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700. 
,.. moCIJ art. 44 Konstytucji Qgłaszam ustawq 

".puJllaeJ trdcf: 

Ustawa 
z dnia 25 lipca 1924 r. 

na-

W przedmiocie ratyfikacji konwencji sa~itarnej, 
podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1922 r., 
pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
z jednej strony a Rządem Republiki Łotew-

, skiej z drugiej. 

"rt. 1. Wyraża si~ zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji kon
wencJi sanitarnej, podpisanej w Warszawie dnia 
7 lutego 1922 r., pomi~dzy Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej z jednej strony a Rządem Republiki Łotew
skieJ z drugiej. 

f\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
siC Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

. 1\rt. 3. Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem 
jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S" Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Hiibner 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. Skrzyński 

701. 
Ha mocy ' art. 44 Konstytucji . ogłaszam ustawI; na"; 

stępującej tre§ci: . 

Ustawa 

z dnia 25 lipca 1924 r. 

W sprawie ratyfH,acji traktatu handlowego 
i nawigacyjnego między Polską alslandją, 
podpisanego w Warszawie dn. 2? marca 1924 r. 

Rrt. 1. Wyraża si~ zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji trak
tatu handlowego i nawigacyjnego między . Polską 
a I slandją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 
1924 roku. 

f\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień niniejszego traktatu - właściwym mi
nistrom. 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. " Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Hiibner 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. Skl'zyński 

702. 
Ha mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępującej treści: 
} . 

Ustawa 

z dnia 25 lipca 1924 r. 

w przedmiocie zniesienia § 14 rozporządzenia 
Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 12 sierpnia 
1921 r. o zmianie ordynacji miejskiej dla 6 w~chod
nich prowincji monarchji pruskiej z dn. 30 maja 
1853 r. (Zb. Ust. pruskich str. 261) i o przepro
wadzeniu wyborów I{omunalnych w miastach 
b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. N2 71 poz. 490). 

l\rt. 1. Znosi się § 14 rozporządzenia Ministra 
b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. 
o zmianie ordynacji miejskiej dla 6 wschodnich 
prowincji monarchji pruskiej z dnia 30 m~ja 1853 r. 
(Zbiór ustaw pruskich strona 261) i o przeprowadze
niu wyborów komunalnych w miastach b. dzielnicy 
pruskiej (Dz. U. R. P. N2 71 poz. 490). 

Rrt. 2. Wykonanie powyższej ustawy powierza 
się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

flrt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów 
w z. Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hl1bnep 

703. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 16 lipca 1924 r. 

O należnościach za podróże służbowe, delegacje 
(odlwmenderowania) i przeniesienia funkcjo
narjuszów państwowych, sędziów i prokurato-

rów oraz wojskowych. 

W wykonaniu art. 10 ustawy 'z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów pań
stwowych i wojska (Dz. U. R. P. H2 116, poz. 924) 
oraz art. 6 us tawy z dnia '.) grudnia 1923 r. o upo
sażeniu sędziów i prokuratorów (Dz. U. R. P. N2 134, 
poz. 1107) zarządza się co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie niniejsze normuje należ
ności za podróże służbowe, delegacje (odkomendero
wania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, 
wymienionych w art..1 ustawy z dn. 9 października 1923 
r. (Dz. U. R. P. NQ 116, poz. 924) (z wyjątkiem pra
cowników kolei państwowych), praktykantów w służ
bie administracyjnej, sędziów, prokuratorów i kan
dydatów na starJowisl,a sędziowskie, wojskowych 
zawodowych, wojskowych wymienionych wart. art. 111, 
112, 113 i 114 wyżej powołanej ustawy oraz szere
gowych niezawodowych. 

Należności za podróże służbowe, delegacje 
i przeniesienia pracowników kolei państwowych nor
mują osobne przepisy. 
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§ 2. Osobom wymienionym w § 1 przysługuje: 
I. w razie podróży służbowej (komisji) do 

miiE!jscowości położonej poza zwykłem ich miejscem 
służbowem: 

1) djety oraz 
2) zwrot kosztów podróży; 
II. w razie delegacji (odkomenderowania) do 

miejscowości polożonej poza zwykłem ich miejscem 
służbowem: . 

