażenia emerytelI"lego w wyższym wymie-

Pr'zeniesi,enie w stan spoczynku w powyższych rże, aniżeli wynika to z dat, ,zawartych w wykazie 
ptzypadknch następuje wyłącznie przy zachowanill stanu służby, ma udowodnić swe żądania doku-
postanowień ust~pu 1 art. 9 niniejszej ustawy. mentami. 

Pracownika , kolejowego można przeideśc w stan . I ",!~ższe up,?saienie eme:yta10e. otrzymuje funk-
spoczynku z urz~du także bez Wlt1c:'rlu na wie!<, ,- ~lottafjUsz. ~łlńsLWOWY od d~la pIel wszego następu

, gdy uzyskał prawo do pełnego uposażenia emery- Jąc~go m!eslą~a ~o zgłoszemu i wykazaniu prawa do 
talnegó. ' ,., ,! takIego upOSaZehla. • 

", .", '. ,', -,', Za czas, nieobjęty obliczeniem z powodu wadli-
f\rt. 31. ' Funkcjonarjust pallstwówy, ubiegają- wego lub nieprawdziwego wpisu do wykazu stanu 

cy sil!: o przeniesienie' w stan spoczynku l powo- słuzby, otrzymuje. funkcjonarjusz państwowy różnicę 
dów, wymienionych w punkcie a) art. 28, poddany w tym przypadku, gdy nie ponosi winy wadliwt:go 
będzie badaniu lekarza urz~dowego w celu stwi~r· lub nieprawdziwego wpisu. 
dzenia, czy zachodzi trwała niezdCDlność do służby 
i z jakich przyczyn. Lekarz przesyła ' swoje orzecze- .f\rt. 37. · Czas s ł użby, podlegającejr normalne-
nie bezpośrednio tej władzy, która zarz,,~ziła bada" mu liczeniu do wysługi emerytalnej, liczy się od dnia 
nie. W wypadkach wątpliwych właściwa władza mo- rozpoczęcia służby państwowej. ' 
że poddaó, funkcjonarjusza peństwoweoo ponownym Do tego czasu służby wlicza się: . 
badaniom komisji lekarskiej. Również fu"kcjonarjusz' a) ~_zas, p~zebyty w stanie nieczynnym; określo-
parlstwowy ma prawo domilgać si(; ponownego ba- ny w ustawach ą pań~twowej'służbie cywilnej; 
dania komisji lekarskiej, jeieli wynik pierwszego bil- b) czas czynnej służby w WOjSKU polskie m; gdy 
dania lekariKiego wypadl dla niellO niekorzysthie; od.- ! funkcjonarjusz nie s~ełniał jej równocześnie 
no~ną prosbe: powinien funktjonariusz państwO\vy z paristwową służbą cywilną; 
wnieść w ciągu 14 dni po .. pisemnem zawiadomieniu c) czas, przebyty w niewoli, jeżeli dostanie si~ 
9.0 o wyniku pierwszego badania lekarskiego. do niej nastąpiło bez jego winy. . 

Przy wymiarze upo~aźenia , emerytalnego dolicza 
. Rrt. 32. O tamierzonern prźeniesieniu funk- si~ czas obowiązkowej służby wojskowej, jakoteż mi-
cjOńOl"juszo państw0Y'ego w stan spo~lyf1ky bal je· . nirnalnYI odnośMmi ustawami przepisany; has stu
go prośby naloiy w pn~ł'6tłkach, pr!~'NtCzianych djów wyższych na jednym z wyd~iałów uniwersytetu 
VI punkta(:h ~) i h) mrt. 29, zaWiadomić flJnl{tjOńa- lub równOtZ~dliym zakładzie naukowym; jeżeli CZas 
rjusza pat\$hvow~fJó na pisrnie, z podanIem pOwo- studjów nie biegnie rówńolegle z czasem służby, za
dów i wyjtaśnieniern; że w , ciągu 14 dni \ wolno mu liczalnej do emerytury, i tylko w przypadku całko
wnieść sprzeciw, co do którego w ratie ' pótrzeby witego 1.akończen la studj6w przepiS61"lemi egtatnina-
należy zarządzie': dot.hodzenie. mi, jednakowoż w ilośd nie wyżej niż 4 lata • 
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Czas obowiązkowej służby wojs,kowej · oraz stu' 

djów wyższych ma wpływ tylko na wysokość uposa· 
żenia emerytalnego, anie na uzasZ1dnienie roszcze
nia o to uposażenie. 

\'IV fClzie reaktywowania emeryta, który prze
śzedł w stan spoczynku przed wejściem w życie ni
niejszej ustawy, -czas studjów wyi:slych może być 
zaliczony do wysługi emerytaln~ dopiero po prze
służeniu conajmniej 5 lat w państwowej służbie 
polskiej . 

. Do wysługi emerytalnej liczy siG czas służby, 
spędzOnej w charakterze państwowego funkcjonarju 
sza prowizorycznego, lub praktykanta, w myśl z3s~d 
qdnośnych ustawo państwowej służbie cywi~nej, 
a ponadto za zgodą Ministra Skarbu f1;10Że być zali · 
czony czas służby,. przebytej w charakterze pracow
nika )<ontrak~owego. 

Powyższy okres służby pracowników kO:1trak
towych może być zaliczony do emerytury pod wa
runkiem poprzedniego UiSZCZ€ ilia opłaty ze składa
nym procentem po 6 od sta, przewidzianej wart. 7 
niniejszej ustaw~, od uposażenia tej grupy, do któ
rej zaliczono danego funkcjonarjusza przy przyj~ciu 
na . stałe / do służby państwowej. 

Vj1 wyjątkowych przypadkach może właściwa 
władza naczelna za zgodą Ministra Skarbu zaliczyć 
do wysługi emerytalnej czas służby, spędzonej przed 
przerwą (art. 10), z zastrzeżeniem zwrotu ewentual
nie pobranej jednorazowej odprawy w myśl art. 22 
niniejszej ustawy. 

Pracownikom państwowym kolei żeląznych w sIu-
, ibie parowozowej i kóndllktorski~j , jakoteż pr21c0o/ni

kom poczt ruchomych (urzędnikom mnbulansowym 
i niższym funkcjonarjuszom pocztowym, · jeżdżącym 
w ambulansach) wlicza się do wysługi emerytalnej 
każdy rok służby, spędzonej w tym charak~erze 
ponad 10 lat takiej służby, jako 14 miesięcy i w tym ' 
też stosunku podwyższa się opłacane przez nich za 
,ten czas wedle postanowień art. 7 niniejszej ustawy 
składki miesięczne. . 

Przerwy VI służbie, wynikające w~!wtek ·przejśda 
z jednego działu służby do drugieg~, jeżeli nie ~rze
kraczają dni 8, nie są uważane za. przerwy w myśl 
niniejszej ustaV,fy. 

Rrt. 38. Do ilvysługi emerytal.lej ·nie wlicza się: 
a) czasu służby, spędzonego przed ukorlczeniem 

J8 lat życia, wyjątek stanowi służba wojskowa 
na . obszarze operacyjnym; 

. h) czasu urlopu bez uposażenia, z wyjątkiem 
urlopu, rotrzymanego na czas piastowania 

• mandatu póselskiego lub senidorsk~go; 
c) czasu zawieszenia 'IN służbie" niepolictelnego 

do czasu służby czynnej, w myśl odnośnych 
przepisów; . 

d) czasu służby, odliczonego orzeczeniem dys.:y
plinarnem w myśl odnośnych przepisów. 

flrt .. 39. W razie przyznania emerytury ż doli
czen iem lat wskutek nieszczęśliwego wypadku (art. 9 . 
punkt 2) przysługuje izbie skarbowej, w której okn:;gu 
emeryt otrzymuje swe zaopatrzenie, wzgl~dnie która 
to zaopc:trzenie wy'płaca, lub też innej władzy wypła
r:ającej .zaopatrzenie emerytalne - prawo zar7..ądzenia 
trzykrotnego badania emeryta w c;iągu lat dziewi-::ciu, 

w okresach trzechletnich od dnia ptzeniesienia w stan 
spoczynku, przez komisję l ekarską w celu stwierdze
nia, czy trwała niezdo!noś~ do pracy zarobkowej 
nadal istnieje. W przypadku stwierdzenia odzyskania 
w części zdolnosci do pracy zarobkowej, 1ma dan.a 
izba , skarbowa, ~zględnie władza . wypłacająca, po
stawić władzy, uprawnionej do przenoszenia w stan 
spoczynku funkcjonarjuszów pBństwowych, wniosek 
o odliczanie cz~ściowe lub całkowite ~rzyzn;mych 
dodatkowo lat do wysługi emerytalnej z art. 12 niniej
szej ustawy. . 

W razie stwierdzenia przez komisję lekarską 
zupełnej zdolności do służby, należy emeryta powołać 

. do służby czy nnej. W przypad~u odmowy ze strony 
eml::ryta, należy cofnąć przyznane mu z~opatrzenie. 
emerytalne. 

firt. 40. 'Oprócz przypadków, wymienionych . 
wart. 23 niniejszej ustawy,. prawo do pobierani<l 
uposażenia emerytalnego gaśnie, gdy emeryt, który ' 

. nie ukor'iczył 50 lat życia, powołany w ciejgu 6 lat 
po przeniesieniu w stan spoczynku w myśl punktu a) 
alt. 28 i punktów a), b) i d) art. 29, odmówi przyję
cia ofiarowanej mu ponownie. posady pl!r'l!stwo~ej 
równej lub wyższej grupy upo~~żenia, przyczem mają 
zastosowanie odnośne postanowienia ustaw o pań
stwowej służbie cywilnej. 

Rrt. 41,1 Do emerytowanych funkcjonarjuszów 
państwowych, powołanych do służby wojskowej na 
sIm tek mobilizacji lub częścio'wego uzupełnienia 
wojskacio stopy wojennej, mają analogiczne z_slo
sowania postanowienia ust. 3 art. 13 ustawy o upo· 
sażeniu funkcjonarjuszÓw państwowych i wojska 
z dnia 9 października 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 116, 
poz. 924). 

Postanowienie powyższe nie dotyczy emeryto
wanych pracowników kolejowych, względnie praco
wników poczt, rad i otelegr~fów, telegrafów i telefonów, 
powołClnych do służby wojskowej ko~ejowej, wzgl~dnie 
w pocztach, radiotelegrafach i telefonach, na podsta
wie usta", z . dnia 27 marca 1920 r. (Dz. U. R. P. N!l 27 
poz. 160) i 18 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. 
N2 7 poz. 36). 

