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mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem 
Reform Rolnych. 

flrt. 8. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na 
obszarze, województw: wi leńskiego, nowogródzkiego, 
poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: grodzień
skiego, wołkowyskiego, białostockiego, bielskiego 
i sokólskiego wojewóeztwa białostockiego i wchodzi 
w życie czternastego dnia po jego ogłoszeniu. 

Pre zydent Rzeczypospolitej: l" Mościcki 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: 
J. Pilsudski 

Minister: K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Stawoj Sktadkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Sprawiedliwości: A. l1eysztowicz 

, Mińister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego'f 
Dl'. Dobrucki 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji: Romocki 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dl'. Jurkiewicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Poczt i Telegrafów: Boguslaw Miedziński 

825. 

Zarządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 11 października 1927 r. 

O zmianie ustępu 10, a) wykazu właścicieli 
gruntów, stanowiącego załącznik do zarządze· 
~ia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierp
nia 1925 r. o wywłaszczeniu przymusowem 
gruntów na rzecz Skarbu Państwa do budowy 
kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze (Dz. U. 

R. P. N2 95, poz. 672). 

Na mocy art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 grudnia 
1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych 
Ó wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg że
laznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych 
i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności 
publicznej (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 162) i zgodnie 
z uchwałą Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. 
zarządzam co następuje: 

§ 1. W wykazie właścicieli gruntów, stanąwlą
cym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 13 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu 

przymusowe m gruntów na rzecz Skarbu Państwa do 
budowy kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze (Dz. 
U. R. P. N!~ 95, poz. 672) w kolumnie prawej na 
stronie 1444, w uste;pie lO, a) zmienia się nazwiSKO 
i imię "Załuski Józef" na HZału$ka Izabela" i dodaje 
się przy tern nazwisku .przymusowemu wywłaszcze
niu podlega 9872 m2". 

§ 2. Wykonanie zarządzenia niniejszego poru
cza się Ministrowi Komunikacji. 

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszen ia . 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościclci 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 

Minister Komunikacji: Romocki 

826. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 17 września 1927 r. 

O należnościach za podróże służbowe, delega
cje (odkomenderowania) i przeniesienia funk
cjonarjuszów państwowych, sędziów i prokura-

torów oraz wojskowych_ 

Na zasadzie art. 10 ustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r_ o uposażeniu funkcjonarjuszów państwo
wych i wojska (Dz. U. R. -P. N2 116, poz. 924) oraz 
art. 6 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: 

§ 1. Rozporządzenie niniejsze reguluje należ
ności za podróże służbowe, delegacje (odkom'ende
rowania) i przeniesienia funkcjonarjuszó~ państwo
wych, wymienionych wart. 1 ustawy z dnia 9 paź
dziernika 1923 L (Dz. U. R. P. N2 116, poz. 924) 
(z wyjątkiem . pracowników kolei państwowych), sę
dziów, prokuratorów, praktykantów i aplikantów, woj
skowych zawodowych, wojskowych wymieniQnych 
wart. art. 111, 112, 113 i 114 wyżej powołanej usta
wy, oraz szeregowych niezawodowych. 

Należności za podróże służbowe, delegacje i prze
niesienia pracowników kolei państwowych regulują 
osobne przepisy. 

§ 2. Osobom wymienionym w § 1 przysługują: 
I. w razie podróży służbowej (komisji) do miej

scowości położonej poza zwykłem ich miejscem służ
bowem: 

1) diety oraz 
2) zwrot kosztów przejazdu; 
II. w razie delegacji (odkomenderowania) do 

miejscowości położonej poza zwykłem ich miejscem 
służbowem: 

1) diety za czas przejazdu i za czas pozostawa
nia w delegacji (odkomenderowaniu) oraz 

2) zwrot kosztów przejazdu; , 
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III. w razie przeniesienia na inne miejsce służ-
bowe: _ 

l) diety dla przeniesionego za czas przejazdu 
do nowego miejsca służbowego i za pierwszą dobę 
pobytu w temże miejscu, oraz dla jego żony i dzieci 
za taki sam czas, a to dla żony w wysokości 75%, 
dla dzieci w wysokości 50% diet, przysługujących 
przeniesionemu, o ile na te osoby pobiera dodatek 
ekonomiczny na zasadzie art. 4 ustawy z dnia 9 paź
dziernika 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 116, poz_ 924), 
względnie art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N:1 134, poz. 1107); 

2) zwrot kosztów przejazdu dla przeniesionego 
oraz jego żony i dzieci, o ile na te osoby pobiera 
dodatek ekonomiczny; ponadto zwrot kosztów prze
jazdu dla jednej osoby z jego służby; 

3) zwrot kosztów przewozu urządzenia domo
wego. 