1) djety za czas podróży i za czas pozostawa
nia w delegacji (odkomenderowaniu) oraz 

2) zwrot kosztów podróży; 
. III. VI razie przeniesienia na inne miejsce służ

bowe: 
1) djety dla przeniesionego za czas podróży do 

nowego miejsca służbowego oraz dla jego 
żony i dzieci, a to dla żony w wysokości 75%, 
dla .dzieci w wysokości 500;0 djet, przysługu
jących przeniesionemu, o ile osoby te pozo
stają na jego utrzymaniu w rozum ieniu art. 
4 ustawy z dn. 9 października 1923 roku; 

2) zwrot kosztów podróży dla przeniesionego 
oraz jego żony i dzieci o ile żona i dzieci 
pozostają na jego utrzymaniu w rozumieniu 
art. 4 ustawy z dnia 9 października 1923 f. 

ponadto zwrot kosztów podróży dla jednej 
osoby z jego służby; 

3) zwrot kosztów przewozu urządzenia domo
wego. 

§ 3. Djety wynoszą dziennie: 
1) dla funkcjonarjuszów państwowych wymie

nionych wart. 1 ustawy z dnia 9 października 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 116, poz. 924), wojskowych zawo
dowych oraz wojskowych, wymienionych wart. art. 111, 
112, 113 wyżej powołanej ustawy: 

Grupa uposażenia: 

I II 
1lI i IV 

V 
VI 

VII 
VllI 

IX 
X, XI i XII 

XIII, XIV, XV i XVI 
2) dla sędziów i prokuratorów; 

. Grupa uposażenia: 
p. 
B 

CiD 

punktów: 

65 
50 
40 
32 
28 
24 
22 
18 
12 

punktów: 

32 
40 
50 

3) dla szeregowych niezawodowych: 
a) podoficerów oraz podchorążych 5 punktów, 
b) starszych szeregowców i szeregowców 4 punkty; 
4) praktykanci w służbie administracyjnej oraz 

kandydaci na stanowiska sędziowskie otrzymują djety 
tej grupy 'uposażenia urzędników p:?lństwowych, we
dług której pobierają uposażenie. 

W razie awansu w czasie podróży służbowej 
lub delegacji (odkomenderowania) należą się wyższe 
djety od dnia, od którego przysługuje prawo do 
wyższego uposażen ia. 

_c· _ _ . . . 
§ 4. W wypadku delegacji (odkomenderowa

nia) wypłaca się djety w wy.sokoścL ustalonej w § 3 
przez pierwsze dwa tygodnie, licząc od dnia, następu
jącego po dniu przybycia na miejsce delegacji (odko
menderowania) przez następnych sze'ść tygodni djety 
zmniejszone, dla żonatych (wdowców z dziećmi) do 
800;0, dla samotnych do 60% djet normalnych, po 
upływie zaś tego czasu djety zmniejszone dlą żonatych 
(wdowców z dziećmi) do 700/0, dla samotnych do 

50% djet normalnych. 
Delegacja (odkomenderowanie) może trwać za

sadniczo tylko pół roku, Przedłużenie delegacji (od
komenderowania) ponad pół roku może nastąpić 
jedynie VI wyjątkowych wypadkach za zgodą właści
wego Ministra. 

Ograniczenie zawarte w poprzednim ustępie 
co do czasu nie dotyczy wypadków odkomendero
wania na kursa do szkół wojskowych lub cywilnych. 

O ile delegowany (odkomenderowany) otrzy
muje mieszkanie w budynku rządowym, zmniejsza 
się djety, określone w ustępie pierwszym niniejsze
go §, o 10% djety przysługującej. 

§ 5. Kwotę djety dziennej otrzymuje się przez 
pomnożenie il ości punktów przez mnożną ustaloną 
na mocy art. 5 ustawy z dnia 9 października 1923 r. 
o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i woj
ska (Dz. U. R. P. ]\12 116, poz. 924) na miesiąc, 
w którym następuje wypłata. 

W razie uchwalenia dopłaty na zasadzie art. 5 
(zdanie przedostatnie) wyżej powołanej ustawy zwięk
sza się odpowiednio djety od dnia 16 danego mie
siąca. 

