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klolejowych, oraz. do pozostałych po nich członków 
rodzin, którzy zatrudnieni byH na słuiJbie na podsta
wie umowy o pracę. 

R o z d z i a ł V. 

Posłan!()Wien'ia końClO'We. 

§ 51. Rozporządzenie nini~lSze nie narusza 
w niczem praw pracowników (emerytów, wdów i sie
rot), przejętych do służby polskiej na obszarze 
Wolnego Miasta Gdańska na zasadzie postanowień 
wykonawczych z dnia 22 października 1921 r. do d~
cyz;ji Wysokiego Komisarza Ligi Narodów z dt;l1a 
15 sierpnia i 5 września 1921 r. W stosunku do 10-

nych obywateli Wolnego Miasta Gdańska, objętych 
niniejszem rozporządzeniem opłaty i wypłaty, o:bli
czone na zas'adz,ie tego rozporządzenia, uskutecznia 
się w w,alucie gdańskiej w relacji: 1 gulden równa 
aię 1 z.łotemu. 

§ 52. Wy'konani,e niniejlszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Komunikacji, a co do § 17 
ust. 1 p. l, § 26 ust. 1 i § 35 ust. 1 - Ministrowi 
Skarbu. 

§ 53. Rozpo'rza;dzenie niniej'sze wchodzi w ży
cie od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
dniu ogłoszenia. 

Z dniem wejści'a w życie niniejszego rozporzą
dzenia tracą moc obowiązującą: rozporządzenie Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1926 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnem nieetatowych pracowni
ków "Polskidh Kolei Państwowych" i o zaopatrzeniu 
pozostałych po nich wdów i sierot orez o odszkodo
waniu za nieszczęśliwe wypa,dki (Dz. U. R. P. Nr. 94, 
poz. 551), rozporz,ą.dzenie Rady Ministrów z dnia 
4 lipca 1929 r.o zaopatrzeniu emerytalnem etatowych 
pracowników przedsięhiorstwa "Polskie Koleje Pań
stwowe" i o~aopatrzeni\] pozodałych po nich wdów 
i sierot oraz o odszkodowaniu za niesz,częśliwe wy
padki (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 448), 1"Ozporządzenie 
Rady Minis.Łrbw z dnia 10 września 1930 r. o dodat
~ach do zaopat.rzeń emerytalnych przerachowanych 
na zasa,dzie rozporządz,enia Ra,dy Ministrów z dnia 
4 lipca 1929 r. o z,aopaŁrzeniu emerytalnem etato
wych pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje 
Państwowe" i o zaopatrz'eniu pozostałych po nich 
wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za nieszczęśli
we wypadki (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 522). Wzglę
dem osób objętych niniejszem rozporządzeniem, tracą 
moc obowiązującą w przypadkach unormowanych 
tern rozporządzeniem wszelkie inne przepisy normu
jące sprawę odszkodowania za nieszczęśliwe wy
padki. 

Prezes Rady Ministrów: w z. WI. Zawadzki 

Minister KomUJtlikac.ji: Kiihn 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

578. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWO
śCI ORAZ MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZ
NEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU 

z dnia 7 czerwca 1932 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 listopa
da 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników 
zastępców ławników sądów pracy i sądów okrę

gowych. 

Na podstawie art. 16, ust. 4 art.. 31 i art.. 38 
ro~porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz .. U. R. P. Nr. 37, 
poz. 350) zarządza się co następuje: 

§ 1. .w § 1 rozporządzenia z dnia 30 listo:pa
da 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników 
i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgo'
wych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 869) kwotę: ,,12 zło
tych" zastępuje się kwotą: ,,8 złotych". 

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

MiJ!list'cr SprawiedliwośCi: Czesław Michałowski 

Minister Pr'acy i Opieki Społecznej: Hubicki 
M1n.i:sŁer Skarbu: Jan Piłsudski 

579. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 27 czerwca 1932 r. 

w sprawie specjalnych opłat za wykonywanie czyn
ności przez funkcjonarjuszów Zarządu Ceł w czasie 
poza godzinami urzędowcmi lub poza obrębem miej
sca urzędowego oraz za strzeżenie i konwojowanie 

towarów. 

Na podst.awie ustępu 3 .art. 15 rozporządzenia 
Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 
11 czerwca 1920 r, o taryfie celnej (Dz. U. R. P. 
Nr. 51, poz. 314) w brzmieniu, ustalonem rozporzą
dzeniem z dnia 11 lipca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, 
poz. 526) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1) Do czynności, wykonywanych przez 
funkcjonarjuszów celnych, za które strony zaintere
sowane są obowiązane uiszczać oplaty specjalne, na
leżą: 

I. 
a) 

czynności związane z nadżorem: 
nad wolnemi składami, służącemi do prze
chowania zagranicznych nie oclonych to-
w,arów, 

b) nad towarami, s:prowadzanemi z zagranicy 
w obrocie uszlachetniającym czynnym 
i biernym, 

c) nad towarami, sprowadzanemi z zagranicy 
z zastosowaniem ulg celnych, 


