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711. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 23 września 1925 r. 

w sprawie należności za podróże służbowe, 
delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, 
odbywane poza granicami Państwa przez funk
cjonarjuszów państwowych, sędziów, prokura-

torów oraz wojskowych. 

Na zasadzie art. 10 l!stawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwo
wych i wojska (Dz. U. R. P. Nł 116, poz. 924) i art. 6 
§ 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu 
sędziów w sądownictwie powszechnem i administra
cyjnem oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. N2 134, 
poz. 1107) zarządza się co następuje: 

§ l. Rozporządzenie niniejsze normuje naJeż
ności za odbywane poza granicami Państwa podróźe 
służbowe, deJeg3cje (odkomenderowania) i przenie-

.. sienia funkcjonarjuszów państwowych, wymienionych 
wart. 1 ustawy z dnia 9 października 1923 r. (z wy
jątkiem pracowników kolei państwowych), praktykan
tów w służbie administracyjnej, sędziów, prokurato
rów i kandydatów na stanowiska sędziowskie, woj
skowych zawodowych, wojskowych wymienionych 
wart. 111, 112, 113 i 114 wyżej powołanej ustawy 
oraz szeregowych niezawodowych. 

Należności za podróże słuźbowe, delegacje 
i przeniesienia pracowników kolei parlstwowych nor
mują osobne przepisy. 

§ 2. Należności, unormowane niniejszem roz
porządzeniem przysługują IN cznsie podróży zagranicą 
od chwili przejazdu do chwili powrotu przez polski 
punkt graniczny. Za czas podróży i pobytu na ob
szarze Państwa Polskiego przysługują diety i zwrot 
kosztów podróży, według norm ustalonych dla -po
dróży służbowych w kraju. z wyjątkiem zwrotu kosz
tów przejazdu koleją oraz przewozu koleją bagzsżu 
podróżnego, do któr~'ch ma zastosowanie niniejsze 
rozporządzenie. . 

Przy podróżach zagranicznych przysługują przez 
cały CZI!IS podróży i pobytu poza granicami Państwa 
diety przewidziane dla krańcowego punktu tej podró
ży; w razie jednak zatrzymania się po drodze dłużej 
niż 24 godziny przysługują za ten czas diety według 
normy stawek, ustalonych dla kraju, w którym się 
zatr}ymano. 

W wypadku podróży z zagranicy do kraju na
leżą się diety według norm przewidzianych dla kraju 
z którego odbywa się podróż. 

§ 3. Osobom wymienionym w § 1 przysługują: 
I_ W razie podróży służbowej (komisji) do miej, 

sc::owości położonej poza zwykłem ich miejscem 
służbowe m: 

1) diety oraz 
2) zwrot kosztów podróży. 
II. W razie delegacji (odkomenderowania) do 

miejscowości położonej poza zwykłem ich miejscem 
służbowem: 

1) diety za czas podróży i za czas pozostawa
nia w delegacji oraz 

2} zwrot kosztów podróży. 
III. W razie przeniesienia na inne miejsce 

służbowe: 

1. 

1} diety dla przeniesionego za czas podróży do 
nowego miejsca służbowego i za czas do 
chwili objęcia urzędowania, nie przekracza
jący 8 dni, liczących się od dnia następują
cego po przybyciu na nowe miejsce służbo
':He, oraz diety za czas podróży dla jego żo
ny i dzieci, a to dla żony w wysokości 75%, 
dla dzieci w wysokości 50% diet, przysługu
jących przeniesionemu, o ile osoby te pozo
stają na jego utrzymaniu w rozumieniu art. 4 
ustawy z dnia 9 października 1923 r.; 

2} zwrot kosztów podróży dla przeniesionego, 
jego żony i dzieci, o ile osoby te pozOstają 
na jego utrzymaniu w rozumieniu art. 4 usta
wy z dnia 9 października 1923 r.; 

3) zwrot kosztów przewozu urządzenia domo
wego. 

