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344. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WOJSKOWYCH 

z dnia 13 maja 1929 r. 
.1 

w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o ochotni

czych lotach ćwiczebnych. 

Na podstawie art. 3, 4, 5 i 6 ro~porządzenia 
Prezydenta RzeczypospoIitej z dnia 6 marca 1928 r. 
o ochotniczych lotach ćwiczebnych (Dz. U. R. P . 
Nr. 27, poz. 246) zarządzam co następuje: 

§ 1. O soby, wymienione wart. l ' rozporządze
nia powołanego na .wstę.pie, mogą odbyć przewidzia
ne tym artykułem ochotnicze loty ćwiczebne na' pod
~tawie: 

a) p odania wnies,ionego w drodze ' służbowej 
przez właściwą Pow;iatową Komendę Uzu
pełnień do Ministerst·wa Spraw Wojskowych 
(do Departamentu Lotnictwa)., 

bl dodatniego wy~iku ~adań lekarskich w Cen
trum badań lekarsko - lotniczych w War
szawie oraz 

c) zezwolenia Ministerstwa Spr.a w W ojsko
wych (szefa Departamentu Lotn.iotwa) . 

Podanie prócz właściwei prośby za.wierać ma 
imię, nazwisko, wiek i wojskowy stopień w rezerwie 
proszącego, zaznaczenie kiedy i gdzie ukończył szko
łę pilotów, czy otrzymał świadectwo z ukończeaia 
tej szkoły oraz czy posiada tytuł i odznakę pilota, 
w jakim czasie i w którym pułku odbył czynną służ
bę wojskową, przydział macierzysty do ewidencyjnej 
jednostki lotnictwa, do której Powiatowej K'omendy 
Uzupełnień jest przynależny, wreszcie określenie 
czasu, w którym proszącemu byłoby naj dogodniej 
poddać .się badaniom lekarskim w Centrum badań 
lekarsko - lotniczych w Warszawie. 

§ 2. Dzień ro:opoczęcia badań lekarskich ozna
cza Ministerstwo Spraw Wojskowych (szef Departa
mentu Lotnictwa). ktćre zawiadamia o tern oprócz 
proszącego także właściwą Powiat:ową Komende 
Uzupełnień, celem wystawienia proszącemu rozkazu 
wyjazdu do Warszawy i zpowrotem do miejsca za
mieszKania. O ile badania lekarskie stwierdzą zdat
ność proszącego do odbycia ochotnicz ych lotów ćwi
czebnych, Ministerstwo Spraw Wojskowych (szef 
Departamentu Lotnictwa) wydaje mu zaświadczenie, 
iż jako pilot rezerwy ma prawo do odbywania ochaŁ
niczych lotów ćwiczebnych na samolotach wojsko
wych, a dla odbycia tych lotów wyznacza mu przy
dział do pulku lotnic zego, q' czem .zawiadamia tenże 
pułk i właściwą Powiatową Komendę Uzupełnień. 

Na wypadek zmiany miejsca zamieszkania przez 
takiego pilota, a wyjątkowo także z innych ważnych 
powodów, Ministerstwo ' Spraw Wojskowych (szef 
Departamentu Lotnictwa) może mu zmienić przy
dział do innego pułku lotniczego, zawiadamiając 
o tern zainteresowanego, pułk lotniczy i właściwą 
Powiatową Komendę Uzupełnień. 

§ 3. Osoby, wymienione w, art. 1 rozporządze
nia powołanego na wstępie, przedkładają dowódcy 
pułku, do którego otrzymały przydział celem odby
cia ochotniczych lotów ćwiczebnych, zaświadczenie 
z § 2 ust. l, dowód osobisty oraz swą fotografję wy
miaru 4,5 x 6 cm. "en face" z odkrytą głową , p.o
czem po wpisaniu ich do wykazu imiennego pilo
tów rezerwy, otrzymują "osobisty dziennik lotów pi
lota rezerwy", który jest ich dokumentem legitym~
cyjnym onz ewidencją ·odbytych przez nie ochoŁni
czych lotów ćwicubnych. 

W czasie przebywapia w pułku w związku z od
bywaniem ochotniczych lotów ćWiiczebnych, - mogą 
te osoby chodzić w ubraniu cywilnem, w którym to 
wypadku jednak muszą , nosić na lewej ręce powy
żej łokcia opaskę wedle wzoru podanego w załącz
niku do niniejszego rozporządzer.ia. 