§ 3. Diety wynoszą dziennie: 
1) dla Prezesa Rady Ministrów i Marszałka 

Polski 100 zł., dla ministrów i Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli 75 zł. 

2) dla funkcjonarjuszów państwowych, wymie
nionych wart. 1 ustawy z dnia 9 pażdziernika 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 116, poz. 924), wojskowych zawodo
wych oraz wojskowych, wymienionych wart. art. 111, 
112, 113 wyżej powołanej ustawy, a pobierających 
uposażenie: 

według grupy II 50 zł. 

" " III i IV 35 " 

" " V. 25 

• " Vi. " •• , 20 .. 
• " VII., 15 " 

" " VIII . 13 " 

" 
"IX. 11 zł. 50 gr. 

" 
" X - XII 9 zł. 50 gr. 

" 
" XIII - XVI 6 zł. 50 gr. 

3) dla sędziów i prokuratorów, pobierających 
uposażenie: 

według grupy C i D , 35 zł. 

25 " 
20 " 

.. "B.. 
PL • 

4) dla szeregowych niezawodowych: 
a) podchorążych oraz podoficerów. 2 zł. 50 gr. 
b) sto szeregowców i szeregowców. 2" - " 

'.Praktykanci i aplikanci otrzymują diety tej gru
py uposażenia, według której pobierają wynagro' 
dzenie, względnie uposażenie. " 
." Przy podróżach służbowych, delegacjach (od
komenderowaniach) i przeniesieniach do stolicy orc~z 
na obszar województwa śląskiego zwiększa się diety 
o 20%. Postanowienie to nie ma żastosowania do 
podróży służbowych, delegacyj (odkomenderowań) 
i przeniesień, odbywanych na obszarze województwa 
śląskiego przez osoby, mające zwykłe miejsce służ-
bowe na tym obszarze. ' 

W razie awansu w czasie podróży służbowych, 
delegacyj (odkomenderowań) lub przeniesień należą 
się wyższe diety od dnia, od którego przysługuje 
prawo do wyższego uposażenia. 

Do diet, ustalonych dla funkcjonarjuszów i osób 
wojskowych pobierających uposażenie wedle grupy 
II, III lub IV (punkt 2) , może szef władzy naczelnej 

w wypadkach, gdy podróż służbowa połączona jest 
z wydatkami reprezentacyjnemi, przyznawać dodatki 
w wysokości 40% di et. Przepis ten nie ma zastoso
wania do osób, wymienionych w § 25. 

§ 4. W wypadku delegacji (odkomenderow~
nia) wypłaca się diety w wysokości ustalonej w § 3 
t. j. całe diety przez pierwsze dwa tygodnie, . licząc 
od dnia, następującego po dniu przybycia do miejsca 
delegacji (odkomenderowania), przez nasv:pnych 
6 tygodni diety zmniejszone dla żonatych i wdowców 
z dziećmi (t. j. dla pobierających dodatek ekono.
miczny) o 20%, dla !)amotnych (t. j. dla nie pobie
rających tego dodatku) o 40°(0, po upływie zaś tego 
czasu diety zmniejszone dla żonatych i wdowtów 
z dziecmi o 30% , dla samotnych o 50% . ' 

Delegacja (odkomenderowanie) może trwać za
sadniczo tylko pół roku. Przedłużenie delegacJi 
(odkomenderowania) ponad ten okres czasu może 
nastąpić jedynie w wyjątkowych wypadkach na mocy 
decyzji szefa władzy naczelnej, przyczem przedłuże
nie delegacji (odkomenderowania) na dłużej niż perl 
roku wymaga zgody Ministra Skarbu. Przepis ten 
nie dotyczy wypadków odkomenderowania do szkół 
wojskowych lub cywilnych. 

O ile delegowany (odkomenderowany) otrzy
muje bezpłatnie mieszkanie w lokalu rządowym, 
zmniejsza się diety, określone w ustępie 1 niniejsze
go paragrafu, o 10% przysługującej diety. 