§ 4. Diety ustala się jak następuje: 

Rmeryka. Palestyna, Persja, Egipt, Rustralja, Japonja 
i Chiny. 

Grupa uposażenia 1-Il·m·IY dol. am. 13.-
lO " 

Y-YI 
" 

lO lO YII-YIIJ.lX 
" 

lO .. X-Xl-XII 
" 

D ,. XIIl-X'V-XY-XYI 
" 

2. Rnglja. 

Grupa uposażenia I-II-III·IY dol. 
lO " 

Y-VI 
" 

" ił Vii-YIII-IX 
" 

II " X-Xl-XII 
" ,. 

" 
XllI-XIV-XY-XYI 

" 
3. Holandja i Szwecja. 

Grupa uposażenia HI-lII-IY dol. 

" " 
V-YI 

" 
n n VII-YlII·IX n 

" lO X-XI-XII lO 

• ,. XIIl-XIY-XV-XVI lO 

4. Turcja, Norwegja i Danja. 

Grupa uposażenia 
lO lO 

" " 
" " • • 

Grupa uposażenia 

" " 
n " 
" ., 
• • 

I·II-IIl-IV 
V-YI 
VII-VIl!-'X 
X-Xl-XII 
XIII-XIV-XV-XVI 

5. Szwajcarja. 

I·II-!II-IV 
V-VI 
Vil -Y!II-IX 
X-XI-XII 
Xlł!-XIV-XV-XVI 

dol. 
n 

" 
" 
" 

fr. 

" 
" .. 
lO 

" 
11.-

" 
9.-

n 5.-

" 
4.-

am. 11.-

" 
9.-

" 
7.-

lO 4.-

" 
3.-

am. 10.-

" 
8.-

lO 6.-

" 3.-
n 21/2 

am. 9.-
7.-

" 5.-
lO 3.-
• 2.25 

szw. 32.-
27.-

n 21.-

" 
15.-

• 10.-
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6. Niemcy. 

Grupa uposażenia Hl-III-IV mk.niem. 28.-
.. .. V-VI 

" lO 22.-

" .. VII-VIII-IX .. lO 17.-
.. lO X-Xl-XII 

" " 
12.-

.. " 
XlIl-XIV-XV-XVI 

" .. 8.-

7. Francja, Belgja, Włechy, Hiszpanja. Portugalja, Grecja 
i Węgry.-

Grupa uposażenia I-H-lII-IV fr. szw. 25.-
.. .. V-VI 

" " 
22.-

" .. VII-VIIJ-IX 
" " 

18.-
.. .. X-XI-XII .. .. 10.-

" .. XIII-XIV-XV-XVI 
" lO 8.-

8. Finlandja, Łotwa, Estonja, Rumunja, Jugosławja, Buł-
garja i Rustrja. 

Grupa uposażenia HI-III-IV fr. szw. 20.-
.. .. V-VI 

" .. 16.-

" .. VII-VIII-IX .. .. 13.-
.. .. X-Xl-XII 

" .. 9.-
.. " 

XIII-XIV-XV-XVI • .. 8.-

9. Czechy. 

Grupa uposażenia I-II-III-IV kor. cz. 150.-
.. .. V-VI .. .. 125.-
.. .. VII-VIII-IX .. .. 95.-
.. .. X-XI-XII .. .. 60.-.. II XIII-XIV-XV-XVI ' " .. 50.-

10. Rosja. 

Grupa uposażenia I-II-III-IV dol. am. 8.-
.. .. V-VI lO· .. 6.-

• .. VII-VIII-IX .. .. 4.-

" II X-XI-XII .. .. 3.-
.. lO X!II-XIV-XV-XVI .. .. 2.-

Diety należne przy podróżach do krajów, wy
mienionych pod 7) i 8), płatne są we frankach fran
cuskich lub w walucie tego kraju do którego wy
jeżdża funkcjonarjusz, lub w którym si«,: zatrzymuje 
po drodze dłużej aniżeli 24 godziny, według prze
ciętnego kursu franka szwajcarskiego w dniu, po
przedzającym rozpoczęcie podróży, na giełdzie sto
licy tego kraju, do którego podróż si«,: odbywa. Przy 
podróżach dłużej trwających oraz delegacjach (odko
menderowaniach), przy których wypłata diet ma 
miejsce miesięcznie, obliczenie "diet następuje według 
kursu franka szwajcarskiego z ostatniego dnia mie
siąca, poprzedzającego wypłatę. 