Przy podróży służbowej i delegacji (odkomen
derowaniu) do stolicy zwiększa się djety o · procent 
dodatku stołecznego , przy podróży zaś służbowej 
i del egaci) (odkomenderowaniu) na obszar Woje
wództwa Sląskicgo z',viększa się djety O procent do
datku kresowego (z wyłączeniem dodatku wyrównaw-
czego). , 

§ 6. Jednostką obliczania djet jest 24 go
dzinny okres czasu, l iczący się od chwili rozpoczęcia 
podróży względnie od chwili wyjazdu z miejsca służ
bowego, aż do chwili ukończenia podróży, względnie 
do chwili powrotu do miejsca służbowego. 

Za przeciąg czasu krótszy niż 24 godzin wypła
ca się całą djetę jeżeli . czynność służbowa łącznie 
z podróżą lub sama podróż odbywała się w porze 
nocnej conajmniej przez 6 godzin między 21 a 6 go
dziną, w przeciwnym razie wypłaca się tylko połow~ 
djet, usta ronych w § 3 niniejszego rozporządzenia, 
o ile czynność służbowa łącznie z podróżą lub sama 
podróż trwała co najmniej 6 godzin. 

Jeżeli podróż odbywa się koleją lub statkiem, 
początek tejże podróży należy liczyć od chwili odej
ścia pociągu lub statku, ustalonej w oficjalnym roz
kładzie jazdy. Jeżeli podróż odbywa się innym 
środkiem komunikacyjnym np.: końmi, samochodem 
i t. p. należy liczyć początek tejże podróży od chwili 
ruszenia z miejsca, o ile nie można w danym wy
padlm zastosować analogicznie przepisu zawartego 
w poprzedniem zdaniu. Jeżeli natomiast podróż roz
poczyna się Karlmi, samochodem lub innym podo
bnym środkiem komunikacyjnym, dalszą zaś część 
podróży odbywa się koleją lub statkiem, początek 

/ I 
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tej podróży należy liczyć od chwili ruszenia z miej· 
sca, o ile między obu częściami podróży niema 
przerwy. 

§7. Dj~ty należą się również za niedziele 
i święta przypadające w czasie trwania podróży I ub 
delegacji (odkomenderowania). 

§ 8. Djety należą się również w wypadku za
chorowariia w czasie podróży służbowej lub delegacj i 
(odkomenderowan ia) prze z cały czas spowodowane 
go chorobą pobytu w odnośnej miejscowości, o ile 
choroba zostanie stwierdzońą świadectwem lekar
skiem, a fd1lkcjon arjusz nie jest umieszczony na 
koszt Skarbu Państwa VI szpitalu. 

§ 9. Pozostającemu w delegacji (odkomende
rowaniu) nie przysługuje prawo do djet za czas 
urlopu. 

§ 10.. Zwrot kosztów podróży obejmuje ceny 
biletów jazdy koleją, lub statkiem oraz zwrot kosz
tów przejazdu innemi środkami komunikacyjnemi, 
koszty przewozu koleją lub statkiem bagażu podróż
nego oraz ryczałt na pokrycie kosztów doja.zdu na 
dworzec i z dworca kolejoweSJo, względnie ciO przy
stani i z przystani, jak również na pokrycie wydat
ków na tragarzy. 

§ 11. Funkcjonarjuszom państwo\vym i woj
skowym, pobierającym uposażenie viedług grupy od 
l do V oraz sędziom i prokuratorom, pobierającym 
uposażenie według grupy B, C i D zwraca się cenę 
biletu I klasy kolei lub statku, funkcjonarjuszom pań
stwowym i wojskowym, pobierającym uposażenie 
według grupy od VI do IX i sędziom, pobierającym 
uposażenie według grupy F\, cen<=: biletu ił kla~y, 
funkcjonarjt,lszom państwowym i wojskowym pobIe
rającym uposażenie według grupy od X do XVI -
cenę biletu I!I klasy. Praktykanci w służbie admini
stracyjnej i kcmdydaci na stanowiska sędziowskie 
otrzymują zwrot ceny biletu tej klasy, która w myśl 
postanowienia zawartego w poprzedniem zdaniu 

. przywiązana jest do grupy, według której pobierają 
uposażenie. Słudze przeniesionego (§ 2 p. III 2) 
zwraca się cenę biletu 1II Idasy. 