§ 5. Jednostką obliczania diet jest 24-godzin
ny okres czasu, liczony od chwili wyjazdu ze zwy
kłego miejsca służbowego do chwili powrotu do 
tegoż miejsca, przyczem: "" 

a) Jeżeli pobyt poza zwykłem miejscem służbo
wem trwa dłużej niż 24 godziny, należy się 
za końcowy okres czasu, o ile on wynosi 
więcej niż 12 godzin, cala dieta, o ile zaś 
wynosi więcej niż 6 godzin - połowa diety. 

b) Jeżeli pobyt poza zwykłem miejscem służbo
wem trwa krócej niż 24 godziny, należy się 
połowa diety, ó ile pobyt ten trwa dłużej 
niż 6 godzin, zaś cała dieta tylko w tym wy
padku, gdy pobyt poza zwykłem miejscem 
slużbowem, trwający dłużej niż 6 godzin, 
przypada na porę nocną, między 21-ą a 6-ą 
godziną. 

Jeżeli przejazd odbywa się koleją lub statkiem, 
początek jazdy należy licZyć od chwili odejścia po
ciągu lub statku, ustalonej w oficjalnym rozkładzie 
jazdy. Jeżeli przejazd odbywa się innym środkiem 
komunikacyjnym np. końmi, samochodem i t. p., 
należy liczyć początek jazdy od chwili ruszenia 
z miejsca, o ile nie można w danym wypadku za
stosować analogicznie przepisu, zawartego w poprże(j
niem zdaniu. Jeżeli natomiast przejazd rozpoczyna 
się końmi, samochodem lub innym podobnym środ
kiem komunikacyjnym, w dalszej zaś części odbyw~ 
się koleją lub statkiem, początek takiej jazdy należy 
liczyć od chwili ruszenia z miejsca, o ile między obu 
częściami jazdy niema nieuzasadnionej przerwy. " 

§ 6. Diety należą się również '~ za niedziele 
i święta przypadające w czasie trwania podróży służ
bowej, delegacji (odkomenderowania) względnie 
przeniesienia. 

" 



. . 
-N292. Dziennik Ustaw. Poz. 826. 1291 

-, § 7. Diety należą się równiez w wypadku za
ChoJ.owania w czasie podróży służbowej lub delegacji 
(odkomenderowania) przez cały czas spowodowanego 
chorobą pobytu w odnośnej miejscowości, o ile cho
roba zostanie stwierdzona świadectwem lekarskiem, 
a funkcjonarjusz nie jest umieszczony na koszt Skar· 
bu Państwa w szpitalu. 

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

O ile jednak korzystający w czasie delegacji 
(odkomenderowania) z urlopu wypoczynkowego lub 
zdrowotnego wyjeżdża na czas tego urlopu do miej
scowości zwykłego miejsca służbowego, należy mu 
przyznać zwrot kosztów jazdy tam i zpowrotem 
według zasad, obowiązujących przy przejazdach służ
bowych. 

§ 9. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje ceny 
biletów jazdy koleją lub statkiem oraz zwrot kosztów 
priejazdu innemi środkami komunikacyjnemi, k0szty 
przewozu koleją ' lub statkiem bagażu podróżnego 
oraz ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do dworca 
i z dworca kolejowego, do przystad i z przystani, 
do stacji autobusowej, lotniczej i z tych stacyj. 

§ 10. 'Przy przejazdach koleją lub statkiem 
zwraca się: 

a) cenę biletu I klasy funkcjonarjuszom państwo
wym oraz osobom wojskowym, pobieraJą
cym uposażenie według grupy l-V, sędziom 
i prokuratorom, pobierającym u posażenie we
dług grupy D, C, B, ponadto bez względu 
na grupę uposażenia: starostom i kierowni
kom starostw, dowódcom pułków i równo
rzędnym, komendantom wojewódzkim policji 
państwowej, osobom towarzyszącym służbo
wo przy przejazdach przedstawicieli państw 
obcych, misyj zagr<lnicznych oraz oficerów 
armij obcych, jak również . adjutantom i ofice
rom ordynansowym, podróżującym służbowo 
w I klasie razem ze swoimi przełożonymi 
generałami i do wódca:ni pułków; 

b) cenę biletu II klasy - furtkcjonarjuszom pań
stwowym oraż osobom wojskowym, pobiera
jącym uposażenie według grupy VI do IX, 
i sędziom pobierającym uposażenie według 
grupy A; . 

c) cenę biletu III klasy-funkcjonarjuszom pań
stwowym oraz osobom wojskowym, pobiera
jącym uposażenie według grupy X do XVI. 