Rrt. 42. Emerytowcmy fu nkcjonarjusz państwowy 
umysłowo chory, a nie mający oprócz emerytury ' 
Innych źródeł utrzymania, może być umieszczony 

\ w . państwowym zakładzie dla umysłowo chorych. 
Naonczas jest on leczony i utrzym,Ywany na koszt 
Skarbu Państwa. 

Żonie i· dzieciom takiego emeryta przysługlłje 
za - czas jego pobytu w takim zakładzie prawo 00 
zaopatrzenia wdowiego, wzgl~dnie sierocego, obliczo
nego według ust. 1 art. 61, wzgle:dnie 62 niniejszej 
ustawy. 

Rrt.43. Emerytowani funkcjonarjusz'e pat'lstwowi 
mają prawo clo korzystania z ulg w razie kuracji 
w państwowych zakładach leczniczych i uzdrowiskach, 
narówni z funkcjonarjuszami w służbie czynnej. 

Ponadto władna będzie Rl!\da Ministrów przyznać 
,emerytowanym funkcjonarjuszom państwowym prawo 
do korzystania z ulg, przyznawanych funkcjonarju
szom !państwowym \V zakresie pomocy lekarskiej, 

. ' 
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przejazdach państwowemi środkami komunikacyj
ne~i i t. p. 

Rrt~ 44. Funkcjonarjusz państwowy, który nie 
nabył prawa do em~rytury, a opuszcza słu:!bę z po· 
wodu trwałej niezdo!no~ki do pełnienia obowiCizków 
służbowych, nabytej w~Rutel~ choroby lu'b kalectwa 
bez własnej winy, wzgl~dnie -zo3t~nie zwolniony ze 
służby z powodu zmian or~<ilnizacjl władz i urze:dów, 
otrzymuje jednorez0wą odpraw~, która wynosi za 
CZ8S, zalicz!llny do emerytury, służby w Państwie 
Polskie m od 2-5 I~t trzymi~sięczne, a za CZIIS, za
liczalny do emerytury, służby w Państwie' Polskiem 
ponad 5 Ict-:-jednoroczne ostatnio pobierane uposa
żenie w służbie czynnej. 

R o z d z i a ł III. 
Postanowienia, dotyczące wyłącznie ząwodowych 

wojskowych. 

Rrt. 45. Zawodowych oficerów przenosi w stan 
spoczynku Ministei Spraw Wojskowych, zaś zilwodo
wych szeregowych - dowódca okre:gu korpusu na 
wniosek przełożonego, posiadalącego uprawnienie 
conajmniej dowódcy pułku. 

.flrt. 46. Uposażenie emerytalne zawodowych 
oficerów ,:"Yf!1ieFa Minister Spraw Wojskowych ' 
w porozumIem u ~ Mini5tre~m Skarbu, a zawodowych 
szeregowych - dowódctl okr~Slu korpusu w porozu
mieniu z właściwą izbą skarbową. 

Wypłatę uposażenia emerytalnego zarządza -właś>-
ciwa władza skarbowa. . 

Przeciw orzeczeniu dowódcy okręgu korpusu 
służy zawodowemu szeregowemu prawo zażalenia do 
Ministra Spraw Wojskowych w ciqgu 30 dni, licząc 
od dnia, nast~pujiiłcego po dniu dGręczenia orzecze
nia, przyczem postanowienie ust. 2 art. 34 niniejszej 
ustawy ma zastosowanie. 

Rrt. 47. Przeniesienie w stan spoczynku na
stępuje na prośbę zawodowego wojskowego: 
, a) bez wzgl~du na wiek, jeżeli z powodu ułom.! 

ności cielesnej" albo z powodu upadku sił 
fizycznych lub umyslowy~h stał się trwale 
niezdolnym do pelnieniasłużby wojskowej; 

b) bez wzgl~du ila zdolność do służby, gdy 
przekroczył 55 lat życia; 

,c) gdy uzyskał prawo, do pełnego uposażenia 
emerytalnego; . 

d) bez względu na stan zdrowia po ukończeniu 
przez oficerów 30 lat, a przez szeregowych 
20 lat ' służby wojskowej. 

Uwzgl~dnienie prośby o przeniesienie VI stan 
spoczynku w przypadku, przewidzianym w punkcie d), 
zależy od decyzji Ministra Spraw Wojskowych w po
rozumieniu z Ministrem Skarbu. 

R.rt. 48. Zawodowy wojskowy powinien być 
przez władz~, wskazaną w lirt. · 45 niniejszej ustawy, 
z urz~du przenie~iony w stan spoczynku: 

a) gdy przekroczył wiek, przewidziany dla za
wodowych wojskowych ustawami o obowiąz
kach i prawach ' oficerów i szeregowych; 

b) gdy, pozostając w st~nie nieczynnym z po
wodu niezd:)lności do służby, przękroczył 

-----~~~,~'---

termin" ustalony ustawami, wskazanefni 
w punkcie a) niniejsfego artykułu; 

c) w przypadku, przewidzianym w punkcie a) 
art. 47 nin:ejszej ustawy; , , 

d) w przypadkach zredl)kowania etatów po upły
wie okresu czasu, przewidzianego wart. 68. 
ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o podsta
wowych obowiązkach i prawach oficerów 
Wojsk Polskich (Dz. U. R. P. N232, poz. 256). 

[\1'1:. 49. lO-ci o, względnie 5-letni okres służby 
wojskowej, wymagllny wart. 9 i 11, jak również 
okjes 3a, wzgl~dnie 20 .lat służby wojskowej, prze
widziany wart. 47 niniejszej : ustawy, obejmuje fak
tyczną służbę wojskowZl, obliczoną według CZ~Ll ka'
lendarzowego od dnia jej rozpoc.zęcia . 

. Do czasokresów, wymienionych w 'ust. l, wli
cza się czas służby, przewidzianej VI punktach b). 
c) i d) art. 50 niniejszej ustawy, 

flrt. 50. Czas służby, podlegający normalnemu 
liczeniu do wysługi emerytalnej, , liczy się od an~a 
rozpoczęcia czynnej służby wojskowej. 

Do tego czasu służby wlicza się: 

a) czas czynnej służby. cy;wilno-państwowej, nie
spełnianej ,równocześnie ze służbą wojskową, 
obUczony według odnośnych ustawo służbie 
cywilnej, gdy zajmowana posada w służbie 
cywilno-państwowcjllpraWniała do emerytury; 

b) czas, przebyty w stanie nieczynnym z upo
sażeniem; 

c) czas, spędzony w stanie nieciynnym beż upo
sażenia czynnego, skoro przeniesienie w stan 
nieczynny nastąpiło z powodu piastowania 
mandatu poselskiego lub senatorskiego; 

ci) czas, przebyty w niewoli. 
Przy wymiarze uposażenia eme{ytainego dolicza 

się minimalny, odnośnemi uS!ilwarpi przepisany, czas 
studjów wyższych na jednym z wydziałów uniwersy
tetu lub w równorzędnym zakładzie naukowym, je
że li czas studjów nie biegnie równolegle z czasem 
służby, zaliczalnej do emerytury, i tylko VI przypadku 
całkowitego zakOllczenia studjów przepisanemi egza
minami, jednakowoż w ilości nie wyżej niż 4 lata. 

Czas studjów wyżązych, ' jako też czas odkomen
. derowania na studja niewqjskowe ma ' wpływ tylko 
na wysokość uposażenia emerytalnego, El nie na 
u4jlsadnienie roszczenia o to uposażenie. 

Czas obowiązkowej służby wojskowej dla pod
oficerów zawodowych ma wpływ tylko na wysokość 
uposażenia emerytalnego, a nie na uzasadni~nie 
tego roszczenia. 

Wyjątkowo może lv'\inister Spraw Wojskowych 
za zgodą f\'inistra Skarbu zaliczyć do wysługi eme
rytalnej także czas, spędzony w charakterze państwo
wego pracowni~a kontraktowego, przyczem mają po
stanowienia ustępu 7 art. 37 niniejszej ustawy ana
logiczne zastosowanie. 

. Postanowienie ustępu 8 art. 37 niniejszej ustawy 
ma zastosowanie do zawodowych wojskowych. 

.f\rt. 51. Do wysługi emerytalnej nie wlicza się: 
a) czasu trwania dezercji lub sa,mowolr.ego 

opuszczenia służby; 

• 
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b) ~ZIi;lSU, ~gbywt,lnię kąry po~bęv.denią wolności, 
wymięr~ofl~j łHJ PQd~t~w!ę . pT~WOI'flOCnego 
wyrgl<y ~~dgWtl~Oi 

c) ~g!il~Y , :ip~d~oi'!e~g W ~hmlę nlęeayflflym bez 
YPQl;i~~ęfJi~ ~~ył'l11@tIe!, ~ wyJ~tki~m pr~ypadku, 
f}n~w!gglĘ\I1~9.Q w ,p\.lnkf;;h~ e.) art. ' !!lO niniej

, §u~j l.!~t~WYi 
d) C;:i\ą:>Y ~łutby, . lm który prłlY łVJQlnieniu wy

płilC:OOQ ggjprąwlll, Jde.U Qdp\'?łwą tą nie zo
!it~ml~ 2iwf<:kc;l~Fili 

e) \:&ii!SU ~~ynnęj ~h'!żPY, sp,dl,Qnej przęd ukoń
q:enIęm la }"t ty(;l~ ; wyląt~k stanowi służba 
WQjSKQWiil; Ha ObS4~r7-q op~racyjnym. 

, t\ft. 52. Przy wymlerlli:\f1lu upeSliJzenia EHTl@ry
tahW9Q ;!I.lwoclqwym ' worsł~owym, ,za,trudniQnYfll 
\li aeronautyce, ezas prl!!yd;datu do personelu I~hij ą
(ego, przebyty podt~as p<:>kOjll, lą!iqQ się do wy
sługi tmcrytplnej podwójni~. 

Przy wymierzaniu uposaienią emerytalnego la
wodowy.m WQjskQWYlTI, maryof;lrzom zaQkr~tOWĘlnym 
orał %elwQdQwym wojskowym armji lądQwej, pełni ą"' 
cym 5h\ib~ ną st~t1~ąthl znc.ljdujących się W kampaoJi, 
liczy się do wysługi emęrytalnej podczas pokoju 
1 miesiąc za 40 dnI. ' . / 

Zcwodowemy wOjskowemu, prz~niesionemu 
w stan $poc:~ynku i p(:lwoł~nElml.l w c2Qsie wojny do 
<;zYi'mej 'słuiby wojskowej, wymIerza si~ przy zde
mobili~owaniu uPQs~żenie emęrytmlne. obliczone 

, z uw~gle:dnieni~m czasu, spędzonęgo 'ponownie w qyn
nej , slużb ie. w granic:ach art. 1 SI niniejszej u~tawy, ' 
uwzględniając jednak ewentualne nomInacje (~wanse) . 