Ekwipunek lotniczy na czas latania, zależnie 
od pory roku, wydaje pułk lotniczy. 

§ 4. Osoby, wymienione wart. 1 rozporządze
nia powołanego na wstępie, zwolnić mQże od obo
wiązkowych ćwiczeń lotniczych w rezerw.ie Mini
sterstwo Spraw Wojskowych (szef Departamentu 
Lotnictwa), na podstawie: 

1) wniesionego przez nie w drodze służbowej 
podania, zaopatrzonego odpowiednim wnio
skiem dowódcy pułku lotniczego, do które
go proszący był przydzielony ce lem odby
cia ochotniczych lotów ćwiczebnych, 

2) osobistego dziennika pilotów rezerwy, 
stwierdzającego, iż . proszący w czasie poda
l1ym wart. 3 ust. · 1 roz.porządzenia powo
łanego na wstępie: 

a) przy odbywaniu ochotniczych lo,tów ćwi
czebnych całk ow i cie wywiązał się z za
daI't, nałożonych na niego stosownie do 
obowiązuj ac ego w danym pułku lotni
czym programu lotów, 

b) odbył co najmniej 18 go dzin lotów na 
samolotach wojskowych, w tern co naj
mniej . 9 godzin lotów na samolotach bo
jowych, przyczem ilość lądowaI't wyno
sić winna co najmniej 60. 

§ 5. Wynagrod zenie dz·ienne, w wysokości 
unormowanej ust. 1 art . 4 rozponądzenia powołane
go na ws tępie, wypłaca dowódca pułku lotniczego. 

Za dzieI't służby wedle postanowień ust. 1 art. 4 
rozpo rządzenia p owołanego na wstępie, rozumie się 
także dnie badaI't w Centrum badań lekarsko - lotni
czycl\. 

Wyna<5rodzenie za te dnie wypłaca jednostka, 
do której Centrum ba'dań lekarsko - lotniczych go-
spodarczo pn:ynależy. -

Piloci rezerwy szeregowi, podczas odbywania 
lotów ochotniczych, ofrzymują zakwaterowanie 
w pułku lotniczym. 

§ 6. Wypłata dodatku lotniczego następuje 
w pułku z początkiem każdego półrocza za półrocze 
ubiegłe, na zasadzie rozkazu Ministerstwa Spraw 
Wojsko'.vych (szefa Departamentu Lotnictwa). wyda
nego na podstawie wykazów za ubiegłe półrocze, 
przedkła, danych do 5 lipc-a i 5 stycznia każdego roku 
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przez ' dowódców pułków lutniczych, 
w ubiegłem półroczu przydzieleni byli 
do tego dodatku. 

do których 
upra wnieni 

Uprawnionemi do otrzymania dodatku lotnicze
go są oS0by wymienione wart. 1 rozporządzenia pO
wolanego na wstępie , które po otrzymaniu przydzia
łu dla odbycia ochotniczych lotów ćwiczebnych, od
były w danem półroczu co najmniej 6 godzin lotu 
(20 l ądowań), w tern zaś nie mniej jak 3 godziny 
lotu na samolotach bojowych. 

§ 7. Osobom, wymienionym wart. 1 rozpo
. rządzenia pow olanego na wstępie , w warunkach 
art. 4 us t. 3 tegoż ro~porządzenia, przysługuje pra
wo do sz eściokrotnego przejazdu w okresie półro
cza,' na koszt Skarbu Państwa, z miejsca ich za
mie sz kania do miej sca postoju pułku, w którym ma
ją odbyć ochotnicze loty ćwiczebne, względnie 
do Cen trum badań lekarsko - lotnic zych w Warsza
wie i zpowrotem do ,ich miejsca zamiesz kania. 

Przej az dy te odbywać się mają według nas tępu
jąc ych zasa d : 

A) Prze jazdy na kolejach państwowych i kole
jach prywatnych, zarządzanych przez Pań
stwo , odbywają si,ę w ten sp osób, że wła
śc iwa Powia towa Komenda Uzupelaieii 
przesyła pilotowi rezerwy bilet na przej azd 
z miej sca zamiesz kania do miej sca postoju 
pułku lotniczego, względnie do Centrum ba
dań lekarsko -lotniczych . 