Praktykanci i aplikanci otrzymują zwrot ceny 
biletu tej klasy, która w myśl postanowienia, zawar
tego w poprzednim ustępie, przywiązana jest do gru' 
p'y uposażenia , wedłu g której pobierają upo?ażenie. 

Za przejazd sługi (§ 2 p. III. 2) zwraca się cenę 
biletu III klasy. 

Jeżeli na statku znajdują się dwie klasy zwraca 
się cenę biletu I klasy również i tym, którzy w myśl 
postanowień niniejszego paragrafu mają w razie ja
zdy koleją prawo do bil.etu II klasy, cenę zaś biletu 
U klasy tym, którzy w razie jazdy koleją mają prawo 
do biletu m kląsy. 

Z reguły zwraca się koszt przejazd u pociągami 
osobowe mi. Zwrot kosztów przejazdu pociągiem po-

spIesznym ma mIejsce tylko wtedy, jeżeli podróż 
służbowa ma charakter nagły, albo jeżeli przez uży
cie pociągu pośpiesznego zaoszczędzono diety. Po
trzebę użycia pociągu pośpiesznego winna władza, 
zarządzająca podróż służbową, potwierdzić _na ra
chunku kosztów podróży. 

Jeżeli zaszła potrzeba przejazdu pociągiem po
śpiesznym, w którym niema III klasy, otrzymuje ten, 
który zresztą posiada tylko prawo do z.wrotu kosztów 
przejazdu klasą III, zwrot ceny biletu klasy II. . 

Odbywającym podróże służbowe oraz delego
wanym (odkom~nderowanym) może być przyznany 
zwrot ceny t. zw. miejscówki, o ile władza, zleca
jąca podróż służbową, stwierdzi potrzebę zakupna 
miejscówki (przepełnienie pociągu na danej Iinji ko
lejowej). 

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

§ 11. Zwraca się udowodnione koszty przewozu 
koleją lub statkiem osobistego bagażu podróżnego 
o wadze: 

a) do . 50 kg. przy podróżach służbowych (komi
sjach), trwających co najmniej 6 dni; 

b) do 100 kg. przy podróżach służbowych, trwa
jących dłużej niż 30 dni, oraz przy delega
cjach (odkomenderowaniach). 

O ile dla spełnienia czynności urzędowej ko
nieczne jest zabranie ze sobą bagażu służbowego, 
jak aktów, narzędzi, instrumentów i t. p., zwraca się 
wszystkie koszty jego przewozu, przyczem w rachunku 
kosztów należy wyszczególnić zawartość bagażu 
służbowego, jego wagę oraz faktycznie poniesione 
wydatki. 

§' 12 . .. Przy przejazdach kołowych zwraca się 
w miejscowościach, w których obowiązują zatwier
dzone przez władze taryfy najmu koni, lub samo
chodu, ceny podane w taryfie. W miejscowościach, 
nie posiadających takich taryf, zwraca się cenę najmu 
koni lub samochodu na podstawie dołączonego przez 
rachunkozdawcę do rachunku własnoręcznego oświad
czenia, podającego oprócz zapłaconej ceny także 
ilość kilometrów odbytej drogi kołowej z wymienie
niem miejscowości początkowej i końcowej. W razi.e 
wątpliwości, czy zapłacona cena odpowiada miejsco
wym stosunkom, może władza zasięgnąć informacji 
odnośnego magistratu (urzędu gminnego) i zależnie 
od otrzymanej . informacji odpowiednio zmniejszyć 
kwoty najmu koni względnie samochoduy 

Wydatek na najem koni i samochodu zwraGl się 
tylko wtedy, jeżeli niema możności przejazdu tańszym 
środkiem lokomocji, jak kolejami wszelkiego rodzaju, 
omnibusami, autobusami, statkam i i t. p. 

Przy wspólnych podróżach kołowych wolno za
liczać jedną podwodę względnie samochód na 3 osoby. 
W razie równoczesnego przewozu większej i lo ści 
aktów, instrumentów, narzędzi, wolno zaliczać jedną 
podwodę względnie samochód na 2 osoby względnie 
w wyj'ątkowych wypadkach na jedną osobę. 