Jeżeli na sta tku znajdują się dwie klasy zwraca 
, si~ cene; biletu l klasy również i tym, którzy w myśl 

postanowienia, zawartego \V poprzednim ustępie, ma
ją w razie jazdy koleją prawo do biletu II klasy, cenę 
zaś biletu 11 klasy tym, którzy w razie jazdy koleją 
mają prawo do biletu I!l klasy_ • 

Z reguły zwraca się koszt przejazdu pociągami 
osobowe mi. Zwrot kosztów przejazdu pociągiem 
pośpiesznym ma miejsce tylko wtedy, jeże li podróż 
słliżbowa ma charakter nagły, albo jeżeli przez uży
cie pociągu pośpiesznego zaoszczędzono djety.Ko
nieczność użycia pociągu pośptesznego winna władza 
zarządzająca podróż s!użbowq potwierdzić na ra
chunku. 

Jeżeli zaszła konieczność przejazdu pociągiem 
pośpiesznym, w którym niema III klasy, otrzymuje 
ten, który zresztą posiada tylko prawo do zwrotu 
kosztów przejazdu klasą !lI, zwrot ceny biletu kl asy II. 

Odbywającym podróże służbowe oraz delego
_ wanym (odkomenderowanym) może być przyznany 

z.wrot teny t. zw. miejscówki, o ile władza zlecająca 

podró:i: służbową stwierdzi potrzebę zakupna miej
scówki (przepełnienie pocil;lgu na ' danej linji kole
jowej). 

Osoby, mające prawo do ulg w przejazdach 
państwowelńi lub zarządzane mi przez Państwo środ
kami komunikacyjnemi, otrzymują przy likwidacji 
kosztów podróży zwrot ceny ulgowej. 

• .1 

§ 12 • . Przy podróżach służbowych (komisjach) 
i delegacjach (odkomenderowaniach) zwraca się koszt 
przewozu koleją i statkiem koniecznego osobistego 
bagażu podróżnego o wadze do 75 kg., o ile czyn
ność służbowa łącznie z podróżą trwała conajmniej 
6 dni oraz koszt przewozu aktów i innych przedmio
tów potrzebnycłt do spełnien ia czynności służbowych. 

§ 13. Przy podróżach kołowych zwraca si~ 
faktycznie wydaną kwotę, o ile okoliczność, że kwo
ta ta nie jest wyższą od przeciętnej ceny najmu koni 
w danej miejscowości, zostanie stwierdzona zaświad
czeniem _ miejscowego magistratu wzgl~dnie zarządu 
gm iny. 

Wydatek na podróż kołową zwraca sic:: tylko 
wtedy, jeżeli niema możności przejazdu kolejami 
wszelkiego rodzaju, omnibusami, autobusami, stat
kami i t. p. 

Jeżeli podróż służbową odbyto w całości lub 
w części piechotą, a uczyniono to bez szkody dla c_zyn
ności komisyjnej i bez straty czasu, przyznaje się za 
kążdy kilometr chodu odszkodowanie w wysokości . 
1 punktu. 
, Przy. podróżach wspólnych wolno zaliczyć dla 
każdych trzech osób jedną podwodę. W razie prze
wozu aktów lub przedmiotów potrzebnych do speł
nienia czynności służbowej, w większej ilości lub 
znaczniejszych rozmiarów, wolno zaliczyć podwod~ 
dla dwóch osób. Koszty wspólnej podróży kołowej 
zalicza zawsze urzędnik posiadający wyższą ' grup~ 
uposażenia. 

Jeżeli podróż koflmi lub samochodem odbyto 
bezpłatnie, zwraca się kwotę zarachowaną tytułem 
wydatków pobocznych z jazdą połączonych do wy
s.okości 5 punktów. 

§ 14. Za czynności komisyjne w miejlicowoś
ciach położonych bliżej niż 2 klm. od budynku, w któ
. rym mieści się urząd, nie należą się żadne ' koszty 
podróży. 

§ 15. Przy komisjach miejscowych w miastach 
mających ponad 50.000 mieszkańców zwraca się koszt . 
przejazdu . dorożką w kwocie faktycznie wydanej 
i odpowiadającej miej:;cowym cenom, o ile odległość 
miejsca komisyjnego od gmachu urzędu względnie 
od mieszkania wynosi więcej jak 2 km. Jeżeli w da
nem mieście istnieje tańszy środek komunikacyjny 
np . . tramwaj, autobus i t. p. zwraca się koszt prze
jazdu tym środkiem komunikacyjnym. 