§ 5. Sędziowie i prokuratorzy, zaliczeni do 
grup uposażenia ft i B otrzymują diety w wysokości, 
ustalonej dla VI i V grupy uposażenia, zaliczeni do 
grup C i D w wysokości, ustalonej dla grup uposa
żenia IV-I. 

Praktykanci w służbie administracyjnej oraz kan
dydaci na stanowiska sędziowskie otrzymują diety 
tej grupy uposażenia urzędników państwowych, we
dług której pobierają wynagrodzenie. 

Szeregowi niezawodowi mają przy . podróżach 
służbowych prawo do diet ustalonych dla XIlI--:XVI 
grupy uposażenia. . 

W f"c zic ' C:1I.': G ;I~U VI CZ e:. :::: pod: ':>2y słuibcwcj 
ł Lb de!cgar,,:ji ((;ć ~': c fnc: · ~ \jc r o\\'~ !1 L:l) · r1:!: eż ą Si f~ ?/y ~~ sze 
di e ty od dn ia, o .:.i k tóre :Jo f./ fzy:.hguje pra wo do 
wyższego u;J osaż cniu. 

Przy pccl r ćż ;::·.:: h , odb ywo:n y,:h w Chc: f2ktcrze 
kurjera dyp lc rnoty\:z l1 c go , p r ~~Y:; ! L!2uj ą di e ty przy \v ią .. 
zane do VIII grupy upos:; żc n i D . 

W razie wy korzysta nia jaz dy kurje rskiej w celu 
odbycia po d rMy :-.łużbowej , p rz ys ł u g u ją di e ty przy
wiązane do pos iad ~~ n ej grupy IJ p o: 2: i ~ nia. 

. § 6. W wypadku d elega cji (odkomend2rowa
nia) wypłaca s iG przez pie rwsze dw a tyg od nie, l icząc 
od dnia nast::pującego po d ni u p rzybycia na rn iej
sce delegacji (odkome nderowa ni;::) , d iety w wyso
kości ustalonej w § 4, prze z nas tęp-; ych sześć tygodni 
wypłaca się żonztym i wdowce m z dzie ćmi diety 
zmniejszone ° 20%, samotnym z a ś d iety zmnieJszo
ne o 40%, po upłY 'Ni e wymienion ego czasu wypłaca 
się żonatym i wdowcom z dziećmi w grupach upo
sażenia cd l-VI diety zmniejszone o 45% , zaś w gru
pach uposażenia od Vll-XVI diety zmniejszone 035% • 
samotnym natomiast w grupach uposażenia od I-VI 
diety zmniejszone o 75% , zaś IN grupach uposażenia 
od VII-XVI diety zmniejszone o 60%. 

Delegacja (odkomenderowanie) może trwać za
sadniczo tylko pół roku. Przedłużenie de legacji (od
komenderowania) ponad pół roku może nastąpić 
jedynie w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych 
ważnemi względami służbowemi za zezwoleniem 
właściwego Ministra. 

Ograniczenie co do czasu, zawarte w poprzed
nim ustępie nie dotyczy wypadku odkomenderowa
nia na kursy do szkół wojskowych lub cywilnych. 

O ile delegowany (odkomende rowany) otrzy
muje mieszkanie w budynku rządow ym, zmniejsza 
się diety, określone w ustępie pie rwszym niniejszego 
paragrafu, o 10% diety przysługującej. 