F\rt. 53. f\eron~lJtQni, którzy z powodu nie
szczęśliw~gQ 'wypadku podc-zijs wzlotów służbowych 
stlili si~ nl.ezdolnymi do służby wojskowej, uwzględnia 
się pr2y wymiarze llposaienia eIllerytalnego również 
dodatek aeiOnautyczny_ ' 

f\rt. 5'4. W r:~zie przyznania uPQso.ienia eme
rytalnego t; dollctenie.m da wysł~gi emeryt~lrięj lat 
w myśl art. 12 niniejszej ustawy ma Minister Spraw 
Wojskowy'ch odn.ośnie ,da zawodowych pficerów, zaś ' 
dowódca OIUęgl,l korpusu adno:ś~ie do zawoclowych 
szeregowych, zarządzać conajmniej .2 razy w okre
sach trzechletnich w przeciągu sześciu lat od dnia 
przeniesienia w stan spoczynku ponowne zbadanie 
e'l1eryta przęz komisję wojskowo - lekarską w celu 
stwierdzenia stopnia utraty zdolności do , pracy za
robkoweJ i ewentualnego odliczenia przyznanych 
dodatkowo lat do emerytury z art. 12 ninIejszej 
ustawy. " 

Emeryt, któremu odliczono w myśl powyiszęgo 
ustępu przyznane dodatkowo lata, aldóry nie może 
być przyjęty ' z powrotem do t>łużby wojskow~j-:-otrzy
muje / uposażenie emerytalne w wymil!trz~ nie niższym 
jednak od 4OC'/o (art. 19). ' 

r 
, flrt. 55. Emerytowany zawodowy wojskowy, 

który wskutek pade:izlego wieku lub wskutek złego 
stanu zdrowia potl"Zebuje szczególnej I opieki,' jakIej 

I nie znajduje w rodzinie. a przytem nie ma oprócz 
emerytury innych żfódeł utrzymania, może być 
u mieszczony w domu inwalidów. 

Rrt. 55. Emerytowany zawodowy wojskowy 
umysto\VO chory, nie m.ali'lcy oprócz emeryf\Jry innyc.h 

• 

" 

• .-h .. ' ~, »..... .. .... .. __ ..... , _____ ~-

iróQęł l,lŁf:ąymanią, ni9~ęby(: ymicszc;zol'lY "lI p~ń-
tw~wY'<;h ~_~łą~8(h l.~~ni(!~yeh e;ywi!!1y<:h, w~al~dflle 

WQJskowyen, j~żę!i władze , okre~lpnę \V r!,:}~PQręąd~ę · 
nlIJ R~~y Ministrów, Wydilf:lęITl !'l@ mQ\::y af ~1 14 ni~ 
n!ę~~~@J u~t@wy, litwl~relu~ patr~~b~ tfJgo, j\łkore+ 
I)kell~!no~ć! te 'j@st Ptn!;l~wlony si~~eQQlnel opieki. 

ł\1"t. 57. EOł(H'Ytc)W~HlY~ilIl(Q~~wy węj$kęwy, ' 
umj~S!łe;l(;li'1y w dQmu inWillldów. W~91Ej~nię w ~~
kładll!le dlą u,rnY:iłowa ęhQfych, ()trzymllj~ ną kęs~t 
P~ń!itw§ l1'lia,s~kanlę, u.tr~y,mąl"Ii~, Qd~jęnje, epil!kę 
1 ~I\łlr8k~ I w~łLlg~. ' 

ftrt ... Sęt ', Zooję i dzl~tioITl tflkię~o emryttl ~ 
' (art. 57) pl,'zyaługu.je zą ~n~ jef:.\g pobytu w domu ' 
inwalidów, względnie w zakł~a~lą , r,11~ I.!my~łowo c;ho
rych,' prawo do zpopatrzeni§l wdowiego, względnie 
sierocego, obliczOQflllo wedhlg u~t. 1 art. 61, wzgl~d- '. 
nie 62 niniejszej I.Ist~wy. '. , I , 

I ' 

f\~t. 59. Emęrytoweny zawodowy wqjskowy 
ma prąwQ l<;orzyst~nią . 4 ulg I El c;:z:niczy~h , j.ko to ' 
2 be:z:płaltnlllJ porady w iiltnbl,lItltorjilch woj&kQwy~h 
lekarski(:h, ~ezp,~tne9C) pohhmmia I~k~rst:w! 1; l e(l~e- · , j 
ola szpit~lne90 w s:zpltalach wojskowyc::h l1.~ waru n- , 
kach, przyslugujtlcych wQiskowym ~~wodowym w $t~
nie czynnym, jąka też prawCl l<orzy~tanla Z ulg w se- .; 
ZQnowy~h ' oplata<::h W ra~ie I<;UfICJj w państwówych , 
~akłildflCh k'l?i~lowyQh i uzdrowi~l~~ch, przy , ~ac:ho" . 
waniu \v~nml~ów, dotycZillcyc;h ~~*odowych wehkQ- ) 
wych w ~tQl'lle.<;zynnym, 

, Ponadto władna blild!ie Radfl Ministi'óW przy- ' 
;:nawać emerytowanym wQjsl<Qwym ulgi 'w . pfZl!~ja,,- . , 
qach- pi,iń~t\lJowemi środkilmi ,koml.mik~cyjnemi i inne ' 
ulgi, przy~nawlllne wojskowym zawodowym w s,tąnle 
czynnym. I 

T Y T (J Ł III. 'c ' 

Zaopątrzenie rodzin, pozost?lłyc:h pO funkc=lo
narju$zach państwowych i po zaWOdowych . 

w,oj~kowy<:h. ' 

l\rt. '60. , Prawo do pem~ji wdowięj, tudzlei do 
pensji . sierocej, jest prawempoch'Odnem, zależnem 
od nrsbycia praw emery~alnych przez męźa, względ-
nie ojc;a. ' 

Pensj~ wdowią oblicza się według wymi~ru dla 
samotnych. ' 

Art. 61. Pem.ja wdowia wynosi 500/0 (pj~~c;lzie
siąt procent) kwoty uposilżeniil emerytalnego,' które 
zmarły m"ż pobierał, wzgl~dnie tego, do którego 
w chwlli śmierci miałby prawo. , , . 

Pensja wdowi", po funkcjof}lilrjuszu państwowym, 
vnslędnie zawodowym wojskowym, poległym lub ' 
zmarłym WSKutek działań wojennych, wynosi 5(J0jQ 
(pięćdziesiąt procent) peJne~o uPQsai«:niit w stanie 
czynnym zmarłego me;ża, służilcego za pgGl$tawę wy
miaru uposażenia emerytalnego w my~ł art. 17 i 18 
niniejszej ustawy. 

. firt. 62. Pra\vo do pensji sierocej nabywa si~ 
po ojcu. 

. Pensja tę wynosi: 
a} dla każdego dziecka, jeżeli wdowa żyje 

j w chw.ili śmierd funkąomirjllsza państwo
~ego, wzgk:dnie za"-rodowego wojskowego, 
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mj~ł@, p~awo' d? plllosji. ~d~wlej"'Je<Jną ~zwar- artykułu nię maj~ .J;;;JstQ!iłOW?ll1it1 do ~ZĘ!SY $twięrdz@-
tl CZ«=lt penljl wdewlGjl . ni~, ie wypadek dezercji · Iii~ zachodzi, ' 

b) dla kotdflgo dZlęt;klii, J~iłli wdowa nj~ tyje, 
Iybt~ż w chwili §ml~r(!i m~ta nfe miała prtt" Art. 613. W r~~h~ (:)dnaJęzi~ni~ $J~ ~~sjnjęn~9° 
wa do Pf1:"sji wdowiej, ' albo też później to , pętl'ą~e. si~ rrZ"y wypłe~j~. z~!e9ł~so !.lPQ:iat~mji.l kwą
praw.o \Jtflłl:iłfl""połow~ p~nsJi wdowiejj tq, wy!,!~~ęf'llol J~S(:l ?;onl~ I dl.if!tJom tytył~n'l tymęz~-

, ) dla jedynej sieroty bęl ojca i matki,-:l/() pen· sowego zęoj;)atr:uml~. 
sji wdQwiej. . W razie ni~odnal(!zienl?l się z~9jnlonę~1O w eią· 

I d gl) dW\,l~h j pół lat, liczą, od koń<:!l roku kelenda· 
Jeżej w ,OWa ni~ PQDięr~ pensji wqowiej z pt?- rzowego, w którym podpisano preliminarJa pokojowe. , 

wedu pobieraria em~rytury Ul własną ~łl!ibe: pań· żon~! wz;gl~dnie dzieci, powInny pr.zed I~oń<:'ern tego 
stvtową, sierotom służy pruwQ de pen:sji według po' terminu przedłotyć orzeczenie sądowe, uznające za. 
stanowień punktu a) artykułu nin!ejslegq. ' ginionego Ul zma rłego, względnie 'orz@częnie sądowe , 

.I\rt. 63. Prawo clo pensji sierQcej moie być źe dow6d śmierci nalf.lty u~ażać za ustalony, w przc-
również n~byte po mi'ltce. " ./ clwnym bowIem wypadku tymczasowe %ęlopętrzenin 

Jeieli si~ł'Qta n~była prawo do pensji po ojt;;U ' zostają wgtrzyman~. Orzeczenie to służy ' :za pod- , 
i po mat<:e, wyp!~ca . ' ię slerodc pensje wyr.sz~. _ stilWę przy rozpatrywaniu przyinania stałego . zaopa-

trzeniil. 
Sierota nabywa prawo do pęnsjipo rnf1t~e za 

iyc;ia oj~u w razie jego nięzdolnoścl do ' pracy i nie- flrt. 69. Wdowa nie mu prawa 90 pensji: 
moinoś,i :zapcwTlienią jej utr1.ym~nia. a) jeżeli matie(lstwa zost"ło zawarte przez emc· 

~ensja po mat<:e wy!'łOS! jedną $zóstą częś~ jej rytel: ' _ 
upos~i:enja emerytalnego. I b) jeżeli wspólność m3łieńska została sądovmie I 

I\rt. 64. Łączną kwota pęnsji f sierocych bez rozdzielona bez obowiązku męża do utrzy' 
wzgl~du na i1oś~ dzieci nie może umil, ' ani łącznie D mania żony. 