§ 16. Przy komisjach, których czynność polega 
na obchodzeniu parcel, gruntów i przestrzeni wód 
np. przy badaniu szkód elementarnych, komisjach 
reambulacyjnych kolejowych, komisjach wywłaszcze- 
niowych i granicznych i t. p. zalicza się za każdą 
godzinę cnod& 5% djety. 

Postanowienie to nie ma zastosowania do tych 
funkcjonarjllszóW, u których obchodzenie parcel, 

. , 
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gruntów i przestrzeni wód stanowi ich główną za
sadniczą czynność służbową. 

§ 17. Osobom wymienionym w § 1 niniejszego 
rozporządzenia, z wyjątkiem szeregowych, wypłaca 
się ryczałt na' pokrycie kosztów dojazdu na dworzec 
i z dworca kolejowego względnie do przystnni 
i z przystani oraz na pokrycie wydatków na traga
rzy, w następującej wysokości, licząc za dojazd 
W danej miejscowości tam i z powrotem łącznie: 

Grupy uposaże nia: 

I do IV oraz C i D 8 punktów 
V do IX oraz f\ i B 6 " 

X do XVI 4 punkty. 
W razie podróży służbowej do kilku mIeJsco

wości liczy się za dojazd w każdej miejscowości. 
O ile odległość od gmachu urzędu względnie 

od mieszkania do dworca lub przystani wynosi wię
c::ej niż dwa kilometry, dojazd traktuje się według 
postanowień , § 13. 

§ 18. W razie podróży slLlżbO\~ych w czasie 
delegc:cji (odkomenderowania) do m'iejscowqści po
łożonych poza miejscem delegacji (odkomenderowa
nia) uzupełnia się djety, pobierane z tytułu delegacji 
(odkomenderowania) o ile wypłacane są stosownie 
do § 4 niniejszego rozporządzenia w wymiarze zmniej
szonym do wysokości djety normalnej. Ponadto 
zwraca się koszty podróży według zasad ustalonych 
w niniejszem rozporządzeniu, 

W razie podróży służbowych, odbywanych 
w pierwszych dwóch tygodniach delegacji (odkomen
derowania), przedłuża się okres dwutygodniowy, za 
który wypłaca się według § 4 pełne djety, o ilość 
dni, w których odbywano podróże służbowe. . 

§ 19. Delegowa nym (odkome nderowanym), 
przeniesionym następnie do miejscowości, do której 
ich uprzednio delegowano (odkomenderowano), przy· 
sługuje oprócz należności z § 2 punkt III zwrot: ko
sztów podróży do miejscowości w której mieli stały 
przydział służbowy i z powrotem ora z djety w czasie 
tej podróży według zasad ustalonych dla podróży 

. służbowych, o ile podróż ta jest konieczną dla ure
gulowania spraw wynikłych wskutek przeniesienia. 
Podróż taka winna być ukończoną w przeciągu 
ośmiu dni. 

. § 20. Do miejsca czynności komisyjnych na
leży zdążać bez żadnej przerwy i to bez względu na 
odległość. 

Rozpocz~tej komisji nie wolno przerywać ina
czej jak tylko z ważnych przyczyn, które muszą być 
szczegółowo umotywowane. 

Wyjazdy z miejsca komisyjnego na noclegi do
puszczalne są tylko wówczas, jeżeli w danej miej
scowości nie można znaleźć noclegu, a okoliczność 
tę stwierdzi właściwy dla danej miejscowości magi
strat wzg\. zarząd gminy. 

Przy podróżach kołowych, odbywanych jednym 
ciągiem bez przerwy, należy odbyć conajmniej 40 km. 
drogi w jednym dniu. Zresztą należy używać tylko 
takich środków komunikacyjnych, które nie powo
dując niepotrzebnej zwłoki w osiągniE:ciu cetu po· 
dróży, poląclOne są z najmnlejszemi kosztami dla 
Skarbu Państwa . 