W razie podróZy służbowych w czasie delegacji 
(odkomenderowania), do miejscowości położonych 
poza miejscem delegacji (odkomenderowania) uzu
pełnia się diety, pobierane z tytułu delegacji (odko
menderowania), o ile wypłacane są stosownie do 
ustępu pierwszego niniejszego paragrafu w wymiarze 
zmniejszonym, do wysokości określonej w § 4. Po
nadto zwraca się koszty podróży według zasad usta
lonych w niniejszem rozporządzeniu. . 

W razie podróży służbowych, odbywanych 
w pierwszych dwóch tygodniach delegacji (odkomen
derowania), przedłuża się okres dwutygodniowy, za 
który wypłaca s ię stosownie do ustępu pierwszego 
niniejszego paragrafu pełne diety, o ilość dni, w któ
rych odbywano podróże służbowe. 

§ 7. Jednostką obliczenia diet jest 24-godzin
ny okres czasu, liczący się zawsze od 24 godziny. 
Za przeciąg czasu krótszy niż 24 godzin wypłaca się 
całą dietę, jeżeli czynność służbowa łącznie z podró
żą lub sama podróż trwała co najmniej 6 godzin. 

Jeżeli w ciągu doby kalendarzowej odbywała 
się podróż sł u ż.b,o w a zaJ<;)wno . na obszarze Państwa 
Polskiego, jak _1 na . terytorjum .zagranicznem, a po
byt na tery~orjum. zagranicznem _trwał co najmnie.i 

.. 
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6 godzin, należą si~ za odnośną dob~ diety zagra-

§ 8. v/ raz ie od bywania pod róży koleją, po
czątek tej że podróży n2!leży li czyć od chwili odejścia 
poci:1gu, us b ionej Vi cfi ;:jaln ym ro zkładzie jazdy. 
\V raZ i '2 Z2Ś odbywania podróży inn ym środkiem lo· 
komocyjny m, np. samochodem, końm i i t. p . na i eży 
liczyć początek tejże pod róży od chwili ruszenia 
z miejsca, o ile nie można analogicznie zastosować 
przepisu zawartego \II poprzednim zdaniu. 

§ 9. Diety n a l e żą si~ ró vmież za niedziele 
i św ięta, przypadają ce w czasie trwania podróży 
służbowej lub delegacji. 

§ 10. Didy n a leżą się również w wypadku 
zachorowania w czasie podróży służbowej lub dele
gacji przez cały czas spowodowanego chorobą po
bytu w odnośnej miejscowości, o ile choroba zosta
nie stwierdzona świadectwem lekarskiem. 

§ 11. Pozostającemu w delegacji (odkomen
derowaniu) nie . przy sługuje prawo do diet za czas 
urlopu wypoczynkowego. 

§ 12. Przy podróżach do państw ościennych 
przysługuje połowa diet, przewidzianych przy podró
żach do danego państwa, jeżeli podróż nie pocią
ga~a za sobą konIeczności nocowania na odnośnem 
terytorjum; 

§ 13. Zwrot kosztów podróży obejmuje ceny 
biletów jazdy koleją lub statkiem, koszty przejazdu 
innemi środkami komunikacyjnemi, k03zty przewozu 
ko l eją lub statkiem bagażu podróżnego, zwrot wy
datków na tragaży, jak również zwrot kosztu dojazdu 
na dworzec i z dwoica kolejowego, względnie do 
przystani i z przystani. 

Funkcjonarjuszom państwowym i wojskowym, 
pobierającym uposażenie według grupy od I do VI 
oraz s~dziom i prokuratorom zwraca si~ cenę biletu 
I klasy kolei lub statku, funkcjonarjuszom państwo
wym i wojskowym, pobierającym uposażenie według 
grupy od VII do IX, cenę biletu II klasy, funkcjo
narjuszom państwow~m i wojskowym, pobierającym 
uposazenie według grupy od X do XVI cenę biletu 

. III klasy. Praktykanci w służbie administracyjnej i kan
dydaci na stanowiska sędziowskie otrzymują zwrot 
ceny biletu tej klasy, którą w myśl postanowienia 
zawartego w poprzedniem zdaniu, przywiązana jest 
do grupy, według której pobierają uposażenie. 