• z pensją wdowią , przekr<lczać wysokości uposażenia zieci; pozęstaJe z f1111lieństwa, zawartego przez 
emerytalnego, które zmarły futkcjon ujusl państwowy, emeryta, nie mają pra\ua do pensji sierocej. . 
w~91c:dl')ie ;zawqdowy wojskO\vy, faktycznie pobierał, Rrt. 70. Prawo do otrzymywania pensji' wdo-
lub do którego mi'lłby prawo w chwlU śmierci. wi.ej.1 sierocej r~zpoczyna się z, pierwszym dniem 

W razia jeżeli suma pensji sl~rocyc;h sierot, któ· mIeSIąca, następuJClcego po tym miesiącu, za który 
rych m?ltka tyje, i sierot bez matki łą<;znie z pensją zmllrły funkcjonarjusz państwowy, względnie zawo
wdOWią przekracza wysokość · up,osaienia emerytal- dowy wojskowy (emeryt), pobrał ostatnio należne 
oego, które zmarły funkcjonarjusz pallstWQwy, wzgl~d- mu up5saienie w służbie czynnej (uposażenie eme
n ie zawodowy wojskowy, pobierał, lub do którego rytalne). Dla sierot, które przyszły na świat po tym 

· miał prawo w chwili śmlerci~należy zmniejszyć pro· terminie,' prawo do pensji rozpoczyna się od pierw· 
parcjonalnie pensje sieroce. szegd dnia miesiąca po urod;?:eniu. . , 

. I1r t . 65. Gdy mianowanie lub awans zmarłego , Jeżeli żąd~nie przyznania pensji wdowiej lub 
' zawQ'dowego wojskowego na wyższ.y stopier'1 nasŁą- sierocej nie zostało zgłoszone w ciągu jednego roku 
piło po jego śmierci w myśl artykLlłów 22 i 42 usta- od dnia śmierci mężą, względnie ojca lub matki, 
wy o podst'zwówych Qbowil~~kach i prawach oficerów należy przyznać pel1Sj~ i wdowią lub-siero:::ą odj:>ierw
WQjsk POłSKichz dnia 23 marca 1922 r. (Dz. U. R.I P. Slego dnia miesiąca po dniu zgłoszenia. 
N! 32 poz. 256), pozostalepo nIm osoby, uprawnione Wła~ciwa władzą naczelna w porozumieniu z /'v\i· 
do zaopmtrzenia, ' otrzymują pensję, odpowiadającą nistrem Sk~Hbtl moie przyznać pensję wdowią i sie · 
nadanemu wyższemu stopniowi zmarłego. rocq od terminu, ustC!lonego w ustępie 1 niniejszego 

artykułu, jeżeli osoby uprawnione wykażą, iż zasz ły ' 
R.rt. 66. Postanowienia art. 27, ~3 i 34 niają ważne okoliczności, które u~iemoiliwlły im wcześn i ej· 

analogiczne zastosO\vanie do \ydów i sierot po.funk- szezgłoszenie żądania o zaopatrzenie. ' 
cjonarjuszach państwowych, a postanowienia art. 46 
do wdów i sierot po zawodowych wojskowych. 

fi!'!. 67. Żony i dzieci funkcjonar,iuszów pań· 
s twowych, powolilnych do służby wojskowej nn sku· 

, tek mobilizacj i, jakoteż zawodowych wojskowych,któ
rzy zagin~li na terenie d(:itl!ań wojennych, otrzymują 
od dnia 1 miesi ąc;o, nast~puJącego po wstrzymaniu 
uposażenia w myśl art. 14 ustawy o uposażen i u runko 
cjonarjuszów pc:.,rlshvowych i wojska z dnia 9 paź
dziernIka 1923, r. (Dz. U. R. P. N~ 116 poz;. 924), 
tymczasowe zaopiltrzenie emerytalne w vlfysokości 
należnego im ewentualnie stałego zaopatrzenia we· 
dług zasad ust. 1 art. 161, względnie 62 niniejs~ej 
llstawy. ' 

Gdy na podstawie towz.rzyszących zaginieniu 
okolicz,ności istnieje , uzasadnione podejrzenie. że za
~hodzi j vypadek dezereji, postanowienia niniejszego 

--
/ 

Hrt. 71. Pensje 
miesi€fcznie zgóry. 

Rrt. 72. Prawo 
sierocej, gaśnie: 

wdowie i sieroce platne są 

do pensji wdowiej, ,wzglę,dnie 

a) w raz.ie śmierci wdowy lub sieroty - z koń 
cem teso miesiąca, w którym śmierć nastąpiła ; 

b) w razie ukończenia przez sierotę 18 r6ku 
życia. lub też wcześniejszego zawarcia związku 
malieńshlego; ' I 

c) gdy wd~wa, wzgl~qpie . sierota, lzostała pra· 
womocme skazana ~a czyn karygodny, a ska· 
Zewie pociąga za sobą utratę prawa do za 
opatrzenia wdowiego, względnie sierocego. 

Sierotom. odbywpjącym studja 'w zakłc:dach na
ukowych, prz;y:~nóje się pęnsję sierocą z powyższem i 

- zastrzeżeniami na każdy rok szkolny aż do ukończ e-
I 

" 
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nia studjów, nie dłui:ej jednak, . niż do ukończenia 
24 roku życia. 

. W wyjątkowych, na szczegól)1e uwzg!~dnienie 
zasługujących, wypadkach może I)lłaśclwa wł~dza na
czelna w porozumieniu -z Ministrem Skarbu zezwolić 
na dalsze pobieranie pensji sierocej także po ukori
czeniu 18, względnie 24 roku życia. 

flrt. 73. Prawo do pobierania pensji wdowiej 
lub sierocej nie przysługuje: 

a} na czas przebywania bez zezwolenia właści
. wej władzy naczelnej w porozumieniu z Mi
. nistrem Skarbu dł-użej n iż pół roku poza gra-

ni ami Państwa, ItIb wolnego miasta Gdańska; 
b) . w razie utraty obywatelstwa polskiego; I 

c) na czas pobierania Zl:lopatrzenia z tytułu 
śmierci męża (ojciil) na ziilse:dzie innych ustaw, 
o ile świadczenia te płyną ze Skarbu Peństwa; 
póstanowienie to nie ma zastosowania do 
wdów po weteranach powstań narodowych, 
które otrzymują zaopeltrzenie na mocy ustawy 
z dnia 23 marca 1922 · r. (Dz. U. R. P. N2 26, 
poz. 212); . 

d) na czas zajmowania przez sierotę jakiego
kolwiek stanowiska w służbie państwowej 
lub samorządowej, do którego przywiązane 
jest stałe uposażenie; . 

e) l1a czas piastowania prżez wdowę mandatu 
poselskiego lub senator-skiego; 

f) na czas uwzględnienia sieroty przy wymiarze 
uposażenia fu nkcjonarjusza państwowego, 
wzglt::dnic zawodowego wojskowego (ojczyma, 
matki, macochy); 

g) w razie wstąpienia do klasztoru. 
W przypadkach, . przewidzianych w niniejszym 

artykule, wypłaca się zaopatrzeni~ emerytalne od 
dnia pierwszego miesiąca, nastc:pującego P9 usunie:
ciu przyczyn, wymienionych w tym artykule, nie 
wcześniej je dnak niż od dnia pierwszego miesiąca, 
następującego po zgłoszeniu się o zaopatrzell~e. 

flrt. 74. Wdowa po funkcjonarjuszu państwo
wym, względnie zawodowym wojs~owym , która weszła 
ponownie w związek małżeński, otrzymuje na prośbę 
albo jednorazową odpr~wę wzamisn za pobieraną 
pensję wdowią, aibo zachowuje prawo do pensji 
wdowiej na wypadek ponownego owdolVienia. 

Zgłoszen ie o odprawę winno nastąpić w ciągu 
trzech miesięcy od dnia zawarcia ponownego mał-
żeństwa. I ' 

Odprawa wynosi dla wdów w wieku do 45 lat 
życia dwuletnią, powyżej zaś tego wieku jednoroczną 
kwotę pensji wdowiej. ' 

Wdowa, która wyszła zamąż za obywatela pań 
stwa obcego, otrzymuje odprawę tylko wtenczas, je· 
źeli ustawodawstwo państwa, którego jej m~ jest 
obywatelem, udziela wdowom odprawy, jeżeli wy· 
chodzą zamąż za obywatela Par'lstwa Polskiego. 

Rrt. 75. Wdowa po funkcjonarjuszu państwo
wym, względnie zawodowym wojskowym, która z ty
tułu zajmowania stanowiska , w służbie państwowej 
nabyła własne prawa emerytalne, może ptrzymać 
tylko jedno ząopatrzenie według swego wyboru. ~ 

( 

Rrt. 76. W dowa po funkcjonarju,szu państwor 
wym, wzgl~dnie zawodowym wojskowym, który zmarł 
w czynnej służbie prz~d uzyskaniem prawa do ' eme
rytury, otrzymuje, o ile sama niejest funkcjonarju
szem państwowym, wzgl~dnłe nie pobiera emerytu
ry z tytułu własnej służby, jednorazową odprawc: 
VI wysokości połowy kwoty rocznego uposażenia, 
służącego za podstawę wymiaru uposażenia emery-
talnego zm8rłego. . 

W -tej samej wysokości otrzymują odprawę sie
roty bec ojca i matki ' w wieku poniżej 18 rokuży
cia po ojcu, względnie po matce, olle ci nie nabyli 
prawa do emerytury, z tern ogrsniczeniem, że równo· 
cześnie można otrzymać tyłko jedną odprawE:. 

Taką samą odprawę należy przyznać sierotom· 
bez ojca i matki \V przypadku, określ~mym w ustę- i 
pie przedostatnim art. 72, przyczem postanowienie 
ostatniego ustępu art. 72 niniejszej ustawy ma rów
nież zastosowenie. 

Sierotom wypłaca się odprawę niepodzielnie. 
Sierotom, pochodzc!cym zróżnycb małżeństw 

tego samego funkcjonarjusza, względnie zawodowe
go wojskowego, wypłaca się odprawę tylko wtedy, 
jeżeli pozostała po nim wdowa nie skorzystała z te~ 
go prawa, albo z prawa tego zrezygnowała na rzecz 
sierot. • 

Rrt. 77. Wdowy lub sieroty po funkcjonarju
szu państwowym lub zawodowym wojskowym, zmar
łym w s~użbie czynnej, mają prawo do zwrOtu udo
wodnionych kosztów jednorazowego przesiedlenia się 
z miejsca służbowego męża, wzgl~dnie ojca, do 
przys.złego miejsca zamieszkania do wysokości ryczał
tu, przysługującego funkcjonarjuszom ' państwowym, 

. wzgl~dnie zawodowym wojskowym w służbie czyn
nej, przy przesiedleniach z urzędu. 

Uwzględnia się tylko przesiedlenia wewnątrz 
Pań~t\'~a, a w razie przesiedlenia się zagranicę-koszty, 
pomeslone do granicy Rzeczypospolitej. 