Na przejazd powrotny wydaje pilotowi 
rezerwy bilet pułk. Bilety mają być wysta'
wiane z ważnośc i ą na kl asę odpowiadającą 
stopniowi prze je ż dżającego. Zasadni czo bile
ty wys tawiane być mają na pociągi oso bowe. 
Na pociągi po śpieszne wystawiać wolno bile
ty tylko w wypadka ch, o ile oficer pilot re-

Sierżant 

zerwy ma odbyć przejazd na odległość po
nad 200 klm. 

B) Przejazdy kolejami prywatnemi pod wła
snym zarządem, statkami oraz drogą koło
wą może odbywać pilot rezerwy na koszt 
Skarbu Państwa tylko wówczas , je ż eJ,i po
między miejscem zamieszkania, a miej scem 
postoju pułk u lotniczego niema połącz enia 
kolejami państwowemi lub też prywa tnemi, 
zarządzanemi przez Państwo . Wó wcz as 
przysługuje pilotowi zwrot kosztów prze
jazdu naj tańszym środkiem komunika
cYJnym. 

Powołanem do zwrócenia tych ko sz tów 
oraz do wypłacenia należności za przejazd 
powrotny, jes t dowództwo danego pułku lot
niq:ego. 

Ewidencję przejazdów oddzielnie dl a 
każdej oso by, odbywającej ochotnicze loty 
ćwiczebne , w okresie każdego półroc za , 
prowadzi pułk , w którym osoby te mają 
przydział w celu odbycia lotów. 

§ 8. Zasiłek pośmiertny , unormowany wart. 5 
rozporządzenia powołaneg,o na wstępie, przysluguje 
wdowie, która pozostawała ze zmarłym we wspól c. o
śc i małżeńsk iej . W braku wdowy uprawnionej do za
siłku pośmiertnego należy się on dzieciom ślubnym, 
uprawnionym, adoptowanym i pasi erbom zmarłego. 

Zwrot udowodnionych koszlów pogrzebu do 
wysokośc i zas iłku po śmiertnego należy się dalszym 
krewnym zmarłego i osobom pos tronnym jedynie 
w bra ku osób , wymienionyc h w ustępie poprze dnim. 

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

Minis ter Spraw Woj skowych: J . Piłsudski 

• 

Załącznik do rozp. Min, Spraw 
Wojskowycb z dnia 13 maja 1929 r. 
(poz. 344). 

Podporucznik 
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Major 
3) 

~--------------------------------------------~ 
cm. 

Kolor żółty - sukno 
Szeregowi na opasce noszą dystynkcje normalnej wielkości (1). młodsi oficerowie - gwiazdki (2) 
i sztabowi oficerowie - srebrny galon na brzegach opaśki i gwiazdki (3). 

345. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSLU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

. z dnia 4 czerwca 1929 r. 

W sprawie uchylenia ceł wywozowych od żyta i mąki 
żytniej. 

Na podstawie art. 7 ust. a) ustawy z dnia 31 ILp
ca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków 
celnych (Dz . U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się 
c,onastępu:je: 

§ 1. Uchyla się cła wywozowe od żyta i mąki 
żytniej, wobec czego poz. 218 i 219 taryfy celnej wy
wozowej (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 76, poz. 536) 
otrzymują następujące brzmienie: 

Pozycja taryfy 
celnej 

218 
219 

Nazwa towaru 

żyto 
mąka żytnia • 

• Cło od 
100 kg. 
zł. gr. 

bez cła 
bez cła 

• 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchod~i w ży
cie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obo
wiązującą: rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa .i Dóbr Państwowych 
z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia 
cła wywozowego od żyta i mąki żytniej (Dz. U. R. P. I 
Nr. 4, poz. 22), rozporządzenie Ministrów: Skarbu, i 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 wrze-, 
śnia 1928 r. o dalszem przedłużeniu terminu mocy 
obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 
1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od 
żyta i mąki żytniej (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 753) 
oraz rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu 
i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1929 r .. 
o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 stycz
nia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozQowego ' 
od żyta i mąki żytniej (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 79). 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: I~nacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. T/oczono z polecenia Ministra Sptawiedliwości. 462j.i p , 
--------------------

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N'2 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy i instytucje państwowe opłacaj. 
6 zł. Prenumeratę uiszczać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kaźdego kwartału. i 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do wlaściwych urzędów ' 
p01:ztowych niezwłocznie po otrzymaniu następne~o kolejne~o numeru-