Koszty wspólnej podróży kołowej zalicza osoba, 
posiadająca wyższą grupę ·uposażenia. 
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Jeżeli drogę odbyto pieszo lub własnemi środ
kami lokomocji, przyznaje się kwotę, odpowiadającą 
taryfie najmu koni, w miejscowościach zaś, nie 
posiadających takiej taryfy, po 30 g,roszy za każdy 
kilometr, o ile oczywiście nie można było odbyć 
tej drogi tańszym środkiem lokomocji, jak kolejami 
wszelkiego rodzaju, statkami, omnibusami i t. p. 

Dla urzędników działu Ministerstwa Robót Pu
blicznych, ' sprawujących nadzór dróg, którzy w pod
różach służbowych używają własnych samochodów 
ustali Minister Robót Publicznych w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu wysokość wynagrodzenia za uży· 
wanie własnego samochodu. 

Koszty jazdy samolotem zwraca się w pełnej 
wysokości tylko w wyjątkowych wypadkach, uzasad· 
nionych ważnością i nagłością sprawY, poza tem zaś 
tylko do kwoty, odpowiadającej kosztom jazdy koleją. 

§ 13. Za czynności komisyjne w miejscowo· 
ściach położonych bliżej niż 2 km. od budynku, 
w którym mieści się urząd, nie należą się żądne 
koszty podróży służbowej z wyjątkiem ewentualnego 
zwrotu kosztów przewozu bagażu służbowego (§ 11). 

§ 14. Przy komisjach miejscowych w miastach, 
mających ponad 50.000 mieszkańców, zwraca się koszt 
przejazdu dorożką względnie samochodem w kwocie 
faktycznie wydanej i odpowiadającej miejscowym 
cenom, o ile odległość miejsca komisyjnego od gma· 
chu urzędu względnie od mieszkania wynosi więcej 
jak 2 km. Jeżeli w danem mieście istnieje tańszy 
środek komunikacyjny np. , tramwaj, autobus i t. p. 
zwraca się koszt przejazdu tym środkiem komu
nikącyjnym . 

§ 15. Na koszty dojazdu z miasta do dworca 
kolejowego, przystani, stacji autobusowej lub lotni· 
czej przyznaje się za każdy dojazd względnie odjazd 
ryczałt , w wysokości po: 

Grupa uposażenia: 
I do IV oraz D i C • • 

V - IX oraz B i fi . 
X - XVI ••.. 

złotych 

2.00 
• 1.50 
• 0.90 

Ryczałt ten nie należy się szeregowym nieza
wodowym oraz w tych wypadkach, gdy dojazd od· 
bywa się służbowym środkiem lokomocji. 

.Gdy podróż służbowa odbywa się do kil
ku miejscowości, przyznaje się ryczałt za dojazdy 
w każdej miejscowości. 

O ile odległość od gmachu urzędu względnie 
od mieszkania do dworca kolejowego ILib przystani, 
st<;lcji autobusowej lub lotniczej, wynosi więcej niż 
dwa kilometry, dojazd można traktować według po
stanowień § 12. 

§ 16. W razie podróży służbowych w czasie 
delegacji (odkomenderowania) do miejscowości po· 
łożonych poza miejscem delegacji (odkomenderowa· 
nia) uzupełnia się diety, pobierane z tytułu delegacji 
(Qdkomenderowania), o ile wypłacane są stosownie 
do § 4 niniejszego rozporządzenia w wymiarze 
zmniejszonym, do wysokości całej diety, należnej 
z tytułu delegacji (odkomenderowania), o ile z tytułu 
podróży służbowej nie należy się wyższa diet-a. Po
na dto zwracą się koszty przejazdu według zasad 

,ustalonych w niniejszem .rozporządzeniu. 

W razie odbywania podróży służbowych w pierw
szych dwóch tygodniach delegacji (odkomenderowa
nia), za które w myśl § 4 niniejszego rozporządzenia 
należy się cała dieta, nie wlicza się do tego okresu 
czasu dni, przebytych vi podróży służbowej. 

Postanowienia, zawarte w poprzednich ustę
pach, nie mają zastoso.wania do podróży służbowych~ 
które nie trwają dłużej niż sześć godzin. 