Z prawa tego może wdowa, wzgl~dnie sierota, 
skorzystać w ciągu jednego roku od dnia śmierci 
męża, względnie ojca. 

. . Rrt.e78. W razie śmierci funkcjonarjusza lub 
v~oJskowe~o za;vodowego w stanie spoczynku, nalezy 
SIę wdOWIe, l<:tora pozostawała z oim we wspólności 
małżeńskiej, niezależnie od zaopatrzenia, względnie 
odprawy (art. 60, wzgl~dnie 76), pośmiertne w wy
sokości trzymiesięcznego uposażenia , pobieranego · 
ostatnio przez zmarłego. 

Pod 1:erni samemi warunkami w tej samej wy
sokości należy się pośmiertne w razie śmierci funk
cjonarjuszki w stanie spoczynku wdowcowi. 

W braku wdowy (wdowca), uprawnionej(egci) do' 
pośmiertnego, należy się pośmiertne w tej samej 
wysokości niepodzielnie dz ieciom ślubnym, uprawnio
nym i pasierb()m zmarłego, o ile zmarły je utrzy
mywał. . W braku wyżej wymienionych członków ro
dziny moźna zwrócić udowodnione koszty leczeni'a 
i pogrzebu do wysokości pośmiertn~go innym 
)uewnym, lub -~sobom postronnym, jeżeli zmarły nie 
p{lzostawlł me]ątku ruchomego lub nierJlchomego, 
wystarczającego na pokrycie tych kosztów. 

Rrt. 79~ Postanowienia art. 36 mają analo
giczne zastosowanie do wdQw i sierot po -funkCjo" 

." I 
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narjuszc~ch 'państwowych z tą różnicą, że wdowa 
'i sieroty otrzymują w każde m razi'e powstałą rOZnI

I cę za c~as, nieobj~ty obliczeniem z powodu wadli
wego lub niepr8wdziwego wpisu do wykazu stąnu 
służby zmarłego męża, względnie ojca. 

J\rt. 80. Wdowom po funkcjonarjuszach pań-
,stwowych, względnie zawodowvch wojskowych wy
z,nania mahometańskiego, jeżeli pozostało ich Idwie 
lub wi~cej po jednej i tej samej osobie, przyznaje 
się do równego podziału pensję wdowią według 
norm, przypadających na jedną wdowę. 

Sieroty po takich funkcjonarjuszach parlstwo
wych, względnie zawoaowych wojskowych, zrodzone 
z prawnych żon, uważa się !a równouprawnione pod 
względem zaopatrzenia emerytalnego i wyznacza się 
im pe nsjesierqce według norm niniejszej ustawy do 
równego podziału. 

, Postanowienia art. 64 mają analogiczne zasto· 
sowanie do przypadków, o których mowa w 'niniej
szym artyl~ule. 

, . \ 

T Y T U Ł IV,. 

Przepisy przej~ciowe. 

Rozdział 1. 

Postanowienia wspólne. 

Hrt. 81. Funkcjona'fjuszom, którzy przed wsvą-
" pieniem do służby państwowej polskiej , oraz zawo

dowym wojskowym, którzy przed wstąpieniem do 
wojska polskiego, pozostawali na służbie jednego 
'z byłych państw zaborczych, jakoteż w służbie byłe-

',' go Wydziału Krajowego Galicyjskiego, lub też któ
rzy byli nauczycielami publicznych szkół ludowych 
lub wydziałowych i przechodzą w stan spoczynku ze 
służby państwowej' polskiej, względnie \ ze służby 
w wojsku polskiem - wlicza się do wysługi emery
talnej pełną ilość lat służby w b. par1stwie zabor
czem, podlegającą zaliczeniu według usfaw emery
talnych odnośnego państwa zaborczego, a względnie 
według ustaw krajowych galicyjskich, z zastrzeżeniem, 

I , że sposób zaliczania czasu tego do wysługi emery
talnej nie może być korzystniejszy, aniżeli w służbie 
państwowej polskiej, względnie w wojsku polskiem, 
na mocy niniejszej usta\vy, tudzież 'laŁa służby , pafl
stwowej polskiej. Czas piastowania mandatu posel
skiego lub senatorskiego przed wejściem w życie ni-o 
niejszej ustawy zalicza się przytem do emerytury. 

Funkcjonarjuszom pań'stwowym i zawodowym 
wojskowym, którzy służyli czynnie w czasie trwania 
mocy obowić,!zującej ustaw z dnia 28 lipca 1921 r. 
(Dz. U. R. P. ~? 70, poz. 466) i z dnia 5 sierpnia 
,1922 r. (Dz. U. R. P. N~ 68, poz. 616), a którzy przed 
wstąpieniem do służby państwowej, względnie woj
skowej, pełnili służbę samorządową w PańStwie Pol
skiem, zaliczalną do wysługi emerytalnej ' w myśl 
punktu d) art. 15 ustawy z dnia 28 lip't:a 1921 r. (Dz. 
U. R. P. Nz 70, poz, 466), wzgl~dnie punktu a) art. 12 

_ ustawy z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N268, 
. poz. 616)~ zalicza , się do wysługi emerytalnej clas 

tej s łużby sąmorządowej pod warunkami, określone
mi w wymienionych ustawach. 

Zawodowi wojskowi, 'którzy z powodu przekro-
"- czonego Wiek,L1 przechodzą w stan spoczynku, naby-

I 

• 

wają prawo do zaopatrzenia emerytalnego również 
i w przypadku, gdy ilość lat służby cywilno-państw0-
wej, ora.z wojskowej wynosi conajmniej 10 lat, obli
czonych według czasu kalendarzowego. 

Do czasokresu, podanego w 1 i 3 ustępie, za
licza się tylko taką służbę cywilno·państwową w b. pań
stwach zaborczych, która uprawniała do emerytury 
i była spełniana nieprzerwanie i bezpośrednio przed 
przewrotem politycznym w b. państwie zaborczem. 

f\'inister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego zaliczy do wysługi emerytalnej lata udo-

' wddnionej pracy nauczycielskiej tym byłym zawodo
wym , nauczycielom polskich szkól Qrywatnych w b. Z3-

borze rosyjskim, którzy, pos iadając odpowiednie kwa
)ifikacje, wstąpili do służby państwowej polskiej w za
wodzie I1lluczycielski'm i pozostają na służbie w dniu 
1 października 1923 r. i ze słuiby tej przechodzą 
w stan s?oczynku, a to pod warur.kiem, iż w ciągu 
pół roku po d.riu wejścia w życie . niniejszej ustawy 
przedłożą Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświece
nia PubJicznegn wystarczające dowody swej pracy 
nauczycielskiej w wymiarze conajmniej 14 godzin ty-
godniowo. ' 

I\rt. 132. Emerytowani funkcjonarjusze państwo
wi i emerytowani wojskowi b. państw zaborczych, 
przeniesieni w stały stan spoczynku, tudzież emery
towani nauczyciele publicznych szkół powszechnych 
i wydziałowych, jeżeli są ,obywatelami polskimi w myśl 
art. 2 ustawy z dnia 20 stycznia ' 1920 r. o obywatelstwie 
Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. N2 7, poz. 44), jak 
również jeżeli uznan( zostali w myśl art. 3 tejże ustawy 
za obywateli Państwa Polskiego - otrzymują uposa
żenie emerytalne do wysokQści 75% tego upo{ażenia, 
które należałoby się im według norm art. 19 od pod
stawy wymiaru, określonej ~v art. 17 niniej szej ustawy 
według pierwszego, szczebla danej grupy, z zastrzeże 
niem, że sposób zaliczania do wysługi emerytalnej czasu 

.. służby w b. państwach zabofczych nie może być ko
rzystniejszy, aniżeli Vi służbie państwowej polskiej. ,
względnie w wojsku polskiem, na mocy niniejszej 
ustawy. _ ' 

Rada Ministrów będzie władna na wniosek ' Mi
nistra Skarbu podwyższyć zaopatrzenie emerytalne 
do pełnego wymiaru wedle norm art. 19 od pod~tawy 
wymiaru, określ onej wart. 17 niniejszej ustawy, tak 
pewnym kategorjom emerytów, jakoteź / Poszczegó\
nym osobom, ktqre, pełniąc służbę w b. państwach 
zaborczych, z~służyły się dla Narodu i Parlstwa Pol
skiego. , Wysokość jednak zaopatrzenia ,emerytalnego 
nie może przekracza~ procentowo tych norm uposa- ) 
żenia, do których miały prawo wspomniane osoby 
wedle , odnośnych ustaw b. państw 'zaborczych. 

Sprawę podporządkowania tych emerytów prze
pisom dyscyplinarnym, obowiązująs:ymfunkcjonarju - . 
szów państwowych, ureguluje rozporządzenie Rady 
Ministrów. 

flrt. 83. Zaszeregowanie emerytów do poszcze
gólnych grup nastąpi na zasadzie rozporządzenia 
Rady Ministrów. ' 

flrt. 84. Funkcjonarjusze państwowi i zawodowi 
wojskowi tudzież emeryci (wdowy i sieroty), którzy 
byli członkami kas emerytainych lub innych kas za
opatrzenia, <'ł1bo opłacali składki emerytalne do kas 

. ' 
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P. P?ństw z~bpr<;zyęht PC;9!l mogli ~'Qrzy§tg~ z prąw 
ernęrytą!nyc;\1 rE'! ITIo~y ninleJ~g:ęJ y~tęwy jr,:dynl@ pęd. 
w;;;n.m~~ięI'l1 popr~ędnlę9P lJ§t~pl~f\I§I 119 r~ę\;;g Sl(łlrln~ 
p~. ~l~twa prąw~ ~rnt~ęy!;';h -im' dęty~h'~ll§, (!) ile ~g§ 
PI'ĘlWą , t@ w Qlm~tilę ml~dw 1 §lęrpfll{1 Hł14 r. Q 1 Ji
stQP!ąd~f Hna f. W ę~łę~,i rYb w (!t~§f;;1 u,,~ligQw~!i
pod wąn.m4lem ~gbQwlą~~fl'i ~ifł dę §p-ł~ty kwęt, 
fJQ~f~myg;!'l ~ ty~~ tródeł. 

A.t. 8.5. PrJ~rwy ' w :ił!Jtbi~ (art. 10). ~'ls:d~ 
przed w~iŚ{;i@rn w ~yĘ;le niniejSj:oj 1J5t~wy""",nla stoją 
na przesl!~Qdlię ~ęll<;~:niu p~przed~ięgo cząsu słut.by. 
P-ośtanOW\li!nle to m€! narLI~za }edn~k prxepis';>w 
~~ państw zabQr~y~h o ?:aIicz0Ino'd I~t do wysłUgi 
emerytĘlll1ę] z wyjątki@m pr~ypjlldków, doty,zących 
z\lJolnienią ze sł~iby z przyc::zy~y natury polltyc:~nej. 

