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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
21 czerwca N2 50. Rok '1932. 

T R E Ś ć: 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

Poz,: 461-z dnia t O czerwca 1932 r. w sprawie zmiany przeplsow o n al e żno ś c iach za podróże służb owe, 
delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcj onarju szów pańs twowych, sędziów i prokura
torów oraz wojskowych w kraju 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 

Poz,: 462-Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Minjstrem Skarbu 
w sprawie gminy wiejskiej Skępe w powiecie lipnowskim, województwie warszawskiem , 

463--Spraw Wewnętrzn ych z dnia t 3 maja 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich żuchowicze, Tu
rzec i Derewna w powiecie stołpeckim, wojewódziwie nowogródzkiem 

464-Sprawiedliwoś ci z dnia 7 maja 1932 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Rol
nictwa i Reform Roln ych w spra Nie określen ia instytucy j, powolan yc h do pełnienia nadzoru nad 
przymusowym zarzą d em gospodarstw rolnych, poruczanym dłużnikom oraz do wydawania opinij 
o ich sianie gospodarczym • 

46S-Sprawi e dliwo ś c i z dnia 20 maja 1912 r. wydane w p orozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrz
nych oraz Przemysłu i Handlu o właściwości władz przemys ło wych do wnoszenia i popierania 
oskarżenia przed są dami grodzkiemi • 

466-Komunikacji z dnia 3 1 maja 1932 r. wydane w po ro zumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie zmian w regulaminie przewozowym dla bezpośred. 
niej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej . 

467-Poczt i Telegrafów z dnia l czerwca 1932 r, w sprawie zmiany w ordynacji pocztowej • 

468-Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja t 932 r. o zgłaszaniu s ię i rejestracji osób, pragnących ko r zystać 
z uprawnienia, przewidzianego w art. 310 prawa górniczego. 

469-Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrz. 
nych z dnia 18 maja 1932 r. o zmianie rozporządzen ia z dnia 11 lipca 1923 r. w sprawie wy
konania ustawy z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie zakupu ropy brultowej dla Państwowej 
Fabryki Olejów Mineralnych w Drohobyczu 

470-Przernysłu i Handlu z dnia 10 czerwca 1932 r. o zgłas zaniu s ię i rejes tracji osób, korzystający ch 
z uprawnień art. 309 prawa górniczego. 

471-Skarbu z dnia 24 maja 1932 r. w sprawie wy.konania ustawy z dnia 22 października 1931 r l 

o opodatkowaniu wina i mi odu syconego 

472-Rolnictwa i Ministra Reform , Rolnych z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie komisy;' przewidzia
nych w ustawie z dnia ! 2 ~arca 1932 r. o uła twie n iu spłaty uciążliwych zobowiązań obciążają
cych gospodarstwa rolne. 

473-Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach 
oraz zakładach naukowych i wychowawczych, wydane co do § 13 w porozumieniu z Min is trem 
Spraw Wewnętrznych, a co do § 20 w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz 
Przemysłu i Handlu 
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836 Dziennik Ustaw. Poz. 461. 

OśWIADCZENIA RZĄDOWE: 

Poz.: 474-z dnia 7 kwietnia 1932 r. w sprawie złożenia prze z Holandję dokumentu ra tyfikacyjnego mię
. dzynarodowej konwencji w sprawie bezrobocia, przyjetej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. 

na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w W as zyngtonie. . . 
475-z dnia 19 maja 19'32 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfik acyjnego pro tokółu pod

pisania statutu Stałego Trybunału Sprawie dliwości Międzyn arodowej, podpisanego w Genewie dnia 

864 

16 grudnia 1920 r. . . . 864 
476-z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Albanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji 

w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczan ia dzieci do pracy przemy słowej, przyjętej 
jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Mię dzynarodowej Organizacji Pracy 
w Waszyngtonie . . . . 

477-z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Albanję dokumentu ratyfikac yjnego konwencji 
w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjęte j jako projekt dnia 28 listopada 
1919 r. na Ogólnej Międzynarodowej Konferencji Pracy Ligi Narodów w W aszyngtonie 

864 

865 
478-z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie zło żenia dokumentów ratyfika cyjnych: A. protokółu, dotyczą

cego zmiany w artykule 5 konwencji z dnia 13 pażdziern i ka 19 19 r. urządzając ej ż eglugę po
wietrzną, podpisanego w Londynie dnia 27 p aź dziernika 1922 r.; B. pro tokółu, dotyczącego 
zmiany w artykule 34 konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzając ej żeglugę powie trzną, 
podpisanego w Londynie dnia 3 O czerwca 1923 r. 865 