Wojsk9wi, którym etatowo przysługują i którzy 
posiadają konie wierzchowe, pojazdy i samochody 
winni posługiwać się temi środkami komunikacyj
nemi. Wyjątek stanowią wypadki w których przejazd 
koleją, omnibusem, autobusem, statkiem i t. p. jest 
tańszy od przejazdu wierzchowcem, pojazdem lub 
samochodem. Użycie konia wierzchowego lub pojazdu 
dopuszczai ne jest tylko na odległość 30 km., poza 
obręb siedziby garnizonu. 

§ 21. W razie przeniesieńia z urz~du lub w dro
dze konkursu do innej miejscowości zwraca si~: 

CI) koszty przewozu urządzenia domowego. koleją 
lub statkiem, udowodnione oryginalnemi li
stam: prze wozowemi, 

b) udowodnione koszty przewozu urządzenia do
mowego do i od dworca kolejowego, ewen
tu alnie koszty WOlU meblowego, opakowa
nia i t. p. 

Koszty pod b) nie mogą jednak przekraczać 
odnośnie do samotnych 75% uposażeni Gl jednomie
sięcznego ; odnośnie do osó b utrzymujących jednego 
lub 2Gł~nków rodziny 75% dwumiesięcznego upo
sażeni?, odnośnie do osób utrzymujących więcej niż 
dwu członków rodziny, 75% trzymiesięcznego upo
sażenia. ' 

Użycie wozu meblowego uzależnia się od ze
zwolenia władzy, która zarządziła p rzeniesienie. 

Przy przeniesieniu na prośbę przyznanie w dro
dze wyjątku kosztów przeniesienia Zależeć będzie od 
decyzji szefa właściwej władzy naczelnej. 

Przez uposażenie, wymienione w pierwszym 
u stępie, rozumie się uposażenIe w wymiarze, ozna
czonym wart. 3 i 4 ustawy z dnia 9 p<lżdziernika 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N~ 11 6 poz. 924) o raz wart. 4, 5, 8, 
10 i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. (Dz. O. R . 
P. N~ 134 poz. 1107) zwi ę kszone ewentualnie o do
datek stołeczny lub kresowy, o ile przeniesienie na
stępuje ze stolicy względnie kresów. 

Przy przeniesieniu połączone m z awansem mil
rodajne jest uposażenie osiągn:ęte przez ten Giwa ns. 

W wyjątkowych wypadkach możliwy jest za 
zgodą Ministra Skarbu zwrot szczegółowo wyk::!za- . 
nych i udokumentowanych kosztów przewoZLl urzą
dzenia domowego, przewyższających wysokość usta
loną w ustępie pie rwszym nin iej szego §. 

Wydatki na ubezpieczenie przewozu rzeczy Skarb 
Państwa nie zwraca . 

§ 22. Wszelkie rachunki kosztów podróży mają 
być przedstawiane w termi nie 8 dni po ukończeniu 
podróży służbowej, zaś rachunki !wsztów przeni~sje
nia w term inie 14 dni po dokonaniu priesiedlenia sic:. 

W wypadkach powtarzających się wyjazdów s!uż
bowych np. pewnych stałych inspekcji, czynności nad
zorczych i t. p. mogą być rachunki kosztów podróży 
za zezwoieniem właściwej władzy naczelnej ~ przedst::t· 
wiane do dni 8 za niiesiąc ubiegły. 

Przy delegacjach (odkomenderowaniach) dłuLej 
trwających należy rachunki djet przedstawiać miesięcz
nie w przeciągu 8 dni za miesiąc ubiegły. 

Przekroczen ie bez dostatecznego uspr3wiedliwie
nia wylej określonych terminów pociąga za sob'1 
utratę prawa do zwrotu KOS l tÓW. il IN na st.::; ps twie 
tego obowiąZek zwrócenia Skarbowi P.::rl~twa <..:a lej 
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.zaliczki przyznanej na zasadzie § 25 niniejszego roz
porządzenia. 

Każdy rachunek kosztów podróży musi być 
opatrzony klauzulą władzy zarządzającej komisję, lub 
przełożonej władzy służbowej, stwierdzającą koniecz
ność odbycia podróży, mileżyte użycie czasu i środ
ków komunikacyjnych, tudzież wykonanie zlecenia 
służbowego. 