Jeżeli na $tatku znajdują się dwie klasy, zwra
ca się cenę biletu I klasy również i tym, którzy 
w myśl postanowienia zawartego w poprzednim ustę
pie, mają w razie jazdy koleją prawo do biletu II kla
sy, cenę zaś biletu II klasy tym, którzy w razie jazdy 
koleją mają prawo do biletu III klasy. 

Jeżeli przejazd nastąpił pociągiem pośpiesznym, 
w którym niema iii klasy, otrzymuje ten, który zresztą 
posiada tylko prawo do zwrotu kosztów przejazdu 
111 klasą, zwrot ceny biletu klasy II. 

Odbywającym podróże służbowe (komisje) mo
że być przyznany zwrot faktycznie poniesionych i udo
wodnionych kosztów przejazdu wozem sypialnym, 
o ile mają w myśl postanow~eń zawartych w niniej-

szym paragrafie prawo do zwrotu kosztów' biletu 
pierwszej klasy oraz jeżeli: 

a) podróż kol eją trwała co najmniej sześć go
dzin, pomiędzy 21 -ą a 6-ą godz : n ą , 

b) zachodziła konieczność pdnienL1 na s tępnego 
dnia czynności urzędowych, 

c) w ładza zlecająca podróż służb ową stwi erdziła 
konieczność przejazdu wozem sypia lnym na 
koszt Skarbu Par1stwa, 

d) do rachunku kosztów podróży dołączono ory
ginalny kupon, uprawniaj ący do z~ j Gcia m ie j
sca w wozie sypial nym. 

Funkcjonarjuszom państwowym i woj skowym, 
nie pos i adającym w myśl postanow l e ń nin iejszego 
paragrafu prawa do p rzejazdu l klasą , c: odbywa
jącym podróż w charakterze kurj era dyplomc:tyczn ego, 
może władza wysyłająca przyznać prawo przej azdu 
na koszt Skarbu Państwa klasą I oraz wozem sypia l
nym, o ile jest to koniecznem ze względów służbowych. 

Osoby mające prawo do ul g w przejazdach pań
stwowemi lub zarządzanemi' przez Państwo środka
mi komunikacyjnemi otrzymuj ą przy likwidacji kosz
tów podróży zwrot ceny ulgowej. 

§ 14. O ile opłacono bilet okrętowy z utrzy
maniem, zwraca się cenę całego biletu, natomiast za 
Czas podróży na okręcie przysł ug uje tylko 25°jo diet. 

§ , 15. Przy podróżach kołowych zwraca si ec 
faktycznie wydaną kwotę o ile okolicZność , że kwota 
ta nie jest wyższą od przeciętnej ce ny najn: u koni 
w danej miejscowości, zostanie stwierdzona p rzez 
właściwą władzę konsularną. 

Wydatek na podróż kołową zwraca s ię tylko 
wtedy, jeżeli niema możności przejazdu kolej ami 
wszelkiego rodzaju, omnibusami, statkam i i t. p. 

Przy podróżach wspólnych wolno z a liczyć dla 
każdych trzech osób j edną podwodę. W razie prze
wozu aktów lub przedmiotów potrzebnych do sp eł
nienia czynności służbowej, w większej il o ści lub 
znaczniejszych rozmiarów, wolno zaliczyć jedną pod
wodę dla dwóch osób. Koszty wspólnej podróży ko
łowej zalicza zawsze urz~dnik posiadający wyższą 
giUpę uposażenia. 

§ 16. Przy podróżach służbowych (komisjach) 
i delegacjach (odkomenderowaniach) poza granicami 
Państwa zwraca si ę faktyczne koszty przewozu koleją 
i statkiem koniecznego osobistego bagaż u podróżne
go o wadze do 100 klg., o ile czynność służbowa 
łącznie z podróżą trwała co na jmniej sześć dni oraz 
koszt przewozu aktów i innych przedmiotów potrze b
nych do spełnienia czynności slu żl1owych , bez wzg l ę
du na wagę oraz czas trwania podróż y służbowej . 

