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b) po lotach kontrolnych na ~amolotach: po ge
neralnym remoncie - po naprawie, wyma
gającej całkowitego zdemontowania komory 
nośnej, całkowitego opierzenia ogonowego, 
lub wbudowania silnika, - po transporcie 
w stanie zdemontowanym, lub magazynowa
nych w stanie zdemontowanym. 

Przez oblatanie samolotu lub lot kontrolny, ro
zumieć należy przeprowadzenie w drodze lotów pró
by użyteczności samolotu i jego ostateczne przyjęcie 
przez pilota kontrolującego, niezależnie od ilości wy
konanych lotów w związku ze stopniową regulacją 
samolotu. 

§ 12. Premje odbior.cze dla pilotów przysługu
ją pilotom oblatującym w celach odbiorczych lub 
kontrolnych w fabrykach, warszta tach lub parkach 
lotniczych nowe lub wychodzące z remontu samolo
ty, w następują c ej wys okości: 

al 25ó mnożników za każdy samolot pierwo
wzór; 

bl 64 mnożnilców za każdy samolot budowany 
w ser ji; 

c) 39 mnożn i ków .za każdy inny samolot, odda
ny do oblatania w celach odbior czych lub 
kon tro lnych . 

§ 13. Majs trzy wojs k owi, monlujący samoloty, 
otrzymują premję w wysolwści 48 mnożników m ie 
sięcznie , je że li dokonywają lotów próbnych na zmon 
tow anych przez sie bie samoloiach . 

§ 14. Pers on el lataj ący olrzymuj e premję 
w wysQkości 25 mn ożników za każdą godzinę nad
programową lotu. 

Za nadprogramową godzinę lotu uważa się go
dzinę lo tu \vykona nego 'w nocy , t. j. w czosie od go
chiny p o astr on omi cznym za chodzie słOl1c a , do go
d ziny p rzed astronomiczn ym w schod em Sł0l1 C3 . 

Il ość pł atn ych godzin Hndpro gramowych l11e 
może przekroczyć 30 godzin na półrocze . 

§ 15. Prem je a eronautyc zne, "wskaz ane w § 9 
punkty a}, b l, cJ, są pł a lne mies i ę cznie zdołu, - zaś 
premje za n adpro gramowe godziny lotu, po upływie 
półrocza, p o wyk onaniu odnośnych lotów. 

R o z d z i a ł III. 

Posbrwwienia przejściowe i końco'we. 

§ 16. Półroczny czasok.res, który według § 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 
1 lipca 19271' . wydanego w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu o dodatka ch i premjach aeronautycznych 
(Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 681) ubiegł z dniem 31 grud
nia 1931 r., przedłuża się dla lotnictwa lądowego do 

dnia 30 kwietnia 1932 r., poczem dal sze obliczanie 
czasokre.su następuje w.edług punktu aj § 4. 

WypłaŁa doda tku aeronautycznego za okres 
odbywania lotów w cz asie od 1 stycznia 1932 r. do 
30 kwietnia 1932 r. następuje w okresi.e od 1 maja 
1932 r. do 31 października 1932 r. 

§ 17. Postanowienia ninie jszego rozporządz,e
nia nie majązastos·owania do oficerów, podoficerów 
i szeregowców rezerwy, odbywających ochotnicze lo
ty ćwiczebne, do których pod względem należności 
i wysokości dodatków aeronautycznych (lotniczych) 
ma.ją zastosowanie postanowienia rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. 
o ochotniczych lotach ćwiczebnych (Dz. U. R. P. 
Nr. 27, poz. 216). 

§ 18. R oz porz adz enie nin~ejsze wchodzi w ży
cie z dn iem cgrosze nia. 

Z dniem tym t rac! moc obowiązującą rozporzą
dz enie Minist ra Spraw Wo jskowych z dnia 1 lipca 
1927 r. w p oro zumieniu z Ministrem Skarbu o dodat
kach i pr emjach aeronautycznych (Dz. U. R. P. 
Nr. 78, p oz. 681). 

Minister Spraw Woj skowych: J. Piłsudski 
Minister Skarbu: Jan Pilsudshi 

570. 
OBW'IESZCZENIE .M.INISTRoW!: SKARBU, PRZE

MYSŁU I HANDLU ORl~",Z ROLNICTW A 
z dnia 6 maj a 1932 r. 

o sprostowaniu hiędu \'V' :i:ozporządzcni'l z dnia 11 lu
tego 19n r. w' sprawie ()hn ii~enia ceł wywo~owych 
na nlek!óre artykuły rJd[di ~kiego przemysłu, gdań-

skich rękodzkł oraz gdańskiego rolnictwa. 

Na pods tawie a r t. 6 punk t hl ro zpo rządzenia 
Prezyd ent a Rzec zy pospolit e j z dnia. 23 grudnia 
1927 1'. W sprawie wyda '.vania D ziennika Ustaw Rze
czypospolite j Polskiej (Dz. U . R. P . z 1928 r. Nr. 3, 
poz . 18) w b rzmieniu art. 4 u stawy z dnia 12 lutego 
1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89), prostuje się na
st ępuj4CY błąd w rozporządzeniu z dnia 11 lutego 
1932 r. (D z, U. R. P. Nr. 13, poz . 84): 

Us taloną w § 1 l is tę k ontyngent ową towarów 
z p ozyc ji 238 p. 2 t a ryfy celnej uzupełnia się przez 
dod anie w odpowiednich rubrykach słów: "Odpadki 
niklu", ,,0,2 tonny" , ,,10 zł". 

Minis'ter Skarbu: Jan Piłsudski 

Minister Przemysłu i Handlu : Zarzyc!d 
Minister Rolnictwa: Sew. Ludkiewicz 
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