'""" 

461. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 1 O czerwca 1932 r. 

w sprawie zmiany przepisów o należnościach za ~o
dróże służbowe,delegacje (odkomenderowama) 
i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sę-

dziówi prokuratorów oraz wojskowych w kraju. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwo
wych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) oraz 
art. 6 ustawy z dnia :; grudnia 1923 r. o uposażeniu 
sędziów w sądownictwie powszechnem i adrninistra
cyjnem, oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr. 134, 
poz. 11 07) zarządza się co następuje: 

§ 1. W rozporządz,eniu Rady Ministrów z dnia 
17 września 1927 r. o należnościach za podróże służ
bowe, delegacje (odkómimderowania) i przeniesier.ia 
funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokura
torów oraz wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 92, 
poz. 826), zmienionem rozporządzeniami Rady Mini
strów z dnia 20 stycznia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 7, 
poz. 54), z dnia 10 kwietnia 1931 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 37, poz. 291), z dnia 3 czerwca 1931 r . (Dz. U. 
R. P. Nr. 53, poz .. 437), z dnia 2 września 1931 r . . (Dz. 
U. R. P. Nr. 84, poz. 658) i z dnia 25 września 1931 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 707), wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) 'w § 5 ustęp ostatni zastępuje się dwoma 
ustępami o następującem brzmieniu: 

"Przy przejeźdz!ie środkiem lokomocji, mającym 
oficjalny rozkład jazdy (np. kolej, statek), poc zątek 
przejazdu należy liczyć od chwili odejścia, ustalone
go w tymże rozkładzie jazdy. Przy przejeździe innym 
środkiem lokomocji, nie mającym takiego rozkładu 
jazdy (np. konie, samochód), początek przejazdu na
leży liczyć od chwili ruszenia z miejsca. Powyższą 

zasadę należy stosować analogicznie także do ozna
czenia czasu zakończenia przejazdu z tym wyjąt
kiem, ieopóźnienie środka lokomocji, mającego ofi
cjalny rozkład jazdy, może być brane w rachubę tyl
ko w przypadku, gdy wynosi więcej niż jedną godzi
nę i zostanie udowodnione. 

Gdy przejazd odbywa się różnemi środkami lo
komocji, należy do czasu trwania przejazdu wliczać 
również uzasadnione przerwy między przejazdami 
poszczególnemi środkami lokomocji." ; 

2) w § 19 w ustępie pierwszym dodaje się na 
końcu w dalszym ciągu następujące zdanie: 

"Postanow,ienie powyższe dotyczy także woj
skowych zawodowych, pełniących służbę w Korpu
sie Ochrony Pogranicza, z tą różnicą, że za przenie
sienia w obrębie bataljonów Korpusu Ochrony Po
granicza przyznaje si ę wojskowemu, pobierającemu 
dodatek ekonomiczny, ryczałt w wysokości 25 % 
dwumiesięcznego uposażenia, zaś samotnemu zamiast 
ryczałtu przyznaje s ię tylk o prawo przewozu urzą
dzenia domowego służbowemi ś rodkami lokomocji."; 

3) w § 20 ustępie pierwszym zamiast wyrazów: 
,,(§ 19 p. a)" ws tawia się wyrazy: "koleją lub stat
kiem (§ 19 ustęp drugi)"; 

4) po ustępie drugim § 20 dodaje się nowy 
ustęp o następującem brzmieniu: 

"Przekroczenie bez dosta tecznego usprawiedli
wienia wyżej okr.eślonych terminów pociąga za sobą 
utratę prawa do diet i zwrotu k osztów, a w następ
stwie obowiązek zwrócenia Skarbowi Państwa całej 
zaliczki, przyznanej na zasadzie § 21 ". 

§ 2. Upoważnia się Ministra Skarbu do ogło~ 
szenia w drodze obwieszczenia w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. 
o należnościach za podróże służbowe, delegacje (od
komenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów 
państwowych , sędziów i prokuratorów oraz wojsko
wych (Dz. U. R. P . Nr. 92, poz. 826) z uwzględnieniem 
zmian, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Mi-



Nr. 50. Dziennik Ustaw. Poz. 461, 462 463 i 464. 837 

nistrów z dnia 20 stycznia 1930 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 7, poz. 54), z dnia 10 kwietnia 1931 r . (Dz. U. R. 
P . Ni". 37,poz. 291), z dnia 3 czerwca 1931 r. (Dz. U. 
R. P . Nr. 53, poz. 437), z dnia 2 wrześn,ia 1931 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 84, poz. 658), z dnia 25 września 1931 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 707) i niniejszem rozpo
rządzeniem. 