·Rrt. 86. Z dniem węj1<;ią w życie niniejszej 
ustawy ęmerytowąnym hil'll~cjonarju~tom państwo
wym i ząwodpwym w()jskowym, tudi!:jęż pOZO!itałym 
po nich wdowom j&ier~tQm, kt6n~y przeszli w stan 
spoczynln~ w' qasie trwiilnia mocy I abowiq~ującej 
ustąwy · z dnia 28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nil. 70 
poz. 466) i Zi dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. 
NQ 68 poz. 616), wymierza się zaopatrzenie emery
talne VI myśl art. 17 l 19;względni@ 60 i 62 niniej
szej ustawy. 

Postanowienia al't. 39 l 54 niniejs2ej ustawy 
mają do tyd, osób analogiczne Z21stosowl!lnie. 

, Rrt. 87 • . Wdowy j sieroty po emerytowanych 
funkcjon~rjuszac:h państwowy!;:h, wzgl~dnie po emery
towanych zawodowych wojsl<owych b. państw zabor
czych, jeżeli posiadają obywatelstwo poJsl<ie w myśl 
art. 2 ustawy z dnia 20. stycznia 1920 r. o obywa
telstwie Pąóstwa Polskiego (Dz. U. R. P. N2 7 poz. 44), 
jak również jeieli uznane zostały -w myśl art. 3 tejże 
ustawy za obywateli Państwa Polskiego - otrzymują 
pensję wdowiFl, wzgl~dnie sierocą, w wysokości, 
określonej w ust. 1 art. 61, względnie 62, od zaopa
trze\lia emerytalnego, określonlłgo wart. 82, przy 
zastosowaniu postanowień art. 83 ntniejszej ustawy. 

Odnośnie przyznania i wymiaru pensji wdowich 
i sierocych, jakotei prawa wnoszenia zażtllell przeciw 
przyznaniu i wy,miarowi mają analogiczne zastosowa
!1ie postanowienia art. 93 niniejszej ustawy. 

flrt. 88. Postanowienia art. 5 niniejszej ustawy 
nie mają zastosowania do zapowiedzeń i zajęć, po
wstałych z jakiegokolwiek tytułu pr4.ed 1 pa'ździer-
nikll 1921 L ' 

Rrt. 89. Postanqwienia art. 2, 3, 5, 6, 7, 17, 
ust. 1 i 3 art 19 i ust. 2 art. 22 OT'łZ art. 23, 24, 25, 
27 i ust. 1 art. '33 oraz art. 34, 36,41, 46, 60 i ust. 1 
8rt. 61 oraz art. 64, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 
ą4 i 88 niniejszej ustawy mają analogiczne zastoso
wanie do emerytowanych funkcjonarjuszów pailstwo
wych i zawodowych wojskowych b. państw labor
czy~h, tudzież do wdów i sierot po nich. 

Rrt. 90. Wszyscy emerytowani funkcjonarjusze 
państwowi i emerytow~ni wojskowi b. państw zabor
czych, j akoteż wdowy i sieroty po nich.. którzy nie 
zgłosili jeszcze swych prą.w emerytalnych - powinni 
w celu uzysl~ilnia zaopatrzenia emerytalnego według 
postanowiell niniejszej ustawy wnieść pisemne zgło> 

/ 

s~ęnig, nh~ p6iniej jeęln~l<;i'lit W J miesią\:ę po ter
,'rnlni© wejś(;;iij w iy<:ili! ninjej~z~j 1J1iIt~Wył W tym wy~ 
padhu wyp-~l}~a ~l€l ggQPi'Jtmmie. ~mcl'ytQlru: .gg Qnia 
1 mlę~!ą~{} po ?9ło~~~lliy §i~; p6tnifljSl:1l: ~eł(?sz;enlą 
o 4ąopatiZetlj~ rrll;lgq by~ IJw~QI~dnifme jedynie na 
p0dst~wie ąrt. a nIniejszej ustawy. I • 

Art, 91. Termin pneJdłQźęnia orzecz~l'liŚl sado· 
w@go, U:łtalOflY w ąrt. 68 ninhiljSł:ej ustawy; pr~edłuia 
liliĘ: dl~ PQ~o:;tały~h pP 'U1ginionyc:h w wojnie pol
:Sk(?-bolszewickiej do I!\ońca 9 mięsiąca, IiC4'!C od dnia 
qgłoszenia niniejszej usta,wy. 

Rozdzial 11. 
Postanowienia, dotyczące wyłącznie funkcjQn?rj\l$z6~ 

państwowych, 

Rrt. 92. Postanowienia art. 37 niniejszej usta- ' 
wy nie mają Zi:lstosowania do funkcjonarjL.lszÓw pap
,stwowycb, którzy przeszli \li stan spo~ynku przed 
wejściem w życie niniejszej ustawy. . 

Postanowienią art. 15," 37 punktu c), 67 i 68 : 
mają odnośnie funkcjon"rjuszów państwowych, względ
nie ich żon i dzieci, zastosowanie od czasu zawarcia 
trakta,tu ,pokoju -między PoJskej a Rosją i Ukrainą, 
podpisanego w Rydze dnia 18 marca 1921 L, a ra
tyfikowanego ustawą z dnia 15 kwietnia 1921 r.,! 
(Dz. U. R. P. N2 49, poz. 299). , . . 

flr't. '93. B. fu'nl<:cjonarjuszom państwowym. 
którym nie przyznano dotychczas emerytury, w~ględ
nie emerytom państw zaborczych, przyznają i wy
mierzają upoSf'żeni'e emerytalne w myśl art. 82 ni
niejs:l;ej ustawy właściwe władze n instancji w poro
zumieniu z odnośną izbą skarbową. 

Przyznane już w Państwie PoJskiem uposażenia 
emerytalne przerachuji.'l te wladze II instancji, które 
je przyznały, względnie przerachowały w myśl u~ta
wy z dnia 28 lipcą 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 70, 
poz. 466). 

Dotychczas przez' władze naczelne przyznane, 
względnie przerachowane w myśl ustawy z dnia 
28 lipca 1921 r. (Dz. U. R. p_ N2 70, poz. 466), upo
sażenia emerytalne funkcjonarjuszów, względnie eme· 
rytów b. pal'lstw zaborczych, przerachują 'właściwe 
władze li instańcji w porozumieniu z odnośną izbą 
skarbową. 

Przeciw wymiarowi uposażenia emerytalnego 
służy , emerytowi prawo zażalenia do właściwej 
władzy naczelnej 'w ciągu dni 30" 

PosŁarl'o\'vienia mt. 34 mają- w tym przypadku 
analogiczne zastosowc:nłe. 

_ f\.rt. 94. FunkcjdnarJuszom państwowym, . po'
zosfającym na służbie w chwili wejścia w życie niniej
szej ustawy, dolicza się przy wymiarze uposażenia 
emerytalneg~ czas studjów wyższych w myśl trze,
ciego ust~pu art. 37 niniejszej ustawy. 

l\rt. 95. Funkcjonarjusze b. państw zaborczych, 
nie prżyjęci do służby.w Państwie Polskie m dla brak.u· 
etatu, jeżeli są obywatelami pol;;kimi w myśl art. 2 
ustawy z ,dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwię 
Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. ,NQ 7, ~oz. 44), jak 
również jeżeli uznani zostali vJ myśl ~art. 3 tejże 

• 
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I ' tł$~~wy ~?I Qbyw?tę!i Parl::ltwa PQ1&kię~C', jęieli clo 
t)'the!ll'ł!1i ni~ wymlergę~g Im Upg6Ę,l~ęfllii Qm~rytl)Jf1ę
sa ~ę $.{"rblJ \1łąństw~ Pols~ię9Q, Uhyikuj~ I'r~\v~ do 
żn:::allzowanltl nabytych W b, pąń~twg~h ~(Jbon;,~y~h 
praw em,erytalnyc;h dQpicfQ pq rliil~taf'!ly wąrlJnków. 
Qkr~ślQnych wart. 28 ninlej~~ęj \.l:łtąwy. ' 

Art. 9.5. EmerytQW<l[lyc;h fll!lI~l;j omHjlJ~lęW b. 
państw ~ąb.Qrc:zy~hi ki;ór~)' nlę wy~łtl~y!! ~ęlnyf;h lat 
słutby i nie pm~lqQqyli 50 ląt . tycią, \l pppjertljq 
ęmerytvr~ ze gl~ąrbL\ p-ańst\V~ : Qlski.e~Q, rnQżę wę
Z\VllĆ Minister Sk;3fP~1 lub y.rł<;jŚc.!\vą wł~d~ą ni;1~~ęlna 
cło l'0clÓąl1 illl SiE;; .. bCld{lni~ł lęKęr~a wiz~~k)wg(J9 w Cig!u 
~twjęrdz~ftl<:I k h zdalnoś~i, \:~ Iern p~wQł~nlg i~b , do 
służby w jakimkolwiek ręsQr~lę. Ję~1I emeryt W~~W~
"Iu ' tak do poddąnh1 sl~ 1 b~ó~mlu , lękąl'~klęrnl,!r J~k 

I do obje:c:la słutoy 2ądoś~ nie .u~~yni-tp~t;i prąwo do 
emerytury. J 

- \ ,.', .. , . ' 

, ., Art. 9"i~ FunkcjofliUiYS~Q!il państwowym (ąrt. 2)~ 
·k~rYr1! na ~ąsi;l(;h;lę po~tiH1Qwień \Jst~w O u(tQ!.laltenilJ 

l , ~~nla 13 lipca 1920 r. (D&. U. R. P. Ni: . 65, p o~, 429 
do 435.) zaliczono 'da dnlą ~ejścią W t ycie niniejszej 

\ 

' ustawy ~4:~S s!u;H:lY sarnor~ąclowęj II,lQ pr~cy zawo
clqwej do ' wysług i lflt, dod~tku !ittlr$ZGlń~tw~, ctod"tku 
~.~ tr~e(;h)~cl.1, dolic;;i;! się dQ wy::;łL.łgl emerytGlne,j 
~z~s ł:ałlezom~j słu~by Illb pracy w ilo śc i nieprzekrfJ
c:zajil,<:ęj 4at 20; 

g) gdy funkc:jol1tł.l'jU§i:łpaństwowy Gtilł ~ię trw~le 
nie;;;dolnym do p~łni@fl l l!! oł:lowią~1<;6w !'iłuibo
wy~h lub pr1!f!kroezyl 60 lilt i>,d~. pod Wi1-

r unkl@f1'l prze!illużel'lID w P&ńgtwl~ PQh:lI<l lilm 
, W ohu pl'%:yp:(.lcll\~e::h eOMjmni@J 5 let; " 

b) gdy funk~jOil"rj U$~ państwowy prl~!łl\.}żył 
W Państwie Pęlliklem (:ol1~jm ni eJ 15 IClt i pr~e
krocqł 55 I ~t iycia. 