Przeciw odmowie przyznania zarachowanych 
kwot może być wniesione w ciąg u 14 dni przedsta
wienie do władzy II instancji, względnie do wJadzy 
naczelnej, któ ra rozstrzyga ostatecznie. Przedstawie
nie nie ma miejsca o ile władzą, która odmówiła 
likwidacji rachunku, była władza nacz~lna. 

§ 23. Osobom, wymienionym w § 1 nin iejsze
go rozporządzenia, przysługuje Vi razie mobilizacji 
prawo p rzesiedlenia osób utrzymywanych w rozu
mieniu art. 4 ustawy z dnia 9 października 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 116, poz. 924) z zagrożonych tere
nów do obranej przez nich miejscowości, na tych 
samych warunkach, jak przeniesionym służbowo. 

Powyższe p rawo przysługuje również przy póź
niejszem spiOwadzeniu powyższych osób do miejsca 
służbowego wyznacz0l1ego pokojową dyslc acją. 

Minister Spraw 'Wewnętrznych określi" które , 
tereny w razie mobilizacji uważa się za zagrożone. 

, § 24. Jeżeli wskutek nadzwyczaj nych wypad
ków cały urząd zostanie przeniesiony czasowo do 
innej miejscowości na l eży stosować § 2 punkt II ni
niejszego rozporządzenia. 

§ 25. Udającym się w podróż służbową przy
sługuje prawo do zaliczki, nieprzekraczającej przy

. puszcza lnych kosztów podr9ży i należnych djet. 
Postanowienie powyższe stosuje się również do 

należności z tytułu przeniesieni a. 

§ 26. W wypadkach, w których podróże służ
bowe trwają przez dłuższy okres czasu -lub stale się 

powtarzają , szef właściwej władzy naczelnej może 
przyzDoć za zgodą f\'1i n istra Skarbu zamiast kosztów ' 
podróży i djet ryczałt określony w punktach, który 
może być płatny zgóry wraz z uposażeniem mie--
sięcznem. . 

§ 27. Należności za odkomenderowanie p rzy
sługuj ą również wojskowym zawodowym oddziałów 
zwartyctl, od komenderowanych poza stały garnizon, 
zaś należności za przeniesienie przysługują tymże 
wojskowym zawodowym oddziałów zwartych prży 
stalej zmianie dyslokacji. 

Podróży i marszów w oddziałach zwartych oraz 
podróży i marszów, za które osoby wojskowe otrzy
mują specjalne dodatki, nie uważa się za podróże 
służbowe w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. 

§ 28. Generałowie i oficerowie korpusu kon
trolerów wojskowych · otrzymują dodatki do djet po
dróżnych, ustal onych w § 3 niniejszego rozporządze
nia, w wysokości 100% djet. 

Dodatki te wypłacane są .równocześnie z djetami. 

§' 29. " Należności za podróże służbowe, dele
gacje i przeniesienia poza gran icami Państwa nor
muje osobne rozporządzenie. • 

§ 30. Do wyjaśnienia wątpliwości, powstałych 
przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia, powo, 
łane jest Ministerstwo Skarbu. . ~ 

§ 31. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Z dniem tym tracą m oc obo
wiązującą wszystkie przepisy w przedmiocie , obj~
tym niniejszem rozporządzeniem. 

. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym 
obszarze Rzeczypospolitej i na obszarze W. M. 
Gdańska. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 
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UKŁf\D POLSKO-NIEMIECKI 

w sprawie uprzywilejowanego tranzytu między polskim Górnym Śląskiem a resztą Polski przez . 
niemiecki Górny Śląsk, podpisany we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1922 r. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MY 

STf\NISŁf\W WOJCIECHOWS "KI 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tern wiedzieć nal eży, wiadomem czynimy: , ., 
W dniu dwudziestym "czwartym czerwca tysić]c dziewięćset dwudziestego drugiego r.oku we Wro-

cławiu podpisany został pOl7liędzy Rządem Rzeczypospolitej Pols~iej a Rządem Rzeszy Niemieckiej układ 
w spra\~'i e uprzY'wilejowanego tranzytu między polskim Górnym Sląskiem a resztą Polski przez niemiecki 
G6rny Sląsk o nastE;pującem brzmien iu dosłownem: 