Postanowienie o zwrocie faktycznych kosztów 
przewozu koleją i statkiem koniecznego osobistego 
bagażu podróżnego ma zastosowanie również do 
przeniesień na inne miejsce służbowe , przyczem nie 
obowiązuje ograniczenie co do czasu trwania podróży. 

§ 17. Osobom, wymienionym w § 1 z wyjąt
kiem szeregowych niezawodowych zwraca się wy
datki na dojazd do dworca kolejowego i z dworca 
kolejowego, względnie do przystani i z przystani oraz 
wydatki ponoszone na tragarzy przy każdym dojeźdz i e 
i odjeździe oraZ przy kaidem przesiadaniu nastacjactJ 



." 
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w~złowych. Wydatki powyższe zwraca si~ w wyso
kości kosztów faktycznych i odpowiadaj~cych miejsco
wym cenom. 

§ 18. Za czynności komisyjne w miejscowoś
ciach położonych bliżej niż 2 km. od gmachu, w któ
rym mieści si~ urząd, nie należą si~ ani koszty po
dróży ~ni diety. 

§ 19. Do miejsca czynności I<omisyjnych wzglę
dnie miejsca delegacji (odkomenderowania) należy 
zdi!łżać bez żadnej przerwy i to bez względu na od
ległość. 

Rozpoczętej komisji nie wolno przerywać ina
czej, 1ak tylko z ważnych przyczyn, które muszą być 
szczegółowo umotywowane. . 

Przy podrói"ch kołowych, odbywanych jednym 
ciągiem bez przerwy, naJeży odbyć co najmniej 40 km. 
drogi w jednym dniu. Zresztą należy używać tylko 
takich środków komunikacyjnych, które nie powodu
j"c niepotrzebnej zwloki w osiągniE:ciu celu podróży, 
połl\czone sa z najmniejszemi kosztami dla Skarbu 
Państwa. 

§ 20. Funkcjonarjuszom państwowym służby 
ugranicznej oral wojskowym, przesiedlającym się po
za gri!lnicami Państwa, nowomianowanym na stano
wiska służby zagranicznej, wzglE:dnie odwołanym do 
luaju, zwraca się udowodnione koszty przewozu urzą
dzenia domowego w wysokości nie przekraczającej: 
odnośnie do samotnych jednomiesl~cznego, odnośnie 
do osób, utrzymujących Jednego lub dwóch człon
ków rodziny w rozumieniu art. 4 ust~wy z dnia 
9 października 1923 r., dwumiesie:cznego, odnośnie 
do osób, utrzymujących wie:cej niż dwóch członków 
rodziny, trzymiesięcznego upqsażenia, przysługujące
go na 'nowem miejscu urz~dowanla. Przy odwołaniu 
do kraju bierze się za podstaw~ ostatnio pobierane 
uposażenie zagraniczne. 

Przez uposażenie zagraniczne w znaczeniu ni
niejszego rozporządzenia rozumie sie: uposażenie bez 
dodatku reprezentacyjnego. 

Przy przeniesieniu, poł~czonem z awansem, 
miarodajnem jest uposażenie, oSii!\gnie:te przez ten 
awans. 

W zupełnie wyjątkowych wypadkach możliwy 
jest Z8. zgoda Ministra Skarbu zwrot szczegółowo wy
kazanych i udokumentowanych kosztów przewozu 
urządzenia domowego, przewyższających wysokość 
usŁalanzt w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu. 

. Wydatku na ubezpieczenie przewozu rzeczy 
Skarb Państwa nie zwraca. 

Utrzymującemu rodzinę w rozumieniu art. 4 
ustawy z dnia 9 października 1923 r. można przyznać 
dopiero wówczas pełne koszta przeniesienill, jeżeli 
dostarczy dowodu zamieszkania rodziny na nowem 
miejscu służbowem. Jeżeli funkcjonarjusz przesiedla 
sie: sam, przyznl!sje mu się zwrot kosztów w wymia
rze określonym dla samotnych. 