§ 17. Delegowanym (odkomenderowanym), prie
niesionym następnie do miejscowości, do której ich 
uprzednio delegowano (odkomenderowano), przysłu~ 
guje oprócz należności z § 2 punkt III zwrot kosztów 
przejazdu do miejscowości, IN której mieli stały przy
dział służbowy i zpowrotem oraz diety w czasie 
tego przejazdu według zasad ustaLonych dla podrÓzy 
służbowych, o ile przejazd ten jest konieczny dla 
uregulowania spraw, wynikłych wskutek przenIe
sienia. 

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

Rozpoczęte j komisji nie wolno przerywać in,a
czej, jak tylko z ważnych przyczyn, które muszą być 
szczegółowo uzasadnione. 

Wyjazdy z miejsca komisyjnego na noclegi do
puszczalne są tylko wówczas, jeżeli vi danej miej
scowości nie można znaleźć noclegu, a okoliczność 
tę stwierdzi właściwy dla danej miejscowości magi:
śtrat względnie zarząd gminy. 

Przy przejazdach kołowych, odbywanych jednym 
ciągiem bez przerwy, należy odbyć co najmniej 40 km. 
drogi w jednym dniu. Zresztą należy używać tylko 
takich środków komunikacyjnych, które nie powo
dując niepotrzebnej zwłoki w osiągnięciu celu po
dróży, połączone są z najmniejszemi kosztami dla 
Skarbu Państwa. ' 

§ 19. W razie przeniesienia z urzędu lub 
w drodze konkursu do innej miejscowości: 

a) zwraca się koszty przewozu urządzenia do
mowego koleją lub statkiem, udowodnione 
oryginalnemi listami przewozowemi; pooadto 

b) przyznaje się na pokrycie wszystkich innych 
wydatków połączonych z przesiedleniem, ry
czałt w wysokości: 

samotnemu - 75% jednomiesięcznego, pobie
raj<,,\cemu dodatek ekonomiczny na trzech lub mniej 
członków rodziny - 75% dwumiesięcznego, pobie
rającemu dodatek ekonomiczny na więcej niż trzech 
członków rodziny - 75% trzymiesięcznego uposa
żenia. Za podstawę obliczenia ryczałtów przyjmuje ' 
się uposażenie w wymiarze dla samotnego (t. j. bez 
dodatku ekonomicznego), a w szczególności uposa
żenie, określone wart. art. 3 i 118 ustawy z dnia 
9 października 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 116, poz. 924), 
względnie wart. art. 4, 10, 12 i 25 ustawy z dnia 
5 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. NQ 134, poz. 1107), 
zwiększone ewentualnie o 20%, o ile przeniesienie 
następuje ze stolicy lub obszaru województwa ślą
skiego, względnie do stolicy lub na obszar tego wo
jewództwa, jak również gdy przeniesienie następuje 
w obrębie tego województwa. . 

Ryczałt powyższy wypłaca się przeniesionemu 
DO jego zgłoszeniu się na nowem miejscu slużbowcrI;1 
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Przy przemesleniu na prośbę nie przysługuje 
należytość określona niniejszym paragrafem, może 
jednak być przyznana w drodze wyj ątku, w całości 
lub części według uznania właściwej władzy naczelnej. 

§ 20. Wszelkie rachunki diet i kosztów prze
jazdu z tytułLl podróży służbowych, krótkotrwałych 
delegacyj (odkomenderowań) i przeniesień winny 
być przedstawiane w terminie 14 dni, liczonym od 
następnego dnia po odbyciu komisji, delegacji (od
komenderowania), względnie przeniesienia, rachunki 
zaś kosztów przewozu urządzenia domowego (§ 19 
p. a) - w terminie 14 dni, liczonym od następnego 
dnia po dokonaniu przewozu urządzenia domowego 
do miejscowości przeniesienia. 

Rachunki delegacyj (odkomenderowań), trwają
cych dłużej niż 30 dni, należy przedstawiać za każdy 
miesiąc kalendarzowy zdolu w te rminie 8 pierw
szych dni następnego miesiąca kalendarzowego. W ta
·kim samym terminie mogą być za zezwoleniem wła
dzy naczelnej prz~dstawiane rachunki powtarzających 
się w ciągu miesiąca komisyj, o ile w tych wypad
kach nie zastosowano przewidzianych w § 22 ry
czałtów. 