\ 

Rrt. 96. Prócx rm:YPl.ldków, przewldziąnych 
l wart. 29 njl'li f) j sz~i Llst~WY, wł dla l'!'zeno~ i fl.mktjo

narjUSle1 pal1sŁwowego (art, 1) w s'~n r,PQczyl'lku 
. w .n~~j€ l:wolnienia go ze służby w my$l \Ut. 116 llStElWY 

Ó pań/itwoweJ sł~llbie cywilnej 1- dni;) 17 lutego 1922 r. 
(Dz. (,l. R, P. N!a 21. poz. 164) lub ell'l~logjcFi y~h r.o~t!l 
nowien innych ust~w O p~(lshlfoweJ ąłu~bie eywlb~j 
i wymier~(l mu upost!żel"lie ~fm:: rytalnel jc*"U w chwili 
zwolniel')ia miał eOl'lajmniej 10 lat zali'elQnyc.h do 

. emerytury, wedle prz\2plsów niniejszej U!itllWY. 
- \ 

I 

R Q Z d z i a ł III. 
, 

POl'tanowi"niQ, dotye~q~, wyląęznie aowQdQwych . 
WQji>\uHvyeh. ' 

Hrt. 99. Post~nowicnia niniejszej ustawy mają 
równi eż zastosowanie do: ' 

1) oficerów, chorQiyc;h i podofi<;erówj którzy 
pełniilc służbę w woJsky polski~m lub w polskich 
formacjach wojskowych, które wstały UZOilll"! przez 
Państwo, stilB sj~ pr~{!d terminem. łTIo~noś(1 uz:yska
'nia charakteru i prtlw zel\llodowy;:h WOj3Kowych woj
' s\)a polsl{iego trwale niezdoln i do pr1ll<':y ~arobi~owel 

" wskutek przyczyn; wymienionydl w pUl'll-:d6l 2 art. 9 
niniejszej ustilwy, a z~szły<:b w ,zasi~ tej s!u~by, 

, , J którym w myśl art. 9 uS~t:VJy z dnia 18 rmm::a 1921 r. 
Ci) zaopatrzenIu lnwalldów wojennych i i\:h rod~in 

) 

.... .· \l. · {I . :l! • . e~ 

Qf~2 Q nop~Łrf~nilJ re;;Qi!:io · po pci!e~ły(;;h i z.marłych, 
kt~ry~~ ~"'*~f~ ~n!;lidllte ~l~ VI g"Vi&01;ku f)r~yaynowy~ 
n~ :ĘłUZPi;l wOJsl~ow'l (Oz, U, R. p. NI! 32, poz. 19:J) 
prAy~ł giwałoby prawo do dodatku dlae.l~żko po
Sl;KQdQwanych; do którYl::n ę~6b p"stĘlI'l~więnie po
wyi':$ 'l,Q, maZi'\!'itoSQwelfjle OffęKO I~Qmh~j~, llt\vorzona 
I'H?;~Z f;'\ if1i ~tr« Spr~w Wgj:;;lwwyc;;M z Ud~igłęm dele
{l i;'l tc, rnk,nQ\V<U1 ę;fjo pr&ęz fV'\inbtra 61\1:nbu; nie~dol
n9~~ GO słu~Qy musi Py~ stwicrdfona pn;ęz lwmisję 
wojsko\'1o-1ek"lfską (Qrt, 14); 

2) wdów i liięrot p9 wyiej wymieoięoyr;:h oso
b~c,h, kto re ;1;l11ariy wskutąk pr~y,zyn , wymi~nionych 
w pun.kcie ~ <,:Ir~. 9 ninloj~4ęj IJsti;lWy: 

Wypłata ZiH;)p~trzenia @merytl'l lneS}Q 'dla osób, 
wymienionych w puniq;ię 1 nlnie;j&z~9Q ~rty.!młu, na
:;tęP1.Jję od pierws;lego dnia miesjąc~ po wniesieniu 
pędanii'l, nie wc;~eśni2i jecJf1\'J I<; niż ed onip wejścia 
w życ ie niniejszej ustawy. Wypł~tal ' gp~tfzenia em.e
ry~i;\l negQ dl?l osób, wym i ęniorwc.h W pUf1Keie 2 ni
n1ej3ZQgo ąrtjllwłl,l, ł'I~~tę~yj~ cd p ięrw~n~90 . dnia 
m!Qsiąc,;p po" Wrvi e~h;ll1 iU PQd~n j fl , nie wę~dni{lj jedni!lk, 
nii od dnia 1 Iip\:a 1 ?23 r. . 

Rrt. 100., Zawodowym wojsl\owYfl1. któr~y ~łu- , 
żyli' w PQ!:';,kil";:!i formącjac .. h WQjskowy~h, k~ór~ ZQstDły 
UW9.ne prZGl PalhtwQ, zailc:~m ~ll'l do c;z~su. sluiby 
czynnej ewentualn ie czas pri1ęF\vy mj~d~y s!u;łbą 
w powyższych fQrllla~jąch Ęl wst~;pl(i;niem dQ wojska 
polskiego, Q i1 ~ jednak przęrw;l t~ n!~ nostQ!?illl 
wcześniej ni~ 1 c~erwca 1917 r. l wstąf'i~nl€ f do 
wOjsk<;l nnstąp'iłO ni€! pÓlni~t lili :3 m~l~ 1922 r. 

Rrt. 101. Zi;i\vodQwyrn wojskowym. l~tórZl wstą
pili da wojska p t'l l~kiego m'ljpMrlie.j po koniac 19i.!O l., 
a prze::d wstąpienie.m dQ . wol~k!'l pelsl-;iego p tl ł:1 l li 
VI jędnem z byłych pań~tw 7.~bQl'czy<:h "łl.;l~bą !;~mQ
n:ądową lub odd\lw~\i się pitlW ~(}wQdow\fj, ,dQti~z~ 
si", dQ wyshJgj ęmerytolnej ;z<'.lll~t;ony pl'l.~(; kornlsl~, 
l.isti;l fl owiQną d!ą u$t(3 h:mi~ ląt ~lutby, C.~M t~j Sł~łtby 
lub pracy VI ilości, nie przekmcmjącej lat 20: 

a) gdy zawodowy WQjsl\Qwy tał siG trwale nie
ulęlnym do pcll'l lenią shl~by woJsKowej, hlb 
gdy pr~e,kl'O<':4.ył 55 bt ~y<:: ia, w obu ~o:y
p;lld!u.\ch pod "v e! l'unlci~rn przesłut<!nla w oj
sku polskie.01 conejl11fliQ} 5 la t, obllclOl'iyeh 
według cz~su kalan(hrzQwego; 

b) gdy ;owadawy wojsKowy przesluiył \li \VQj
sku po{skiem cOll i:l) m,niej 15 lat, oollc;rollyc.h 

, według czasu l~ ęl l,maM~owego, i pm~k\'oczy ł 
53 lat ŻYC i c;l. C~as służby w wojsl'w polsklern 
li czy sią od d~ty hlktycwego j~j rózp ocz~eia, 
nie wqeśn iej Jed nak, n iż od 1 Iistop~d~ 1918 r. 

Art. 102. Zawodowym wojskowym b. państw 
z~borqych, którq wstąpili do ~łu~by w wojsku pol
skiem i 'zcsta: 1i '(. urzqdl.l zwolnieni be~ i(;/l winy, a nie ' 
uzyskali charakteru zawodowego ' wojskowego WOjska 
polskIego, przyzntlję si~ prawo do zaopetl'4~fliQ ame
fytąlnego VI wy~okaści fJ50f0 tego uPQ:Sgięn i~ , które. 
nale~~loby si~ Im wedh"lg , art. 19 od podstawy wy
m !~I'll , Qkre~l o nej wart.- 17 niniejszej ustawy wedłu~ 
pierwszego. ~lC2;cbla deme) grupy; a mhmowici~: 

c) o ile pr;1;e~lużyli iN wojsku polskiem eon ej' 
mniej 1~ miesiE;r:y kąlendar2:owy~h i błd~ to 

/ 
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posiadają łącznej słuiby wojskowej w b. pań
stwie zaborczem, zal!czalnej do emerytury, 
i wojsku polsl{iem conajmniej 20 lat, obli
czonych według czasu kalendarzowego. bądź 
też przeszli po przesłużeniu ~on21jmniej takiej 
samej ilości lat służby VI stan spoczyr.ku 
VI b. państw ie z~borczem, a to w Nie mczech 
i I\ustro-W~grach przed d niem 1 listopada 
1918 r., a w Rosji p~ed dniem 1 listopada 
1917 r. z prawem do emery~ury; 

b) bez wzglejdu na czas służby w wojsku pol
skiem, o ile posiadają w b. państwie zabor
czem ł woj:5ku polskiem conajmniej 10 lat 
rzeclywistcj służby wojskowej, obliczonej we~ 
dług czas\J kalendarzowego. i zwolnieni zo
stali wskutek trwałej niezdolności do służby, 
powstałej z przyczyn, związanych ze służbą 
w wojs upoIskiem. 

Trwała niezdolność do służby wojskowej, nabyta 
w wojsku polskiem, oraz zwi~zek przyczynowy ze 
służbą wojskową muszą być stwierdzone przez ko
misje "Y0jskowo-Iekarskje przy zwolnieniu ze służby 
wojskowej. \ 

Do osób, wymienionych w niniejszym artykule, 
nie mają zastosowa:1ia postanowienia art. 11 i 12, 
jakoteż punktów b) i c), oraz trzy ostatnie ustępy 
art. 50 niniejszej ustawy. 

Poshmowienia ust. 2 art. 82 mają do osób, wy
żej wymienionych, analogiczne zClstosowanie. 

l\rt. 103. Zawodowym wojskowym b. państw 
zaborczych , którym przyznano w b. państwach za
borczych, a mianowicie IN Niemczech i f\ustro -Wę
grach przed dniem 1 listopada 1918 r_, a w Rosji 
przed ł dniem 1 listopada 191? r. dożywotn i dar z łaski, 
a którzy przesłużyli conajmniej 12 miesięcy w woj
sku polakiem, mgże Minister Spraw Wojskowych za 
zgod~ Ministra Skarbu ,!,rzyznać z~.patrzenie emery
talne pod warunkami t do wysokości, przewidzianej 
wart. 82. 