. § 21. Fun~cjon8rjuszom państwowym słuiby 
, zagranicznej oraz wojskowym przesiedla}~cym się po
za grcmicami PanstwĘl, nowomianowanym na stano
wiska służby zagri1lnicznej, względnie ocłwołanym do 
kraju przysługuje prawo do zarachowzlOia kosztów 
podróży pozostających nll ich utrzymaniu żony i d:de-

ci według norm, przysługuj~cych im samym w myśl 
ninIejszego rozporządzenia. 

Ponadto przysługuje wszystkim kierownikom 
placówek zagranicznych bez względu na stopień 
służbowy i ich stan rodzinny prawo zarachowania 
kosztów podróży jednej osoby ze służby; wszystkim 
innym funkcjonarjuszom państwowym służby zagra
nicznej i wojskowym przysługuje prawo do likwido
wania kosztów przejazdu jednej osoby ze służby tylko 
w tym wypadku, o ile rodzina przesiedlającego składa 
się z niemniej, niż trzech osób łącznie :z funkcjo-
narjuszem. I 

Przy podróżach koleją i statkiem zwraca si~ 
koszty podróży sługi według norm ustalonych dla 
funkcjonarjuszów zaliczonych do X-XVI grupy upo
sażenia. 

Delegowanym, przeniesionym następnie do 
miejscowości, do której ich uprzednio delegowano, 
przysługuje oprócz należności z § 3 punkt III zwrot 
kosztów podróży do miejscowości, w której mieli 
stały przydział służbowy i z powrotem, oraz diety za 
czas tej podróży z wyłącze niem czasu pobytu w od
nośnej miejscowości według zasad, ustalonych dla 
podróży służbowych, o ile podróż ta jest konieczną 
dla uregulowania spraw wynikłych wskutek prze
niesienia. 

§ 22. Wszelkie rachunki kosztów pod~óży i prze
niesienia mają być przedstawione w terminie 14 dni, 
liczącym się od dnia następującego po d,niu, w któ
rym ukończono podróż służbową względnie prze
siedlenie. 

W wypadkach powtarzających się wyjazdów 
służbowych ,np. pewnych stałych inspekcyj, czynności 
nadzorczych i t. p. mogą być rachunki kosztów po
dróży za zezwoleniem właściwej władzy naczelnej 
przedstawione miesięcznie w przeciągu dni ośmiu za 
miesiąc ubiegły. Przy delegacjach (odkomenderowa
niach) dłuźej trwających należy rachunki di et przed
stawiać miesięcznie w przeciągu ośmiu dni za mie
siąc ubiegły. 

Przekroczenie powyższych terminów bez dosta
tecznego usprawiedliwienia pociąga za sobą utratę 
prawa do zwrotu kosztów, a w .następstwie tego obo
wiązek zwrócenia Skarbowi Państwa całej zaliczki 
przyznanej na zasadzie § 24 względnie § 25 niniej
szego rozporządzenia. 

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

Przeciw odmowie przyznania zarachowanych 
kwot może być wniesione w terminie 14 dni, liczą
cym sie: od dnia następującego po dniu doręczenia 
decyzji, przedstawienie do władzy \I instancji wzgl~
dnie do władzy naczelnej, która rozstrzyga . ostatecznie. 
Przedstawienie niema miejsca, o ile władzą, która 
odmówiła likwidacji rachunku była władta naczelna. ' 

. \ 

§ 23. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wypad
ków cały urząd zostanie przeniesiony czasowo do in
nej miejscowości należy stosować § 3 punkt II ni· 
nlejszego rozporządzenia. . 
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§ 24. Udającym się w podróż służbową przy' 
sługuje prawo do zaliczki, nieprzekraczającej przy
puszczalnych kosztów podróży i należnych diet. 

Jednocześnie- z przedłożeniem rachunku winna 
być zwrócona ewentualna pozostałość zaliczki. 