Każdy rachunek kosztów podróży służ bowej 
·musi być opatrzony ldauzulą władzy, zarządzajc.cej 
podróż lub przełożonej władzy służbowej, stwierdza
jącą konieczność odbycia podróży, należyte użycie 
czasu i środków komunikacyjnych, tudzież wykona
nie zlecenia służbowego. 

Przeciw odmowie przyznania zarachowanych 
kwot może być wniesione w ciągu 14 dni liczonych 
od następnego dnia po doręczeniu decyzji pl;zeds ta
wienie do władzy Ił instancji, względnie do władzy 
naczelnej, która rozstrzyga ostatecznie. Przedstawie· 
nie nie ma miej sca, o ile władzą, która odmówiła 
m(widacji rachunku, była władza naczelna. 

§ 21. Udającym si~ w podróż służbową przy
sługuje prawo do zaliczki, nieprzekraczającej przy
puszczalnych kosztów podróży i należnych diet. 

Postanowienie powyższe stosuje się również do 
należności z tytułu de legacji (odkomenderowania) 
i przeniesienia. 

§ 22. W wypadkach, w których podróże służ
bowe trwają przez dłuższy okres czasu lub stale się 
powtarzają, właściwa władza naczelna może przyznać 
za zgodą Ministra Skarbu zamiast Kosztów przejazd!.] 
i diet ryczałt, który może być płatny zgóry wraz 
z uposażeniem miesięcznem. 

Przy przerwach w wyjazdach służbowych, trwa· 
jących z jakichkolwiek powodów dłużej niż 14 dni, 
nie należy się ryczałt Ze! cały czas przerwy od dnia 
jej powstania. 

§ 23. Jeieli cały urząd zostznie przeniesiony 
czasowo do innej miejscowości należy stosować § 2 
punkt II niniejszego rozporządzenia. 

§ 24. Należności za odkomenderowanie przy
sługują również . wojskowym zawodowym odd z i ałów 
zWe!rtych, odkomenderowanym poza stały garnizon , 
zaś należności za przeniesienie . przyslugują . tymże 
wojsko·.iilym zawodowym oddziałów zwartych przy 
stałej zmianie dyzlokacji. 

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

§25. Oficerom Korpusu Kontrolerów i tymże 
oficerom mianowanym generałami, przyznaje się do
datek do diet w wysokości: 

generałom 40% 
pułkownikom 50% 
podpułkownikom i ma'jo rom 60% diet. 

Dodatki te wypłaca się równocześnie z dietami. 

§ 26. Osoby, odbywające podróż służbową do 
Gdańska w ch~rakterze kurjera dypiomatycznego 
otrzymują die ty VIII grupy uposażenia . 

§ 27. Należ n ości za podróże służbowe, , dele
gacje i przeniesienia poza granicami Państwa nor
muje osobne rozporządzenie . 

§ 28. Do wyjaśnienia wątpliwości, powstałych 
przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia, powola
ne jest Ministerstwo Skarbu. 

§ 29. Rozporządzenie niniejsze ma zastosowa
nie także do podróży służbowych, delegacyj (odko
męnderowań) i przeniesień, odbywanych z kraju na 
obszar w. m. Gdańska i w obrębie tego obszaru z tą 
różnicą, że należności, wyrażone w złotych, przelicza 
się na guldeny gdańskie w stosunku 1 złoty równa 
się 1 guldenowi gdański emu oraz, że przez uposa
żenie, o którem mowa w § 19 rozumieć należy upo
sażenie !<:rajowe, przeliczone na guideny gdarlskie 
w tym samym stosunku. 

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

Równocześnie tracą moc obowiązującą rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1924 r. 
i z dnia 28 stycznia 1927 r. o należnościach za po
dróże służbowe, delegacje (odkome nderowa nia) i prze
nieSIeni a funkcjonarjuszów państwowych, sędziów 
i prokuratorów oraz wojskowych (Dz. U. R. P. z r. 1924 
N~ 72, poz. 703 i Dz. U. R. P. z r. 1927 N2 10, 
poz. 78). 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 

Minister Skarbu: a. Czec!;owicz 
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Rozporządzenie Mini.stra Skarbu 

z dnia 30 września 1927 r. 

w sprawie zmiany przepisów. dotyczących ulg 
poctatkowych dla instytucyj drobnego kredytu ' 

w dziedzinie niektórych danin publicznych. 

Na pódstawie art. 57 ustawy z dnia 16 lipca 
1920 r. o podatku od kapitałów i rent (Dz., U. R. P. 