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

Prezes Rady Ministrów: A. Prysłor 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

462. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WE

WNĘTRZNYCH 

z dnia 2 kwietnia 1932 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w spra
wie gminy wiejskiej Skępe w powiecie lipnowskim, 

województwie warsza~lskiem. 

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 
22 września 1922 r . w przedmiocie zmiany granic 
oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na 
obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. 
U. R. P. Nr. 86, poz. 770), oraz na podstawie art. 72 
ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r . o tymczasowem 
uregulowaniu finansów komunalnych (Dz . U. R. P. 
Nr. 94, poz. 747) zarz,ądza się co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Skępe w powiecie 
Iipnowskim, Iwojewództ~ie warszawskiem wyłącza 
się osadę Skępe i wieś Wymyślin i tworzy się z nich 
samoistną gminę wiejską Skępe w obrębie tegoż 
powiatu i województwa. 

§ 2. Do nowoutworzonej gminy wiejskiej 
Skępe mają zastosowanie przepisy ustawy o tym
czasowem uregulowaniu finansów komunalnych 
z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, 
poz. 747), dotyczące gmin miejskich. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 października 1932 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Minister Skarbu: Jan Pilsudski 

463. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA: SPRA W WE-
. WNĘTRZNYCH 

z dnia 13 maja 1932 r. 

O zmianie I!ranic I!min wiejskich Żuchowicze, Turzec 
i Derewna w powiecie stołpeckim, województwie 

nowogródzkiem. 

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dn. 22 wrześ
nia 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz roz-

wiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze 
b . zaborów rosyjskiego i austrj ackiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Żuchowicze w powie
cie stołpeckim, województwie nowogródzkiem wy
łącza się wsie: Krynki, Niekraszewicze, majątek 
Krynki, folwark Krynki n, osadę Nieraszewo i ma
j ątek Adamowo, z a ś z gminy wiejskiej Derewna 
w powiecie stołpeckim, województwie nowogródz
kiem wyłącza się wsie: Siniawska-Słoboda, Antono
wo, folwark Cichowo I i Cichowo n i wszystkie wy
mienione wyżej miejscowości włącza się do gminy 
wiejskiej Turzec w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży· 
cie z dniem 1 października 1932 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisl aw Pieracki 

464. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
SPRA WIEDLIWOśCI 

z dnia 7 maj.a 1932 r. 

w porozumieniu z Ministrami Spra~ Wewnętrznych, 
Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia in
stytucyj, powołanych do pełnienia nadzoru nad przy
musowym zarządem gospodarstw rolnych, porucza
n/ym dłużnikom oraz do wydawania opinij o ich stanie 

gospodarczym. 

Na rpo.dst,awie art. S, 14 i 23 ustawy z. dnia 
7 marca 1932 L O' ul /gach w eg'zekuCjj'i ,sądowej prze
dwko gospodar zom Tolny,m (Dz . U. R. p. Nr. 25, 
poz. 219), zarządza się co następuje: 

§ 1. Artykuły, powołane w ninie,j,s,z,em r ozpo
rządzeniu bez bliższ.ego określenia, oznacz.ają post'a
nowi.eni'a ustawy z dnia 7 marca 1932 ,r. o' ulgach 
'wegzekucji sądowej prz.e'CiwkO' gO'spo,da.rzom rol
nym (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 219). 

§ 2. DO' pełnienia nadzoru nad przymusowym 
zlail'z ądem .go,sIjJOdarstw rolny,ch, p onuc,zO'nym dłuż
n ikom (art. 5), powołane ·sąi:Zlby roln:;,cze, or·gani,z.a
cje ,rolnicze, zarządy ,gmin miejskich li wiej'Slkich, wy
działy p owiat·owe , nadleśnictwa pań'stwo'w/e, urzędy 
ziemskie !lub osoby prawne, zajmujące !się podobnemi 
c z:ynno śd:ami., - z lilsly, którą dlla każ'd,e,go s.ądu usta
lać i uzupełniać będą prezes/i sądów .apelacyjnych 
w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Toruniu i Katowi
cach, w porozumieniu z właściwymi wojewodami, po 
zasięgnięciu zdania wojewódzkich komitetów do 
spraw finansowo-rolnych. 

§- 3. Do wyrażenia zdania o ISta,nie gospodar
czym dłużnika (art. 14), nie wyłączając stosunków 
jego ,golspodarczyclh, o któryc,h mowa wart . 16, 17 
i 18, powołane są izby rolnicze, organizacje rolnicze, 