§ 25. Postanowienia zawarte w § 24 stosują 
się również do należności z tytułu przeniesienia. 

§ 26. W wypadkach, w których podróże służbo
we trwają przez dłuższy okres czasu, albo stale siE; 
powtarzają, szef właściwej władzy naczelnej może 
przyznać za zgodą Ministra Skarbu ryczałt zamiast 
kosztów podróży i diet. 

§ 27. Do wyjaśnienia wątpliwości powstałych 
przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia powołany 
jest Prezes Rady Ministrów. 

§ 28.. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Z dniem tym tracą moc obowiązującą wszystkie 
przepisy obowiązujące w przedmiocie, objętym ni
niejszem rozporządzeniem. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

712. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 18 września 1925 r. 

o utworzeniu kancelarji notarjalnej w Szarl~ow
szczytnie powiatu dziśnieńskiego w okręgu są

du okręgowego w Wilnie. 

Na mocy art. 4 ustawy notarjalnej z 1866 r. za
rządza się co następuje: 

§ 1. Tworzy się kancelarję notarjalną w Szar
kowszczyfnie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moC 
obowiązującą z dniem 1 grudnia 1925 r. 

Minister Sprawiedliwośd~ A. Życb/iński 

713. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 18 września 1925 r. 

o zmianie właściwości miejscowej sądów po
wiato.wych w Delatynie i Kołomyji w okręgach 
sądów okręgowych w Stanisławowie i Kołomyji. 

Na zasadzie § 2 ustawy z dnia 11 czerwca 
1868 r. (N2 59 austr. Dz. P. P.) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Wyłącza się gminę Święty Józef z właści
. wości miejscowej sądu powiatowego w Delatynie 

i włącza si«= jll do właściwości miejscowej sądu po
wiatowego w Kołomyji. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 stycznia 1926 r. 

Minister SprawIedliwości: A. Życblifl.!ki 

714. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 18 września 1925 r. 

O zwinięciu sądu pokoju w Margoninie \V okrę· 
gusądu apelacyjnego w Poznaniu. 

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Ministra 
b. Dzielnicy Pruskiej o urządzeniu sądów pokoju 
w b. dzielnicy pruskiej z dnia 15 grudnia 1919 r. 
(Tyg. Urzęd. N~ 70 z dnia 24 grudnia 1919 r. str. 416) 
i art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przed
miocie zniesienia Ministerstwa byłej Dzielnicy Pru
skiej (Dz. U. R. P. N2 30 poz. 247) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Zwija się sąd pokoju na obszarze sądu 
powiatowego w Margoninie, należącego do sądu 
okręgowego w Bydgoszczy w okręgu Sądu apelacyj
nego w Poznaniu, ustanowiony rozporządzeniem Szefa 
Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa b. ·Dziel
nicy Pruskiej z dnia 12 lutego 1920 r. (Dz. Urz. 
N2 9 z dnia 28 lutego 1920 r. poz. 76 str. 178) przy 
równoczesne m wprowadzeniu na obszarze wymienio
nego sądu - sądu ławniczego. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży· 
cje z dniem 1 listopada 1925 r. 

Minister Sprawiedliwości: A. Życ!Jlilfski 

715. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 22 września 1925 r. 

.., 
( 

W sprawie wycofania z obiegu biłetów zdawko
wych wartości 1 i 2 złotych. 

Na zasadzie art. 3 i 4 ustawy z dn. 23 czerwca 
1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 r. ° zmia
nie u~troju pieniężnego" (Dz. U. R. P. N!ł 67 poz. 467) 
zarządza siE: co następuje: . 

§ 1. Bilety zdawkowe wartości 1 i 2 złotych 
z napisem "Bank Pol~ki" z datą 28 lutego 1919 r. 
tfatą moc prawnego środka płatniczego z dniem 
31 grudnia 1925 r. 

Poczynając od 1 stycznia 1926 r. do 30 wrześ
nia 1926 r. powyższe bilety zdawkowe bt;dą przyj-