Rrt. 104. Zawodowym wojskowym b. państw 
zaborczych, którzy po przes!użeniy conajmniej 12 mie
sięcy w wojsku polskier', z powodów, od nich nie
zawinionych, zostali z wojska pols.Jt;iego z urzędu 
zwolnieni, nie uzyskawszy charakteru zawodowego 
w wojsku polskiem, a nie posiadają łącznie ze służbą , 
w wojsku polskie m 20 lat, lecz conajmniej 10 lat 
rzeczywistej służby woj~owej, obliczonej według 
czasu kalendZlrzowego, rrzysługuje prawo do jedno
raZowej pdprawy, C) ile nie pozosbją na służbie pań
st owej, samorządowej lub w instytucjach państwo
wych - według nast~pujących zasad: 

za 10 lat jednorazowa odprawa; biorąc za pod
stawę wysokość jednorocznego uposlIżeniiil emery
talnego samotnego, określonego wart. 17 niniejszej 
uSl.~wy według posilld~ne,o rzeczywiste,go stopnia 
przy wartości mnożnej, obowiZ\zuj_cj w dniu wejścia 
vi życie niniejszej ustawy; za kaidy naste:pny uk~ń
czony rok rzeczyw i st~j służ IDy wojskowej, obliczonej 
według czasu kalendarzowego, dolicza się 10°/0 wy
mienionej odprawy. 

Zgłoszenie o odprawę należy wnieść w prze
ciągu sześciu miesięcy od dnia wejŚCia w życie ni
niejszej ustawy. 

flrt. 105. J~ko służbę w wojsku polskiem uwa
ża się rówmez s łużbę wojskową, od bytą przed dniem 
1 listopada 1918. r. w polskich formacjach wojsko-
wych, uznanych p rzez Państwo. · • 

flrt. 106. Postanowienia ' art. 102, 103 i 104 
mają zastosowanie do tych zawodowych wojskowych, 
którzy przed 'Nstąpj~niem do wojska polskiego nie' 
utracili charakteru ul't/lodowego wojskowego w b. pań
s twie zaborczem i 'eżeli są obyw~telami pol~kimi 
w myśl art. 2 ustawy ż dnia 20 stycznia ' 1920 r. 
o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U, R. P. 
N.~ 7, poz . .0-44), jak równiQ!ż jeżeli uznani zostali w myśl 
art. 3 tejże ustawy za obywateli Państwa Polskiego, 
natomiast nie mają zastosowania do tych zawodo
wych wojskowych b. państw zaborczych, którzy w woj
sku po!skiem słu żyli 'Nyłączni e jako kontraktowi. 

F.rt. 107. Wypłata uposażenia emerytalnego, 
z art. 102, 103 i 104 następuje od 1 dnia miesiąca po 
wniesieniu podania, nie wcześniej jednak, niż od dnia 
wej śc i a w zycie niniejszej ustawy. ' 

l\rt. 108. Zawodowyn1 wojskowym b. państw 
zaborczych, jeżeli są obywatelami polskimi vi myśl 
art. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatel
stwie Państwa Polskiego (Dz. U, R. P. N2 7, po z, 44), " 
jak również j eże li uznani zostali w myśl a t. 3 tejże 
ustawy za obywateii Pmistwa Polskiego, których próśb, ' 
wniesionych przed końcem 1919 r., o przyjęcie do 
wojska polskiego nie uwzględniono i którym dotych- , 
czas n ie przyznano zaopatrzenia emerytalnego w b. pań7 
'stwie zaborczem, jak również i w Państwie Polskiem, 
a posiadającym conajmniej 25 lat rzeczywi3tej służ
by wojskowej, o81iczonej według czasu kalendarzo
wego, przysługuje zaopatrzenie emerytalne w wyso-. 
kości, ustalonej wart. 82 niniejszej ustawy. 

Zawodowym wojskowym b. państw zaborczych, 
jeżeli są obywatelami polskimi w myśl art. 2 ustawy ' 
z dn ia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa ·1 

Polskiego (Dz. U. ' R. P. N2 7, poz. 44), jak również . 
jeżeli uznani zostali w myśl art. 3 tejże ustawy Z(l 

obywateli Państwa Polskiego, przysługuje w razie n ie
posiadania 25 Jat, lecz conajmniej 10 lat rzeczywistej 
służby wojskowej, obliczonej według czasu kalenda- ' 
rzowego, jeżeli prośby, wniesionej przed końcem 
1919 r., o przyj~cie do wojska polskieso nie uwzSI~d
niono" a są niezdolni do zarobko\,tania i nie posia, 
dają majątku - jednorazowa odprawa w wysokości .. 
50% odprawy, usta lonej wart. 104 niniejszej ustawy. 

, Odnośnie wypłaty odprawy mają postanowienia 
ostatniego ustępu art. 104 analogiczne zastosowania. 

T Y T U Ł V. 

Postanowienia końcowe. 

Rrt. 109. Wykonanie niniejszej ustawy powie
rza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skar
bu oraz innym ministrom we właściwym każdemu 
z nich .zakresie działania. . 

1\rt. 110. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem 1 października 1 !23 r. i obowiązuje na ·ca
łym obszarze Rze~zypospolitej Polskiej. 

--
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Dz'iennik Ustaw. Poz. 46, 47 i 48. 75 

Z chwilą weJscm VI życie niniejszej ustawy tra
cą moc obowiązującą dotychczas obo wiązująceusta
wyi przepisy, wydane w przedmiotlIch, unormowa
nych tą ustawą. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciechowski 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: VI. Grabski 

< , 

47. 

Rozporządzenie fJlinistra Skarbu 
z dnia 16 stycznia 1924 r. 

. w. przedmiocie uiszczen!a drugiej zaliczki na 
: . podatek m~jąUiOwy przez rolników. 

Na mocy art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rze
<::zypospolitej z dnia 15 styczniĘl 1924 r. o poborze 
drugiej zaliczki ' na poczet ' podatku majątkowego (Dz. 
U. R. P. N2 5, poz. 38) zarządza się co następuje: 

§ 1. Płatnikom podatku majątkowego, n a leżą
cym do kategorji produce.ntów rol nych, zezwala się 
na ' zapłatę drugiej zaliczki na poczet tegoż ". podatku 
drogą sprzedaży zboża przez nich wyprodukowanego, 
przy współudziale spółki udziałowej pod nazwą: 
Związek Polskich Organizacji Rolniczo-handlowych dla 
eksportu rolnego "Unitas" w Warsza'Nie. pozostają-

; cej' pod kontrolą organów rządowych. 

§ 2. Płatnicy, chcący skorzystać Ze sposobu 
/ uiszczenia drugiej zaliczki na poczet podatku maj~t

kowego, określonego w § 1 niniejszego rozporządzenia, 
winni do dnia 25 stycznia 1924 r. złożyć deklElracj~ 
według przepisanego wzoru lokalnej organizacji rol
nJczo-hand lowej, uprawnionej do z~iórki zboża. 

Wykaz tych org"nizacji został' ogłoszony w Mo
nitorze Polskim z dnia 11 stycznia 1924 r. N2 9. 

§ 3. Co do dostawy zboża winni się płatnicy 
zastosować do warunków, ustalonych 'przez organi

. zacje rolniczo-handlO\ve. 

§ 4. Na zboże dostarczone zgodnie z deklara~ 
cją oraz ,zgodnie z warunkami, wspomniane mi w § 3 
nin. rozp., otrzymują płatnicy (rolnicy) od lokalnej 
organizacji rolniczo'-handlowej pokwitowanie .według 
przepisanego wzoru (Monitor Polski N2 9 z dnia 

/ 11 stycznia 1924 r.). -
Pokwitowanie, opiewające na imię płatni};:a, bę

dzie potwie rdzało ilość otrzymanego zboża oraz jego 
równowartość obliczoną we frankach złotych. Po
kwitowanie to winno , być datowene dniem dostawy 
zboża, a podpisane przez funkcjonarjuszów lokęlnych 
organizacji rolniczo handlowych, upoważnionych do 
podpisywania kwitów na dostarczone zboże. 

§ 5. Pokwitowania, wspomniane w § 4 ' ńiniej
szego rozporządzenia, a wystawione przed termina~ 
mi płatności drugiej zl'Ilicl.ki (art. 5 rozporządzenia 
Prezydenta RZf.!czyp05politej z dnia 15 stycznia 1924 r. 
Dz. U. R. P. N2 5 poz. 38), zwalniajij pła~ników do 
wysokości sumy frankó\v złotych , na którą opiewają, 
od obowiązku uiszczenia zaliczki gotówką w przepi
sanych terminach. '-

§ 6. Otrzymane pokwitowania winni pł~tnicy 
(rolnicy) starannie przechowywać celem zamiany tych 
pokwitowań na kwity kasowe, co nast~pj w czasie 
włiłściwym, który b~dzie podany do wiadomości płat
ników osobnem obwieszczeniem. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży· 
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

. , 
. 48. 

Rozporzqdzenie M.inistra Kolei t.łlunycb 
I 

z dnia 31 grudnia 1923 r. 

O waloryzacji taksy opłat 7.a r~boty fizyczne, 
pobieranych przez ajencje celne pol~kich kolei 

paqstwowych. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. ° tym- • 
czasowern przekazaniu Mini strowi ,Komunikacji prawa 
wydawania przepisów o p rzewozie pLII!lnierów, bagażu 
i towarów, oraz ustiillal1ia tar,yf przewozowych ,na ko
lejach polskich (Dz. P. P. P .. N!.! 14, poz. 152) oraz 
w związku z ustaWą z dnia 6 gru.nia 19)3 r. (Dz. U. 
R. P. N2 127, pqz. 1(44) zarządza sie: w porozumie
niu z. J\\inistrarni Skarbu oraz Przemysłu i Handlu 
co następuje: 

§ 1. Przepisy ogólne, zawarte ·w dziale d} roz- . 
porządzenia w sprawie przepisów kolejowych ajeńcji 
celnych (taksa opłat za roboty fizyczne-Dz. U. R. P . 
z r. 1920, MS! 12, poz. 67) w brzmieniu obecnie obo
wiązującem zmienia się w ten sposób, iż uwaga do 
punktu b) otrzymuje naste:pujące brzmienie: "Na
leżność ' za robociznę ' przy (<lIżdej odprawie celnej 
nie moze wynosić mniej niż 25 jednostek taryfowycb, • 
przyczem za przesyłkę celną należy uważać całkowitą 
ilość towaru, objętą jedną deklaracją celną". 

§ 2. TaKsa opłat za roboty fizyczne, pobiera
nych przez ajencje celne polskich kolei państwowych 
zawarta w dziale d) rozporz&dzenia w sprawie prze
pisów kolejowych ajencji celnyCh (Dz. U. R. P. z r. 1920, 
N2 12, .poz. 67, str. 12~-15') otr.zymuje n!'1st~pLljące 
brzmienie: 
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